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 عمومى توضيح
 

ئله هائى هستند كه هر نامه، مسئله ايست و يا مس موضوع

توانست  . به هنگام نگارش هر نامه، اين فكر نمىساختند مىزورپرستها 

مانند. بي شوند از نوعى بسا بى سابقه و  مى تاريخىها  مبنى باشد كه نامه

ساختند بر خود آنها نيز  مى پرستانهاى بعدى كه زور  چرا كه مسئله

زور پرستان  كهها  نويسم و، به تأكيد، مسئله دانسته نبودند. مى

سازد. در حقيقت، راه رشد از  ساختند زيرا جز زور پرست مسئله نمى مى

شود  زورمدارى ويرانگر جدا است. در راه رشد، مسئله ساخته نمى راه

 شوند. اند حل مى ساخته زورمدارانها كه  بلكه مسئله

آغاز برقرار شدن روابط قوا و پيدا شدن بيانهاى قدرت، مايه  از

آورد،  اين بيانها اين دروغ است كه قدرت مسائلى را كه پديد مى مشترك

اند نيز  نظرها كه پيرامون رشد ساخته شده خميرمايهكند.  خود حل مى

شوند و در همان  ساخته مى ها مسئلهاين دروغ است كه در جريان رشد، 

رشد باشد،  جريانشوند. راستى اينست كه اگر جريان  جريان حل مى

شود. چرا كه جريان رشد آن جريان است كه گرچه،  نمى مسئله ساخته

شوند، اما، پيشاپيش امكان ارضايشان فراهم  نيازها نو به نو مى آن،در 

افتند و همواره توان  هستند كه بكار مى محركهشود. نيروهاى  مى

كنند. بدين قرار، اگر در جريانى،  مى بيشتربرآوردن نيازها را از ميزان آنها 

امكانها فزونتر شدند و، در  ازآيند  وجود و نيازها كه پديد مىنيازهاى م

و بزرگ  ايجادميزان، ويرانگرى بر سازندگى پيشى گرفت، جريان، جريان 

 شدن و انحطاط و انحالل قدرت و بنا بر اين، ضد رشد است.

ها  ساختند و موضوع اين نامه ها كه زورمداران مى مسئله اما

انجاميد. در  6313شدند كه به كودتاى خرداد گزارشگر جريانى  شدند، مى

آقاى خمينى گاه در نقش كارگردان و زمانى در  استبداد،جريان بازسازى 

ها  نامه -كرده است. از اين رو، الف  عملنقش آلت فعل دستياران خود، 

با خط استبداد و  استقاللتاريخ و جامعه شناسى روياروئى خط آزادى و 

دو  روشهاىها  نامه -شدند و ب  -سيد ضياء  معروف به خط -وابستگى 

گويند: در آزادى، روش تجربه بكار بردنى  طرف را نيز به روشنى باز مى

تجربه روشى است كه خطاها قابل تصحيح هستند. براى  روشاست. 

يد وجود ل. تصورى از مرجع تقبودمثال، آقاى خمينى يك ناشناخته 

بعنوان  او،شخصيت مجازى  داشت و نه شخصيت واقعى آقاى خمينى كه

مرجع تقليد، مالك تنظيم رابطه با او بود. رها شدن از ذهن خو كرده به 

مجازى و رابطه را رابطه با شخصيت واقعى گرداندن، از  شخصيت

رو است كه هيچ كار مهمتر از كار ورود در  اينترين كارها است. از  سخت

شناسائى آوردن و مبهم را حيطه  بهابتالها، از جمله به قصد ناشناخته را 

 كنند. گزارش مى راها گذار از مجاز به واقعيت  شفاف كردن نيست. نامه

ها، كوششى از صميم دل و سخت صميمانه را گزارش  نامه تمامى

كوشد مخاطب خويش، آقاى  كه كسى، با مهر يك فرزند، مى كنند مى

م بمثابه بيان راهنماى انقالب ايران و با اسال اصولخمينى، را بر عهد با 

تا واپسين نامه، همه، فراخوان هستند  نامهآزادى، نگاه دارد. از نخستين 

راه آزادى.  راستبه ترك زورمدارى و مسئله سازى و آمدن به 

 وضعيتىهاتقابل خشونت گرائى و خشونت زدائى و، در نتيجه، چرائى  نامه

هد آزموده را كنند كه ايران امروز در آنست. نسلى كه نخوا را گزارش مى

ها ميگويند چرا  پرسد: آيا نامه و بخواهد از تجربه درس آموزد، مى بيازمايد

شدند و راستهاى راه روان  در آقاى خمينى مؤثر مى زورپرستاندروغهاى 

ها، پاسخ اين  كردند؟ با تأمل در نامه اثر نمى اوراه آزادى و استقالل در 

تماعى عمل رهبرى تعيين اج محليابد كه  يابد و در مى پرسش را مى

و بر راست راه  گرفتكننده رفتار او است. اگر رهبرى در بطن جامعه قرار 

بدان  وشناساند  آزادى شد، عقلى آزاد دارد كه دروغ دروغگو را بر او مى

راند. اما اين محل را ترك گفت و در كانون  عقل، او دروغگو را از خود مى

شود. او راست را  ن رسمى مىجست، زبان دروغ، زبا استقرارقدرت 

. چرا كه راست با موقعيت او و با تمركز و پذيرد مىپذيرد و دروغ را  نمى

ها اين دو زبان  شود. نامه سازگار مى آنانباشت قدرت ناسازگار و دروغ با 

. امروز امور واقع شناسانند مىو كاربردهاشان را بر اهل عبرت و تجربه، 

دروغ  كدامدهند كدام زبان راست و  اند، اين امور شهادت مى شده

اند: در آزادى،  هريك به كدام كار آمده راستىزبان  واند. زبان دروغ  بوده

كار برد ندارد. نه تنها كاربرد  راستىدروغ كار برد ندارد و در استبداد، 

 . «دهد بر باد زبان سرخ سر سبز مى»ندارد كه 

 اثركنند، اين دو را  مى آنها كه در انقالب و رهبرى آن نقش پيدا اما

اى  دانند و براى آنكه اولى به هدف برسد و بر دامن دومى لكه خويش مى

كوشند. در عوض، آنها كه در انقالب نقشى  توان دارند، مى چهننشيند، هر 

اند كه به قدرت رسند، از  آن شركت جسته دراند و يا بدان قصد  نداشته

به قدرت برسند و  بايد مى راه خرج كردن انقالب و رهبرى آنست كه

بلكه  اند خدشهها نه تنها گزارشگر صميميتى بى  كنند. نامه چنين مى

كنند در هشدار دادن به آقاى خمينى كه  كوشش دلسوزانه را گزارش مى

هاى  محل اجتماعى رهبرى انقالب را ترك گويد و پلشتى مبادا

كنند كه نگارنده و  ها گزارش مى . نامهفروپوشانندقدرتمدارى سيماى او را 

اند،  رساندن تجربه انقالب بوده نتيجهكسانى كه همانند او در كار به 

صميميتى از نوع  اند، نداشتهصميميتى از نوع صميميت با ديگرى را 

 صميميتىاند، بلكه  صميميت با منسوبى از منسوبان خود نيز نداشته

نقالب نقش توانند پيدا كنند كه در ا اند كه تنها كسانى مى داشته

اند، در استقرار واليت جمهور  تدوين بيان آزادى نقش داشته دراند،  داشته

رهبرى ترجمان انقالب و بيان  اند كوشيده مىاند و  مردم نقش داشته

اصول راهنماى انقالب بماند.  ياآزادى و واليت جمهور مردم و نماد آرمانها 

بخشى از زندگى  فرآورده بود زيرا انقالب وجود آنها از اين صميميت پر مى

 آنهاآنها و بخصوص تدارك كننده بخشى ديگر از زندگى آنها بود و 

خواستند اين بخش از زندگى را در آزادى و استقالل و رشد بر ميزان  مى

و اسالم بمثابه بيان آزادى و مبشر معنويت جديد، بارور  اجتماعىعدالت 

ا افزودن بر صميميت پاسخ كنند هرجفا ب گزارش مى ها نامهكنند. پس اگر 

دچار شگفتى شود. زبان به تدريج  نبايداست، خواننده  گفته شده

شوند اما از  مى آميزتر سرزنشتر و انتقادها پرشمارتر و لحنشان  صريح

 شود. صميمت كاسته نمى

ها  ترين درسهاى تجربه كه نامه واقعيت بس مهم و درسى از مهم اما

ها از آقاى خمينى قدرت  نويسنده نامه -كنند اينست كه الف مى گزارش

خواهد. ترك زورمدارى و زورمداران را  را مى مزاحمتخواهد، عدم  نمى

 جزجويد، روشى  كسى كه در كانون قدرت مقام مى - بخواهد. و  مى

ها  كند. نامه نمى (به سلب مقام و...)و تهديد  (وعده مقام و...)روش تحبيب 

موضع حق و استوار ايستادن بر حق،  كه بدون اتخاذ كنند مىگزارش 

تهديد را بى اثر ساخت. اما كار بغايت  وممكن نيست بتوان روش تحبيب 

كه آدمى خود را با او  برد مىشود وقتى اين روش را كسى بكار  سخت مى

تعيين  كند، مىداند و نقش او در سرنوشتى كه انقالب پيدا  يگانه مى

ردن روش تحبيب و تهديد را گزارش ها سختى بى اثر ك كننده است. نامه

موضع حق را اتخاذ كردن و استوار ايستادن بر  -. در حقيقت، ج كنند مى

طلبى و سپس  كند. بيراهه جدائى بى نياز مى طلبى جدائىحق، آدمى را از 

ها گزارش  گيرد. نامه در پيش مى كهدشمنى را اين قدرت مدار است 

گرفتن در  قرارماعى رهبرى و كنند چسان بيرون رفتن از محل اجت مى
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كانون قدرت و قدرتمدارى، موجب جدائى جستن و آنگاه دشمنى كردن 

و دستياران او با همه آنهائى شد كه بر اصول راهنماى  خمينىآقاى 

كنند كه توحيد  ها شفاف گزارش مى استوار. نامه وانقالب ايران، ايستادند 

اسالم بمثابه بيان اين اصول و و  عدلدر آزادى و استقالل و رشد بر ميزان 

و آن روابط  شدگشودن فضاى معنوى الاكراه به روى انسان، ميسر 

 اين،توانستند پديد آيند. بنا بر  صميمانه و پر صفا جز بر آن اصول نمى

بايد از رهگذر رقابت دو طرف بر سر قدرت پديد آيد  تضاد و دشمنى يا مى

اهنماى انقالب و ترك محل ايستادگى يك طرف بر اصول ر نتيجهو يا 

كانون قدرت از سوى طرف ديگرى باشد.  تصرفاجتماعى پيشين به قصد 

رقابت بر سر قدرت  تضاد،كنند كه سبب دشمنى و  ها گزارش مى نامه

و دفاع  ايرانها اصول راهنماى انقالب  موضوع نامه -نبوده است. زيرا الف

 وعدهقاى خمينى،  مخاطب نگارنده، يعنى آ -از آنها بوده است و ب 

. اگر همكارى در استقرار استداده  قدرت و اختيار به شرط همكارى مى

پنهانى با  معاملهبود، آقاى خمينى و دستياران او نياز به  استبداد مى

 راهنماىاگر از موضع دفاع از اصول  -كردند. و ج ريگان و بوش پيدا نمى

انقالب ايران به نتيجه  انقالب ايران و از رهگذر كوشش براى آنكه تجربه

شد، ممكن نبود كار آقاى خمينى به  با استبداديان مقابله نمى بيانجامد،

ها كه  ! نامه«ميليون بگويد بله من ميگويم نه 39»: بگويدجائى برسد كه 

ها و خواننده آنها اطالع  مقام، نويسنده نامه دواز مفاد بسيارى از آنها تنها 

بيرون رفتن طرف قدرتمدار  جريانتند بر اند، گزارش روشنى هس داشته

 از توحيد به تضاد و دشمنى. 

شوند وقتى مشاهده  خوانندگان اين تاريخ در شگفت مى بسا

ساخته  اى مى كرده و يا مسئله و هر مقام كه كارى مى هركسكنند  مى

است. اما بر آنها است كه  شده خمينى مى آقاىاى به  است، موضوع نامه

ها آنها را  كنند. چرا كه نامه تأملى نسپارند و در اين امر، خود را به شگفت

صورتهاى گوناگون  تواند مىاستبداد  -كند كه الف از اين واقعيت آگاه مى

با  شاهبه خود بدهد اما معنى و محتوايش يكى است. تفاوت استبداد 

استبداد فقيه صورى است و كسى كه اختيار عقل خويش را به منطق 

آيد كه پشيمانى سودى  خورد و وقتى به خود مى مى فريبصورى بسپرد، 

زد،  «واليت مطلقه»پديد آمد و دم از  كانونىوقتى يك قدرت  -ندارد. ب

براى خود واليت  آيند، مىتمامى كسانى كه به خدمت اين قدرت در 

. بنا بر اين، برند مىشوند و، بى مالحظه و بند، زور بكار  مطلقه قائل مى

 حقوقشوند و تجاوز به  پيدا مى «ولى امر مطلق»زارها صدها و بلكه ه

كنند. جز اين ممكن  فردى و جمعى ملتى را رويه روزمره خويش مى

گيرد،  را كسى كه در كانون قدرت قرار مى «مطلق اختيارات»نيست. زيرا 

اختيارها را دستياران او نيز به تنهائى  اينتواند بكار ببرد.  خود، نمى

شوند.  توسط مأموران اجرا مى نواهىبرند. زيرا اوامر و  توانند بكار نمى

هر شكايتى  -. اما ج شود مىپيدا  «ولى امر مطلق»بدين سان، تا بخواهى 

كانون قدرت،  دربايد به كسى بشود كه  به دستيار يا مأمورى، ناگزير، مى

 بابايد به او بشود. زيرا روياروئى  مقام جسته است و هر اعتراضى نيز مى

تواند وارد عمل نشود. زيرا  آورد. او نمى جاوز پاى او را به ميان مىمت

تجاوز متجاوز و تنبيه او، باز داشتن قدرت كانونى از اعمال  ازجلوگيرى 

شود. از اين رو است كه،  كردنش به انحالل مى محكومقدرت بكار رفتن و 

گزارش  خمينى مداخله كرده است. به آقاىبدون استثناء، در روياروئيها، 

و بگذارد هركس مقامى  نكندشود، مداخله  ها، بارها از او خواسته مى نامه

قانون مقرر  كهدهد و قول و فعلى را بيابد  را بجويد كه قانون به او مى

شكند و  پذيرد، عهد مى كند. اما حتى در موردى هم كه بطور كتبى مى مى

كه  -وز مجلس كند. گزينش نخست وزير و وزيران و تجا عهد مى وارونه

رفسنجانى، او به آنها گفته بود سعى كنند در  هاشمىبنا بر قول آقاى 

به اختيارات  -در دست گرفتند  انتخاباتدست بگيرند و از راه تقلب در 

كه آقاى خمينى  واقعيترئيس جمهورى و... مواردى هستند حاكى از اين 

 استبدادقرار مانع از اجراى قانون اساسى بسود كسانى شده است كه است

 را هدف خويش گردانده بودند.

 قولكنند كه هربار آقاى خمينى قولى داده به اين  گزارش مى ها نامه

ها او را بخاطر قول دادن و نقض قول كردن،  است و نويسنده نامه وفا نكرده

گفت: امروز حرفى را  نوبت، سرزنش كرده است. اما چرااو مى بهنوبت 

زنم؟ زيرا كه با قدرت  عكس آن حرف را مى ببينم زنم و فردا اگر الزم مى

هيچ عهد شكنى جز قدرت  آسمان،اينهمانى جسته بود. در حقيقت، زير 

كند  مى تأكيدوجود ندارد. اگر دين جز عهد و وفاى به عهد نيست و قرآن 

بر عهد خويش وفا كنيد، بدين خاطر است كه عهددارى آزادى از قدرت 

عنى از آزادى خويش غفلت نكنيد و آزاد بزييد. عهد وفا كنيد ي بهاست و 

به هيچ عهدى وفا كند. چنانكه رأى دادن به  توانست نمىبدين قرار، او 

و چون قانون اساسى را اجرا  گرداندقانون اساسى را وظيفه شرعى 

عمل كردن  اساسىكرد، به اعتراض كنندگان گفت: خالف قانون  نمى

ساله را  8، جنگ »نمايندگان« خالف شرع كردن نيست و در پاسخ به

قانون اساسى گرداند و وعده داد به آن عمل كند و به وعده وفا  نقضعذر 

مقام مرجعيت دينى، وقتى در كانون قدرت قرار  درنكرد. رفتار كسى 

كه منطق صورى را روش نكند و  دارد مىگيرد، انسان پندآموز را بر آن  مى

تا وقتى كانونى وجود  كهه بياموزد آقاى خمينى را تنها مقصر نشمارد بلك

 كند، مىشود و ميل به مطلق  دارد كه قدرت در آن متمركز و بزرگ مى

دين و خدا،  باوفاى به عهد با حقوق انسان و با حقوق جمعى انسانها و  

يا چند كانون قدرت كه،  يكو رها از   بازاى با نظام  شود. جامعه محال مى

كند يا كنند، بايسته است تا كه انسانها قيم مردم را از آن خود  نقش

و زندگى خويش را عمل به حقوق ذاتى خود  بجويندآزادى و استقالل 

 بگردانند.

كنند كه كسى كه در كانون قدرت مقام جسته  گزارش مى ها نامه

استثناء، قدرت را بسود يك طرف و به زيان طرف ديگر بكار  بدونبود، 

س جمهورى را در انداختن ايران به راه رئي كوششبرده است. تا جائى كه 

و گاه با اين ادعا  «خر است مالاقتصاد »رشد، گاه با گفتن اين سخن كه 

آنكه مردم  حالخواهد ايران را سوئيس و فرانسه كند  صدر مى بنى»كه 

ها بر  كرد. تأمل در نامه ، تخطئه مى«براى اسالم انقالب كردند

آقاى خمينى طرز فكر دينى را  كند نه چون معلوم مى خوانندگانشان

كرد. در  گفت و چنين مى نبود و چنان مى سازگارداشت كه با رشد 

و اگر هم نظر پرداز  داشت مىحقيقت، هركس ديگر بود و هر طرز فكرى 

كه  همانطور -گرفت  بود و بدين عنوان در كانون قدرت قرار مى

كه  -دند ستاندند ضد رشد ش ديكتاتورهائى كه از رشد مشروعيت مى

كرد كه آقاى خمينى كرد.  خواهد اجرا كند، همان مى را مى رشدبرنامه 

كانون اصلى و كانونهاى فرعى قدرت  انحاللزيرا جريان رشد جريان 

گيرد، رشد انسان و  مى مقاماست. بنا بر اين، كسى كه در قدرت كانونى 

بيگانه  خود ازعمران طبيعت را، در تمركز و انباشت و بزرگ كردن قدرت، 

 بدونكند. اما چرا كسى كه در كانون قدرت مقام گرفته بود، قدرت را،  مى

برد؟ زيرا  يك بار استثناء، به زيان يك طرف و به سود طرفى ديگر بكار مى

صدر و طرف ديگر را  كه آقاى خمينى يك طرف را بنى -دو طرف

نداشتند. يك طرف به عمل  نزاعبر سر قدرت  -خواند مى «ديگران»

و طرف  بودرآوردن اصول راهنماى انقالب را برنامه كار خويش كرده د

ديگر استقرار قدرت استبدادى را هدف خود ساخته بود. اگر دو طرف، هر 

شد چنانكه بعد از  طلبيدند، كار بر آقاى خمينى آسان مى مى قدرتدو، 

شد. او ميان دو طرف نوعى تعادل برقرار  آسان، 6313كودتاى خرداد 
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 بخشيد. كانونى، تحكيم مى قدرتكه موقعيت او را، بعنوان صاحب  كرد مى

 برابراى، كوتاه آمدن بنى صدر در  ى، در دورهيها وجود اين، نامه با

كنند. به تدريج، كوتاه آمدن جاى خود را به  آقاى خمينى را گزارش مى

ها  . پيش از اين، از روش تجربه سخن بميان آمد. نامهدهد مىاستقامت 

روش، روشى نيست كه به دنبال هر عمل  اين -كنند كه الف مى گزارش

. روش وقتى تجربى است آورىخطا، رهايش كنى و روشى ديگر را در كار 

از خطاها  بخشى -كه بتوان عمل خطا را جبران كرد و كار را ادامه داد. ب

ها و روش تجربه براى اينست كه  شوند به ناشناخته در روش، مربوط مى

شناخته شوند و هم خطاها تصحيح گردند. خسران ايران  ها تهناشناخهم 

آقاى خمينى و روحانيان قدرتمدار عظيم  شخصيتبابت ناشناخته ماندن 

روش تجربى، اين  بردنشد و به يمن ايستادگى بر سر حق و بكار 

 كههاى ديگر شناخته شدند. بدين خاطر است  ها و ناشناخته ناشناخته

زارش به ابتلى و تجربه كشاندن مداوم مدعيان ها را گ نامه ،خواننده

كوششى است براى آنكه مخاطب و مدعيان هويت واقعى  نامهيابد. هر  مى

صدر، در برابر خمينى، از ابتدا، كوتاه  بنى اگرخويش را آشكار كنند. اما 

 آمد؟ آمد چه وضعى پيش مى نمى

است و هاى خويش را بر شمرده  او در خيانت به اميد اشتباه هرچند

كه بعد از تجربه هستيم، روشن است كه از لحاظ شخص او نيكوتر  اينك

شد،  خمينى نيز بر اصل موازنه عدمى رفتار مى آقاىروش اين بود كه با 

عوامل چندى روش بردبارى و توأم  تجربه،اما پيش از تجربه و در جريان 

را بهترين انقالب ايران  راهنماىكردن كوتاه آمدن با فراخواندن به اصول 

 نماياندند: روش مى

بايد با  صدر مى گويند بنى هنوز كه هنوز است بسيارند كه مى -6

دهد  ها به اينگونه كسان گزارش مى داد. نامه نرمش بخرج مى خمينىآقاى 

رفته است تا آقاى خمينى عهد خويش را با  بكاركه كوشش فوق بشرى 

ت مدارى نرود. صميميت با قدر راهاصول راهنماى انقالب ايران نبرد و به 

ها آنها را از آن  نامه ودانند  او بى غش بود. واقعيتى كه اينگونه كسان نمى

بايد اين  مى ياصدر  كند، معامله پنهانى با ريگان و بوش بود. بنى آگاه مى

و  معاملهشد كه از رهگذر اين  كرد و يا مانع از آن مى معامله را امضاء مى

قدرت، استبداد وابسته بازسازى شود. بنا بر جنگ و تصرف ابزارهاى 

صدر تا واپسين روزهاى پيش از كودتا  بنى ها، نامهگزارش اين 

پنهانى را كارگردانى كرده  معاملهپذيرفت كه شخص خمينى اين  نمى

بود اين بود كه  اول،است. واقعيت دوم كه، همزاد و همراه با واقعيت 

 طوالنىو استقرار استبداد بدون  معامله پنهانى بدون استقرار استبداد

كردن جنگ در سود قدرتهاى امريكا و انگلستان و اسرائيل، شدنى 

مسئله مسئله نرمش كردن يا نكردن نبود، بلكه مسئله  اين،نبودند. بنا بر 

نكردن با آنها بود. از اين رو بود كه  سازشسازش كردن با استبداديان يا 

صميمت او بود در آقاى  همهنگر صدر كه از صفاى دل و بيا سخن بنى

با  همكارى»صدر را به  كرد. هم و غم او اين بود كه بنى خمينى اثر نمى

 ناگزير كند و... «ديگران

صدر از مرجع تقليد در سر داشت و به جاى  تصويرى كه بنى -2

ديد، مانع از آن  خمينى مجازى يا تصوير مرجع را مى واقعى،خمينى 

هست ببيند. لذا، او را مصدر احكام قدرت،  كهن شد كه خمينى را هما مى

بوش و روشهاى تخريبى،  وبخصوص در آنچه به سازش پنهانى با ريگان 

دانست و گزارشهاى گوياى  حتى دست زدن به جنايت و فساد، نمى

كرد. از اين، تا زمان از ميان رفتن تصوير مجازى، در  را باور نمى واقعيت

ت كه آزاد از وسوسه قدرتمدارى تصور خمينى مخاطب اس آنها،  نامه

شد كه اين و آن موضع و اين و آن  مى توجيهشد. كوتاه آمدنها اينسان  مى

. بگذاريم خود به اين استرفتار آقاى خمينى ناشى از اطالع نادرست 

كنند  مى گزارشها  نتيجه برسد كه موضع يا رفتار او غلط بوده است. نامه

ها شده است. هم بلحاظ نتايجى كه روش از زمانى ببعد، اين توجيه ر

ببار آورد و هم بدين خاطر كه عقل آزاد بطور مداوم احكام زور  تجربى

. مشاهده مداومت صدور احكام زور از سوى آقاى كند نمىفرموده را صادر 

سيماى واقعى او جانشين سيماى  صدر، بنىخمينى، سبب شد كه در ذهن 

 مجازى شود. 

ها، يكى از  كه بنا بر نامه «كاشانىدق و اختالف مص» تكرار -3

اى بود كه  اسطوره آن،هاى خاطر آقاى خمينى بود و لزوم پرهيز از  دغدغه

 كوتاهصدر بشكند، زمان برد. تا آن زمان، روش عمومى  تا در ذهن بنى

آمدن تا حد ممكن شد. تجربه آموخت كه روش بايسته بر حق استوار 

شد، مجلس اول و  از آغاز اتخاذ مى اگر اين روش بساايستادن بود. 

شدند و اين دو  تشكيل نمى شدند،حكومت رجائى، به ترتيبى كه تشكيل 

اختيار  درساختند و  اى را نمى قوه با آلت فعلهاى ديگر مجموعه

 گرفتند تا در استقرار استبداد بكارشان برند. استبداديان قرار نمى

تبداد بعد از انقالب شد. نه عوامل استقرار اس ازعراق به ايران  تجاوز

كرد بلكه هر انقالبى در خور اين عنوان  پيشگيرىتنها ممكن بود از آن 

كه زمينه ساز تجاوز خارجى  گشت مىبايد مانع از پيدايش عواملى  مى

و خارجى  داخلىشدند . زيرا بروز جنگ بمعناى آنست كه عوامل  مى

 راهمآهنگ بكارند تا دولت استقرار استبداد بعد از انقالب پديدار شده و 

صدر خطر تجاوز خارجى و جنگ را از  استبدادى بگردانند. از اين رو، بنى

شمرد كه او را بر آن داشتند نامزد رياست جمهورى  مى داليلعلل و 

بهمن  9انتخابات رياست جمهورى در  ازبگردد. به سخن ديگر، پيش 

خارجى را  نگج، عوامل داخلى استبداد شكل گرفته و زمينه 6398

فراهم آورده بودند. بدين خاطر بود كه هدف اصلى نامزد رياست جمهورى 

بود. از اين رو، در  «به ترتيب قانونى»جلوگيرى از استقرار استبداد،  شدن،

 23در روزهاى پيش از انتخابات بعمل آورد و با گذشت  كهاى  مصاحبه

منتشر  «يس جمهوراولين رئ»با عنوان  كتابىسال از آن، در ايران، در 

 كند: توصيف مى سانشد، انتخاب خود را به رياست جمهورى اين 

من در انتخابات رياست جمهورى به اين معنى است كه  پيروزى»

دارد. معنايش اينست كه مردمى كه انقالب كردند،  ادامهانقالب 

به هر عنوان و هر  -در آن، اقليتى  كهخواهند به نظامى برگردند  نمى

گيرند،  تصميم مى ملتنشينند و به جاى  مى -روى آن بگذاريد اسمى كه

 براىكنند،  كنند، براى او مجلس درست مى براى ملت كانديدا درست مى

 (اين انتخاب)كنند. معناى  كنند و به او تحميل مى او دولت درست مى

 .«اين بساط تمام شده است دورهاينست كه 

انقالب شركت كرد و خواه  كه مردم ايران، چه نسلى كه در واقعيتى

صدر خطر  كند بنى با آن رويارو هستند، گزارش مى «بعد از انقالب نسل»

از آن متصور نبود ديده است. راست بخواهى اين خطر  بيشرا با دقتى كه 

گروگانگيرى و محور شدن قدرت امريكا در )ترجمان خطرهاى بسيار 

ديد و  زاد مىآ عقلسياست داخلى و جنگ كه وقوع آن را به چشم 

كرد، روش شدن خشونت در سياست داخلى  نسبت به آن اعالن خطر مى

انقالب در صدور ترور و گسترش فسادها و  رشدن صدو ناچيزو 

صدر را بر آن داشت كه در اجتماع  بود و شدت خطرها بنى (نابسامانيها

. زيرا خطرها بزرگ شوم نمىدوستانش بگويد: نامزد رياست جمهورى 

رئيس  اختياراين قانون اساسى امكان مقابله با خطرها را در هستند و 

گذارند. سرانجام، اين استدالل كه بكام خطرها بايد رفت و  جمهورى نمى

 شد، او را قانع كرد. «قانونى»از استقرار استبداد  مانع

كند. گرچه راست است كه  زمينه سازان جنگ را معرفى مى ها نامه

، بنا بر اسناد، قول و قرار امريكا و انگليس با به ايران حمله كرد و صدام
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بر انگيخت، اما  ايراناو را به جنگ با  صدامعرب با   استبدادىرژيمهاى 

اگر گروگانگيرى و محاصره اقتصادى و روش كردن خشونت و متالشى 

ها بر ضد رژيم صدام و  ارتش و... و دست زدن به يك رشته تحريك كردن

شدند، زمينه براى برانگيختن صدام به جنگ با  نمى انجامصدور ترور و...، 

درسى را كه از اين تجربه بايد گرفت،  هاگشت. نامه  ايران، فراهم نمى

داخل بايد جست.  دركنند: ريشه هر مشكل خارجى را  خاطر نشان مى

شوند دولت را استبدادى  چرا كه گروه بنديهاى قدرتمدار بر آن مى

نيستند كه از راه سلطه بر ملتهاى ديگر، به و چون در موقعيتى  بگردانند

 كه بايد نيروهاى محركه را ويران كنند. چرا مى ناگزيرهدف برسند، 

. ايجاد محل عمل، نياز به بازكردن خواهند مىنيروهاى محركه محل عمل 

نياز به مشاركت بازهم  اجتماعىنظام اجتماعى دارد. باز كردن نظام 

نيروهاى  افتادنكند. بكار  ويش پيدا مىبيشتر مردم در مديريت امور خ

 ساالريهاىكند، بلكه مردم  محركه در رشد، نه تنها استبداد را ناممكن مى

اند، ناگزير از  زير سلطه بنا شده -نوع غربى را كه بر روابط سلطه گر 

ها و  كند. بدين خاطر است كه هم سلطه گر و هم زير سلطه مى تحول

نيروهاى محركه و ويران كردن بخشى بزرگ از  ادارهها،  بيشتر زير سلطه

اجتماعى با قدرتمدارى  نظامهاىكنند تا هم  اين نيروها را تصدى مى

جا بماند. از اين  برزير سلطه  -سازگار بمانند و هم نظام روابط سلطه گر 

ظب باشيم عراق امو»رو بود كه استبداديان زمينه ساز جنگ شدند و 

صدر براى جلوگيرى از  ترفند بنى»ها را « دشو حمله به ايران مى آماده

شدند هيچكس به ايران  خواندند و مدعى مى مى «اهللتشكيل دولت حزب 

گفت: اين  قاطعيت تمام مى باحمله نخواهد كرد. آقاى خمينى نيز 

براى  صدامگزارش اداره اطالعات ارتش در باره تدارك رژيم )دروغها »

 !«ستى بريدن پاى آخوند از ارتش اساخته ارتشيها برا (حمله به ايران

پرسد: چرا، در  يابد و بسا از خود مى ها را شفاف مى نامه خواننده

كنند، رعايت  ها را كه اهل سياست رعايت مى نويسنده مالحظه آنها،

صدر براى تاريخ  پنداشت كه بنى خمينى مى احمداست؟ آقاى  نكرده

ها براى آن  ده است كه نامهش خاطرنشاناى، به او  سازد. در نامه مدرك مى

تاريخ رشد در آزادى  انقالب،شوند كه تاريخ ايران بعد از  نوشته مى

و استقالل  آزادىبگردد. راستى اينست كه اگر آقاى خمينى از راست راه 

آمدند،  رفت و اصول راهنماى انقالب ايران به عمل در مى بيرون نمى

ها شفاف هستند و  شدند. نامه ها و تاريخ ايران نيز ديگر مى نامه محتواى

اند. چرا؟ زيرا  امرى از امور از آقاى خمينى پنهان نشده دهند مىشهادت 

كه در ذهن داشت و با او يكدل و صميمى بود  خمينىصدر به  بنى -الف

و بند كنندگان با امريكا و انگليس  زداو را سردسته  -نوشت و ب نامه مى

بسيارى از  وگرنه،دانست.  نمى براى استقرار استبداد و ادامه جنگ

راهنماى  اصولاز ديد  -گفت. ج آورد و به او نمى ها نمى اطالعات را در نامه

نگريست كه كسى در موقعيت  انقالب ايران در كار خود و در كارى مى

 كرد.  بايد مى خمينىآقاى 

 علنىها، از آن تبعيض كه، تا زمانى، در رفتار  اين رو، در نامه از

رفت، خبرى نيست. خطاهايش به او  ، بسود آقاى خمينى، روا مىصدر بنى

صدر، شخصيت واقعى  . بتدريج كه در ذهن بنىشوند مىخاطر نشان 

صدر بود،  ذهن بنى ساختهشود كه  خمينى جانشين شخصيتى مى

 اينشود. از  صراحت و جسارت در بيان خطاها و سرزنش او بيشتر مى

اى كه روزى بعد از روز تعطيل  هنظر، جاى يك نامه خالى است: نام

 ها روزنامه 6313خرداد  62به خمينى نوشت. در  صدر بنىها،  روزنامه

ها اعتراضى سخت  روزنامه دستجمعىصدر به توقيف  تعطيل شدند. بنى

شديد اللحن به  اى نامهصدر  كرد. آقاى خمينى بر ضد او سخن گفت و بنى

بعد از  كهاين همان نامه است او نوشت و، در آن، خطاهايش را بر شمرد. 

 خوانم. صدر را نمى خواندنش، آقاى خمينى گفت: من ديگر نامه آقاى بنى

 دراگر خواننده بر آن شود كه وضعيت آن روز كشور را، در درون و  و

ها را حاوى نه خورده  رابطه با انيران، چنان كه بود، شناسائى كند، نامه

به همه  -يابد كه الف  مورى مىدر بردارنده مسائل و ا كهمسئله ها 

آن روز و به نسل امروز و نسلهاى آينده  نسلبه  -ايرانيان راجعند. ب

ايران و  وندر رابطه با در را،به روشنى، روياروئى دو خط  -مربوطند و ج

وابسته كه با  استبدادكنند: خط  هم در رابطه با دنياى خارج، گزارش مى

تحولى  براىاجتماعى و آماده شدن ايران  تمام توان مانع از باز شدن نظام

كرد. در  بود كه انقالب ايران، پيشاپيش، وقوع آن را، در جهان، گزارش مى

خط آزادى و استقالل كه وقوع انقالب ايران را دليل ورود دو ابر  برابرش،

ديد و بر آن بود كه، در  امريكا و روسيه، به دوره انقباض مى روز،قدرت آن 

و رشد جوئى را آماده باز جستن نقش خويش در  آزادن يك دهه، ايرا

ورود جهان به عصر سوم،  برجهان كند. اين خط اساس كار خويش را 

را  خمينىعصر آزادى، قرار داده بود و بى احساس خستگى و يأس، آقاى 

توانست در رهبرى  شد، مى خواند كه، اگر ايران در آن مى به راهى مى

 رشد، شركت جويد. عصر آزادى و  بهجهانيان 

 وها سندهاى ماندگارى هستند كه ورود در آزمايش  اين رو، نامه از

كنند و حاصل بس پرارزشى را كه، اين ابتلى از لحاظ  ابتلى را گزارش مى

ببار آورد، در اختيار ايرانيان، نسل بعد از نسل،  شناساندن،ناشناخته را 

مهورى به مردم، كارنامه، روزانه رئيس ج گزارشهاىدهند: انتشار  قرار مى

 (و روحانيان قدرتمدار خمينى= آقاى )آغاز ترديد در يكى بودن واقعيت 

و عارف  تقليد= آقاى خمينى مرجع )با تصوير ذهنى ساخته ضوابط ذهنى 

 كه،كنند  ها نيز گزارش مى بود. نامه (و نسبت به قدرت القيد و نفوذناپذير

صوير ذهنى، بى نقص است. اما به در آغاز، مخاطب، آقاى خمينى، همان ت

شوند. هدف  شود، نامه ها آزمون نامه مى پندار دريده مى پردهتدريج كه 

ناگزير كردن آقاى  (ها و سخنرانيها و مصاحبه روزانههاى  و كارنامه)ها  نامه

شود.  خويش، آنطور كه بودند، مى شناساندنخمينى و دستياران او به 

ها تا  بود كه ناشناخته آموختهصدر  ل بنىبه نس 6332مرداد  28كودتاى 

رشدشان،  وتوانند براى استقالل كشور و براى آزادى مردم  كجا مى

خطرناك باشند. اال اينكه مقام مرجعيت را مصون از هوى، خاصه هوى 

كرد كه آقاى خمينى  برد. به فكر اين نسل خطور نيز نمى مى گمانقدرت 

خاطرات مهدى )سطنه و رزم آرا را و قوام ال بهبهانىخط سياسى امثال 

داشته  ( مى51و  59صص  اسالمىحائرى يزدى، فقيه و استاد فلسفه 

را كه از قلم  استقاللاست. او كه در اعالميه مرحوم دكتر سنجابى، كلمه 

متن  سنجابى،خواست آقاى دكتر  كرد و مى افتاده بود، در حاشيه قيد مى

 بودهدر كنار آزادى بياورد، همان كس  را دوباره بنويسد و كلمه استقالل را

توان گفت تحولى  داشته است؟ مى است كه آن مشى سياسى را مى

صدر سخت بر اين باور بود كه  اينست كه بنى راستىبنيادى كرده است. 

قدرت را رها كرده و اسالم  بيانآقاى خمينى اسالم از خود بيگانه در 

بود و راه  شادانين نظر، سخت بمثابه بيان آزادى را پذيرفته است. از ا

. يافت مىنوگردانى دينى بمعناى بازگرداندن اسالم به بيان آزادى را هموار 

انتظارش اين بود كه آقاى خمينى به استقرار در كانون قدرت تن ندهد و 

بمثابه بيان آزادى نزد مردم مسلمان در ايران و جهان بماند.  اسالممبشر 

ر استقرار در كانون قدرت، پرده پندار بنى د خمينى،اما بى تابى آقاى 

خمينى بر اينكه انقالب اسالمى  آقاى  اصرارصدر و همكاران او را دريد: 

هيچ پيشينه تاريخى ندارد و تقاليش براى اينكه انقالب مبدأ تاريخ  ايران

شد. اما امروز كه،  بسيارى حسادت با دكتر مصدق تصور مى ديدبگردد، از 

اند و اكتبر سورپرايز و ايران گيتها و...  شده شناختهويتها به يمن ابتلى، ه

اند، جاى ترديد  استبداديان آشكار گشته سوابقاند و  از پرده بيرون افتاده
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محتواى آن يكى است و  باشد،باقى نمانده است كه صورت قدرت هرچه 

او، به  فرزندكند. چنانكه استبداد رضا خان و  از احكام معينى پيروى مى

بسنده  «تاريخ شاهنشاهى»ودن دوران اسالمى تاريخ ايران و تعيين زد

، «شاهنشاهى پهلوى». اصرار داشتند كه تاريخ ايران قديم، با كردند نمى

شود.  آغاز مى «شاهنشاهى پهلوى»با  «ايران نوين» ويابد  پايان مى

كه بر رود روانى كه تاريخ است، سد  بودها، بر آن  خمينى، همانند پهلوى

كند. قدرتمدارها بدين  شروعزند و بسا آن را بخشكاند و تاريخ را از خود ب

آنكه تاريخ را  براىكار نياز داشتند هم براى آنكه گذشته برجا نماند و هم 

 ايناز خود آغاز كنند تا حافظه تاريخى محك عملكرد آنها نشود و به 

مراه با ها، ه محك، محك تجربه تاريخ، همه روز، سنجيده نشوند. نامه

اند كه بر رود پر پهناى تاريخ   شده پايه اين واقعيت انشاء مى بركارنامه و... 

تقالى نقاشان در  برغمسد زد و آن را خشكاند. بنا بر اين،  توان نمى

 آراستنخدمت استبداد در پوشاندن هويت انسانهاى آزاده با پليديها و 

ها، در بستر تاريخ شسته  هويت قدرتمدارها با رنگ لعابها، آن و اين هويت

گردند. و جاى هركس و  و هويتهاى واقعى آنان و اينان نمايان مى شوند مى

شود. بنا بر اين، روياروئى  در همين بستر معين مى تاريخ،هر گروه، در 

و آزادى با خط استبداد و  استقالليكى است و آن روياروئى خط 

نيز ناگزير  «فقيهطلقه ذوب شدگان در واليت م»وابستگى است. امروز كه 

خويش را آشكار  هويتشوند، با مراجعه به پيش از انقالب، به تاريخ،   مى

رياست جمهورى منتخب مردم ايران  دورانكنند، اهميت كوششى كه در 

 شود. بكار رفته است، بر همگان آشكار مى

كه رود تاريخ سد سازان را با خود برده است، جامعه ايرانى،  اينك

تر از ناشناخته  بايد نيك دريابد چرا براى كشور خطرناك ز مىامرو نسل

اجتماعى، يا ناگزير كردن مدعى به ورود به آزمايشى  ابتالىنيستند و 

شناساند، تا كجا مهم است  خويشتن را مى ناشناختهاجتماعى كه، در آن، 

دهند، چه  مدعى به ابتلى مى كردنو خدمت كسانى كه تن به خطر وارد 

سپردن به  خودزرگ است. در صورتى كه نسل امروز، از تكرار اندازه ب

 راهها باز ايستد و اين عيب اجتماعى بزرگ را در خود رفع كند،  ناشناخته

 رشد در آزادى را براى نسلهاى آينده هموار كرده است.

 خودجمله پرسشها كه پيش و در جريان ورود به ابتلى، ذهن را به  از

: كسى كه آزادى و استقالل و رشد را هدف داشت، اين بود مشغول مى

بيان اين اصول و فراخوان انسان به معنويت بى كران  راكند و اسالم  مى

عبور از بحران آقاى هاشمى رفسنجانى - استثناءداند، از چه رو، بدون  مى

بدون استثناء جانب  خمينىنيز سندى است بر اين واقعيت كه آقاى 

ورود در  گيرد؟ مىجانب استبداديان را  -گرفته است استبداديان را مى

ابتلى، از جمله براى يافتن پاسخ اين پرسش بود. حاصل تجربه بخصوص 

دهد در اصل راهنماى  آيد. زيرا به آنها امكان مى روحانيان جوان مى بكار

تا اگر آن را ثنويت تك محورى يافتند، در تغيير آن  بازنگرندعقل خويش 

را اصيل  (= زور)بكوشند. وگرنه، جز قدرت  (مىعد= موازنه )به توحيد، 

ناچيز خواهند كرد. وقتى  (زور= )نخواهند شمرد و خداى را در قدرت 

محورى  تكابتلى مسلم كرد كه اصل راهنماى عقل آقاى خمينى ثنويت 

موافقت با خط بهبهانى و )است، حتى بدون اطالع از سابقه سياسى او 

 «سيلى خوردن مصدق از اسالم»ا به مرداد و از اين كودت 28كودتاى 

چرا با وجود اينكه دين جز عهد نيست و  شد، دانسته (تعبير كردن و...

و عهد او با مردم ايران،  كردبيان انقالب كه، در نوفل لوشاتو، او اظهار 

آن حرفها را » كهآنهم با حضور و شهادت جهانيان، بود، گفت و، به تكرار، 

. در حقيقت، «داند خود را به آنها متعهد نمىاز راه مصلحت زده است و 

تك محورى را اصل راهنما كردن، قدرت را اصيل شناختن و، با  ثنويت

انديشد و عمل  . كسى كه بر اين اصل راهنما مىاستآن، اينهمانى جستن 

. بنا بر اين، هم به سازش پنهانى داند مىكند، حاكم بر جهان را قدرت  مى

كند  هم خشونت را روش مى ودهد  تن مى (ان گيتهااكتبر سورپرايز و اير)

و  انگليسو هم ميان قدرت، ولو به شرط ادامه جنگ در سود امريكا و 

ساله قربانى شد و نسلهاى آينده  8اسرائيل، و وطن و نسلى كه در جنگ 

گزيند. اين تجربه، به  عواقب آن را تحمل كنند، قدرت را بر مى بايد مىكه 

آيند، بشرط آنكه هر نسل نخواهد آزموده را  كديگر مىي پسنسلها كه از 

و قدرت دو اصل راهنما دارند. مدعى نه با  آزادىآموزد كه  بيازمايد، مى

اصل راهنماى پندار و گفتار و  بهورد زبان كردن آزادى و استقالل كه 

بايد شناخت و  ابتلى،كردار او، با خطر وارد شدن خود و وارد كردن او به 

 شناساند.

ناواقعيتها، شدنى نيست. به واقعيتها شدنى  و مجازهاابتلى، به  اما

براى استبداديان، زمان و مكان،  كهكنند  ها خواننده را آگاه مى است: نامه

. همانطور كه هستندزمان و مكان واقعيت نيستند. زمان و مكان قدرت 

مردم  و اى واقعيتى كه ايران شد، آينده آغاز مى «رهبرى خمينى»تاريخ از 

ايران بودند نيز وجود نداشت. آينده اين رهبرى وجود داشت . بدين 

صدر  نيمى از كشور برود بهتر از آنست كه بنى» شعارشانخاطر بود كه 

شد تا رابطه با رهبر  بايد قطع مى وطن مى بابود. رابطه انسان  «پيروز شود

بپذيرد و، بنا  حق دارد آن را انساندين حقى كه  ،جاى آن را بگيرد. اسالم

و آزاد شدن،  كردنبر اين، اسالم روشى است براى زيست انسان در رشد 

است كه هيچ نه معلوم فردا همان باشد كه امروز  شد و شده ذهنيتى مى

به باور خويش، از آن  تجاوزحق دارد در برابر  هركس. و اين امر كه  است

= احكام ضد ) «عزيز اسالم»دفاع كند، به امر ذهنى بريده از واقعيتى كه 

 اسالم،سپرد و سپرده است: انسان در برابر  است جاى مى (و نقيض رهبر

كرد، فاقد  كه در احكام متناقض بروز مى «رهبر»يعنى همان ذهنيت 

كرد كه در راه  . اين بى ارزش وقتى ارزش پيدا مىهستارزش بود و 

بل، تقابل واقعيت ها، همواره تقا نامه شهادتداد. به  جان مى «اسالم عزيز»

آزادى با استبداديان، رابطه  جانبدارانبا مجاز بود. چنانكه امروز نيز رابطه 

كردن مجاز بر  حاكمواقعيت با مجاز است. در حقيقت، قدرت فرآورده 

 بهواقعيت است. پس، در هر نزاع، زورگو از صاحب حق، با تقابل واقعيت 

ال، گزارش اداره اطالعات شود. براى مث مجاز و ساخته ذهنى شناخته مى

آماده شدن عراق براى حمله به ايران و متمركز كردن  بارهستاد ارتش در 

مجاز ساخته ذهن )قواى خويش در مرزهاى كشور )واقعيت(، با اين حكم 

 شد! با عدم برابر مى ،«كند نمىهيچكس به ايران حمله »كه  (آقاى خمينى

اين حكم )مجاز(كه مردم رأى يا رأى و نظر مردم اين است )واقعيت( با 

 جاىگشت.  گويند: اهلل اكبر، پوچ مى ندارند و هركس شعار بدهد آنها مى

هاى قدرت، اصل بر حاكميت  شگفتى نيز نيست. چرا كه در تمامى بيان

بر محتوى و ذهن بر عين (= واقعيت) است. اندازه  شكلظاهر بر باطن، 

ين يا مرام را، در بيان شدن هر د بيگانهاين حاكميت، ميزان از خود 

آن سان كه - محتوىدهد. منطق صورى كارش ناديدن  قدرت، بدست مى

نيست. بلكه كارش پوشاندن يك عمل  -اند اصحاب ديالكتيك پنداشته

: حاكم كردن ذهن بر عين و، در پرده صدرت، واقعيت ناسازگار با است

هاى  ر حوزهبا قدرت جانشين كردن است. اينك ب سازگارقدرت را با مجاز 

درس بگيرند و دريابند كه دنياى  فقيهدينى است كه از تجربه واليت 

آن زندانى ساختن  درذهنى را جانشين دنياى واقعى كردن و خويشتن را 

 صالحو قدرت طلبى را روش كردن و از اين واقعيت غافل شدن كه قدرت 

» لحقدرت صا«وجود ندارد و براى خود رسالت قائل شدن كه گويا بايد 

در آورد، به  «اسالم ناب محمدى»ها را به  انسان بدان،تحصيل كرد و، 

طرز فكر استبداد فراگير است.  بيانگرسخن ديگر، قالب زدن انسانها، 

بر اين اصل،  وارسطو كه فلسفه او ترجمان ثنويت تك محورى است 
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را وضع كرد، جز نخبگان، بقيه انسانها را به  «قانونگزار»واليت مطلقه 

كرد. پس روشى كه ساخت براى تنظيم رابطه صاحب  ملحق مى ها يوانح

بايد چون حيوان، به قالب دست  است كه مى انسانهائىواليت مطلقه با 

 ساخته نخبه ها، شكل گيرند.

بيهوده نيست كه از لحاظ بسته و باز بودن فضاى انديشه و  پس،

زارشگر تقابل دو ها گ و بسته ماندن يا باز شدن نظام اجتماعى، نامه عمل

برد تا فضاى  و وابستگى روزانه زور بكار مى استبدادخط هستند: خط 

برقرار كردن سانسورها بر آن بود كه  باانديشه و عمل را شتابان ببندد. 

. تعطيل دانشگاهها، كندجريان اطالع ها و جريان انديشه ها را قطع 

و  سياسىهاى ها، تعطيل بحثهاى آزاد، تعطيل سازمان تعطيل روزنامه

تصرف صدا و سيما و تبديلشان به ابزار قطع جريانهاى آزاد اطالع ها و 

 .ها انديشه

برابر، خط آزادى و استقالل كار خويش را به اعتراض به  در

كرد. با استفاده از امكانها و با  و تجاوزها به آزاديها محدود نمى سانسورها

و دو جريان، يكى جريان  گرداند سانسورها را بى اثر مى فرصتها،ايجاد 

ساخت. آقاى خمينى  ها را بر قرار مى اطالع جريانانديشه ها و ديگرى 

اجتماعها منع كند. در حقيقت،  درناگزير شد دو طرف را از سخن گفتن 

صدر است و هم، در عمل،  ممنوعيت بنى قربانىدانست   هم او مى

ها  و سيما و روزنامه و منبر و صدا مجلسدستياران او در استقرار استبداد، 

. اما خط آزادى و گفتند مىها، سخن  را در اختيار داشتند و، در اجتماع

 مردم  ميانصدر به  استقالل اين ممنوعيت را عذر سكوت نكرد. بنى

انگيخت. دوستان او نيز بر فعاليت  مى بررفت و آنها را به سخن گفتن  مى

صدر بر دستگاه  بنى «راديو بازار»افزودند. چنان شد كه  خويش مى

 ها روزنامهى عظيم استبداديان پيروز شد. كار به توقيف دستجمعى تتبليغا

ها، «نگوئيد و ننويسيد»ها، به  و، به دنبال آن، كودتا كشيد. در نامه

شود. اما عمده اعتراض به فراگير كردن خشونت و ويرانگر يها  مى اعتراض

 است:

 سازگاراز راه ويرانگرى به   كه از جمله فرآورده مجاز است جز قدرت

شود. از اين رو است كه  نمى موفقكردن واقعيت با تمركز و تكاثر خود، 

سازند،  آنچه مى برابرزنند، اگر ده  استبدادها، وقتى هم دم از سازندگى مى

بشرط آنكه  البتهترين ويرانگرى را ببار آورده اند.  ويرانى ببار آورند، كم

 موانعهاى استبدادها اغلب  ايد. چرا كه ساختهساخته آنها بكار رشد بي

صدر در هيچ كارى  نبايد گذاشت بنى»شوند. شعار استبداديان  رشد مى

روش همگانى  ،دهند كه تخريب ها شهادت مى . نامهبود «موفق شود

همه امكانهاى جامعه جوان براى  تخريباستبداديان بوده است. نه تنها 

 ،ها، رشد كردن بدان و،ها  ها و اطالع شهبرخوردار شدن از جريانهاى اندي

نعمت  آن،كه ويرانگرى در همه قلمروها: زمينه سازى براى جنگ و پس از 

خواندن جنگ و كودتا كردن به قصد ادامه دادن به جنگ براى استقرار 

مانع بازسازى اقتصاد مستقل  «اقتصاد مال خر است»چماق  بااستبداد، 

كه هنوز دنياى  -دين در خشونت  دنكرشدن، تقديس خشونت و ناچيز 

كردن مردمى  بيرونبه قصد  -سوزد  اسالم در آتش تقديس خشونت مى

 عصراز صحنه كه، با شركت همگانى در انقالب، جهان را وارد عصر جديد، 

هاى زورپرست، روش كردن  آزادى، كردند و جانشين كردن مردم با گروه

 «غير مكتبى»و  «مكتبى»ه به بيرون مرزها، تقسيم جامع وترور در درون 

، يعنى اقليت ناچيز «مكتبى»كردن  حاكمو  «ضد مكتبى»و  «بى تفاوت»و

 مردم. بردرصد جامعه(  9تا  3زور پرست )

حاكم كردن مجاز بر واقعيت، بدون مقدم و حاكم كردن مصلحت  اما

 ،شود. زبان قدرت، زبان دروغ و روش قدرت و حقيقت، ميسر نمى حقبر 

ها تقابل مداوم دو  و بكار بردن است. نامه كردنجانشين حق  مصلحت را

گويد، به  : يك طرف زور مىكنند مىزبان و دو روش و دو هدف را گزارش 

. يعنى واقعيت را با سازد مىجاى اطالع گزارشگر امر يا امور واقع، دروغ 

را، از ديدگاه قدرت، ببيند.  آنيني( خمپوشاند تا قدرت كانونى ) دروغ مى

پذيرد. هر بار هم كه  پذيرد و دروغ را مى را نمى راستاما آقاى خمينى 

گردد و محلى براى حاشا  مى نمايانشود و حق  پوشش دروغ دريده مى

از حق و  بيرونروش پيشنهادى آقاى خمينى، مصلحت  ماند، نمىباقى 

 روشها اسنادى هستند كه از جمله،  ناسازگار با حق است. از اين نظر، نامه

ايستادن بر مدار حق و  -آموزند: الف وياروئى پيروز با قدرتمداران را مىر

از حق، در دراز مدت، آزادى جوى را، اگر هم تنها باشد، بر  نشدنجدا 

زورپرست بر حق نيست كه  -كند. ب مى پيروزانبوه زورپرستان، 

بر اين، عمل به حق  بناكند.  ايستد، حق را فداى قدرت جوئى مى مى

 حق. عمل سياسى او خالى از حق است. در قول، ممكن است به كند نمى

رجوع كند. اما نه براى اينكه حق به عمل درآيد بلكه براى پوشاندن مراد 

گويد:  رسيدن به قدرت است. پس، وقتى آقاى خمينى مى كهباطل او 

كند  مصلحت بوده است، اعتراف مى راهآنچه در فرانسه گفته است از 

ها جبران  . نامهبرد مىر برده است كه هر زورمدارى بكار همان روش را بكا

بود:  گرفتهكنند كه پيش و در دوران انقالب، انجام  اشتباهى را گزارش مى

كند، بايد از او خواست به حق  هر بار كه زورمدار حق را دست آويز مى

و يا او را در موقعيتى گذاشت كه ناگزير يا به حق عمل كند و يا  كندعمل 

زورپرست از برزبان آوردن حق، جز ارضاى  شودهمگان آشكار بر 

مرادى ندارد. بدين  است،خواست قدرت و نقض حقى كه دست آويز كرده 

را  مدعىها سندهاى ماندگار هستند كه همواره روش آزمودن  قرار، نامه

به حق و نيز روش پيروز كردن حق بر قدرت را در اختيار انسانهاى 

توانائى خويش را در آشكار كردن هويت هر مدعى،  كه گذارند مىشجاعى 

 برند. از حق، بكار مى دفاعاز راه عمل به حق و 

در  راها، نويسنده را در موضع دفاع و استبداديان  خواننده، در نامه و

پرسد: چرا جانبدار آزادى و استقالل  يابد. بسا از خود مى موضع حمله مى

ده زورپرستان حمله كنند و او، نزد دا كرده و اجازه مى نمى حملهو رشد 

كرده است. اما اگر دقت تأمل را بيشتر  دفاع مى خويش،خمينى، از موضع 

كشور و در پهنه تاريخ، آنها كه در  مردمكند، در عرصه  كند، مشاهده مى

راهنماى استبداد  انديشهاند، در شناساندن  خط آزادى و استقالل بوده

فساد  واى از جنايت و خيانت  ه مجموعهفراگير و روشهاى استبداديان ك

اند كه پيش از آن انجام نگرفته بود. اين كوشش  اند، كوششى كرده بوده

انجام نگرفته بود، بدين دليل كه اگر بعمل آمده بود،  آنپيش از 

 - «مالتاريا»شده و ايران گرفتار استبداد  شناختهاستبداديانى از اين نوع 

. بدين قرار، عمل به حق و دفاع از گشت نمى -غفارى هادی به قول آقاى 

پيروزى بر  بردنشانحق كه درسى بزرگ از درسهائى است كه بكار 

 حقوقكنند، نه تنها انسان آزاد را از حمله به  زورپرستان را ميسر مى

دارد بلكه او را به دفاع از حقوق ديگرى، ولو زور پرست،  ديگرى باز مى

ل به حق با دفاع از حق همراه است. . به سخن ديگر، عمكند مىموظف 

كند، دفاع از حق است. اين دفاع،  مى مشاهدهپس دفاعى كه خواننده 

كه از جمله، تشخيص دو  چراكارسازترين حمله به متجاوز به حق است. 

جمهور  باگفت: واليت  كند: كسى كه مى رهبرى را از يكديگر ميسر مى

به آراى عمومى قرار گرفت  مردم است، وقتى در برابر پيشنهاد مراجعه

هم از بيم آنكه مبادا اكثريت مردم  ،(مردمابراز واليت جمهور  وسيله)

و هم و بسا بيشتر بدين خاطر كه  بگيرندكشور جانب منتخب خود را 

جمهور  -مطلقه فقيه  واليتبه قول ذوب شدگان در  - «الخطاب فصل»

آشكار كرد و  كرد، مىان شدند و نه او، درونى را كه تمام عمر پنه مردم مى

 .«ميليون بگويند بله من ميگويم نه 39»گفت: 
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ها گزارشگر روياروئى دو رهبرى هستند: رهبرى به  قرار، نامه بدين

شناسد و براى مردم  قدرت كه براى مردم نقشى جز اطاعت نمى نمايندگى

شناسد.  جز بكار رفتن، بمثابه نيروى ويرانگر، نمى عملىمطيع، نيز، محل 

آقاى خمينى و جانشين او، مردمى  مطلقهپس اتفاقى نيست كه در واليت 

اند. بيان  زور بكار نرفته بمثابهاند، جز  كه تكليف خويش را اطاعت شناخته

توانست  اين نيز نمى جزراهنما، بيان استبداد از نوع استبداد فراگير است. 

. ايران شود نمىباشد. چرا كه هيچ بيان ديگرى با واليت مطلقه سازگار 

 حتىامروز و ايران فردا، بازشناسى بيان استبداد فراگير را از اسالم، 

كسانى دارد كه  از، -به قول آقاى هاشمى رفسنجانى - «فيضيه اسالم»

را  اجتماعىاسالم بمثابه بيان آزادى را باز يافتند، خطر ورود در ابتالى 

يرشان را آشكار پذيرفتند و ماهيت استبداديان و بيان استبداد فراگ

صميميت تمام، آئينه ماهيت نما را در برابر استبداديان گرفتند  باكردند. 

و از بيگانگى با فطرت آزاد و يگانگى با قدرت  بشناسندتا مگر خود را 

خويش باز آيند. به آنها، پيوسته، يادآور  آزادويرانگر، به يگانگى با فطرت 

آن شما نيست. شما نگون  اززنيد،  شدند كه واليتى كه از آن دم مى

و شما غالمان  استها هستيد. زيرا واليت از آن قدرت )= زور(  ترين بخت

قدرت بيش نيستيد. حتى جرأت ترديد در اجراى اوامر  بگوشحلقه 

ترين خيانت و يا فراگيرترين  يا بزرگ جنايت،ترين  قدرت را، اگر هم شنيع

ترين جنايتها  مرتكب شنيع كهفسادها باشد، نداريد. و زمان شهادت داد 

 ترين خيانتها و فراگيرترين فسادها شدند. و بزرگ

 وهاى آن رهبرى، رهبرى بر خط آزادى  ها خواننده را از خاصه نامه و

استقالل، رهبرى با شركت جمهور مردم، رهبرى با انديشه راهنمائى كه 

يله با روشى كه آزادى است و جمهور مردم را در وس وبيان آزادى است 

راهبر خويش در راست راه رشد  وكند  زور در دست مستبد ناچيز نمى

جمهور  كهداند  كند و امامت را استعداد رهبرى مى شناسد و مى مى

كند. انسانى كه از آزادى خويش غافل  انسانها از آن برخوردارند، آگاه مى

ن اى از انسانها كه اي شود. جامعه از اين استعداد نيز غافل نمى نشود،

اندازند، استعدادهاى خويش و نيروهاى محركه در  مى بكاراستعداد را 

. امامت آن نوع رهبرى رشد است كه اندازند مىاختيار را در رشد بكار 

هاى حق برخوردار  خاصه ازآدميان پندار و گفتار و كردار خويش را 

 كنند. مى

اندازند.  آورند و بكار يادمگر ايرانيان استعداد رهبرى خويش را به  تا

 انقالب موعود اين انقالب است.

 ابوالحسن بني صدر

 6384پاريس 

 

 نامه به آقای خمينی 

 6395ارديبهشت  61

 

اهلل العظمي امام خميني رهبر انقالب اسالمي  يتآحضور مبارك حضرت 

 ايران دامت ظله العالي

 نظر به اوضاع كشور و بمنظور مقابله قاطع با توطئه ها و حوادث،

قا به عرض آيد ، بر اساس گفتگوهای مفصلي كه حاج احمد ضرور د

 رسانند، خواهان موافقت با سه امر زير بشوم: مي

 انتخاب نخست وزير با تصويب امام - 6

 قوای انتظامي در اختيار باشند و به دستور عمل كنند. - 2

دستگاههای تبليغاتي بايد برخالف مصالح كشور و مخالف  - 3

نان در حدود قوانين اسالمي آزادی آمي نباشد و سياست جمهوری اسال

 بايد مراعات شود.

اطمينان مي دهد كه با وجود همه مشكالت ، در صورتي كه وسائل 

كار در دسترس و به اختيار باشند ، هيچگونه خطری متوجه انقالب 

 اسالمي و كشور عزير نخواهد شد.

 ابوالحسن بني صدر

61/2/95 

 

با پيشنهاد رئيس »واست نوشت : خميني زير اين سه خآقای 

 «جمهوری موافقت شد.

 

 :  توضيح

باره اين نامه كه از نظر تاريخ ايران بسيار مهم است، توضيح زير را در

( نقل 6382اسفند  66بهمن تا  29) 982از انقالب اسالمي شماره 

 كنيم: مي

كيهان، ارگان سازمان ترور مصاحبه ای با هاشمي رفسنجاني بعمل 

ست كه، در آن، موضوع اصلي پرسش و پاسخ، بني صدر است. ورده اآ

برغم گستاخي هاشمي رفسنجاني در دروغگوئي، پاسخهای او به 

 پرسشها، اعتراف به اين واقعيتها است:

زادی و استقالل و ديگری خطي كه خميني و آدو خط ، يكي خط  -

ر با امام : او مي گويد بني صدن بوده اند، رويارو بوده اندآامثال او در 

 مخالف بود و...«  اسالم فيضيه»با  مسئله داشت .

دو ديدگاه، وجود مي داشته است : ديدگاهي كه اصل را بر اطاعت  -

)از امام ( گذاشته بود و ديدگاهي كه با اين اصل مخالف بوده است. عقل 

قدرتمدارش او را تخريب و بر حقانيت راه و رسم بني صدر اعتراف مي 

ي كه اصل را بر اطاعت مي گذارد، به قدرت اصالت مي دهد كند. زيرا كس

زادی و حقوق و مسئوليت آو كسي كه بنا بر اطاعت نمي گذارد، بنا را بر 

 انسان مي گذارد.

در همان حال كه خود را عاشق خميني مي نماياند، همه  -

مسئوليتها را هم بگردن او مي اندازد. در همان حال كه مي گويد او القاء 

ر نبود ، هم به خود مي بالد كه دائم او را بر ضد بني صدر تحريك مي پذي

كرده است و هم اعتراف مي كند خميني نسبت به بهشتي بدبين بوده 

است و اين بدبيني را در او القاء كرده بودند. باز عقل قدرتمدار او نگذاشته 

است توجه كند كه خميني را دارد كسي معرفي مي كند كه با قدرت 

هماني جسته بود. چرا كه جز چنين كسي قرباني القاء های ضد و نقيض اين

 نمي شود.

در همان حال كه مي گويد حمله عراق به ايران را امريكا تدارك  -

ديده بود، اعتراف مي كند كه جنگ قابل پيشگيری بوده است. هرچند 

 اين اعتراف را بدانخاطر مي كند كه تا بگويد مسئوليت با بني صدر بوده

است و او بايد بگويد چرا جلو جنگ گرفته نشد ، اما اين اعتراف واجد 

اهميتي تعيين كننده است. زيرا اينك ديگر چشم و گوش بسته ترين 

بنا بر  -قايان كه آو اين « امام»مأموران مالتاريا نيز نمي توانند نپرسند: 

،  نهمه حساسيت نشان مي داده اندآبه امور جزئي  -همين مصاحبه نيز 

چطور در مسئله به اين بزرگي كه يك نسل ايراني را نفله كرد و به قول 

ورد، بي توجه و بي اعتناء بوده آميليارد دالر خسارت ببار  6333حضرات، 

اند و امروز ، خود را به اين قانع مي كنند كه بني صدر بايد جواب بدهد. 

ية اهلل ها را آه پنداری نه بني صدر خيانت به اميد را نوشته است، نه توطئ

نوشته است و نه دهها مصاحبه كرده است و نه درس تجربه را نوشته 

است و نه حميد احمدی تحقيقي را انجام داده است كه قسمتي مهم از 

ن در بارۀ جنگ است. نه كارنامه ای دركار بوده و نه بني صدر به خميني آ

كردن خود را، نامه ها نوشته و نه حتي از داليل نامزد رياست جمهوری 



 5 

خطر تجاوز عراق و جنگ دانسته است و نه دار و دسته خميني زمينه 

 ساز جنگ بوده اند. 

وريم كه مربوط مي شود به آبهر رو، از پاسخهای او ، قسمتي را مي 

تصرف مجلس اول توسط مالتاريا و راهنمائي او است برای تصرف مجلس 

 ي دهد:هفتم.كيهان مي پرسد و هاشمي رفسنجاني پاسخ م

از نظر ما فصل اول گفت وگو تمام است. مي ماند جمع كيهان:  -

بندی شما از وقايع مقطع اول انقالب )پيروزی انقالب تا حاكميت يكپارچه 

خط امام( مي خواهيم در ضمن جمع بندی نكاتي را كه تابحال در جايي 

 نگفته ايد، بفرماييد. ممكن است در خصوص اين دوره نكاتي در ذهن شما

سال با مردم در ميان بگذاريد. چه  29باشد كه الزم مي دانيد پس از 

كارهايي مي شد كرد و غفلت شد؟ چه كارهايي بود كه مي توانستيم 

 نكنيم و انجام داديم؟

خيلي چيزهاست كه االن گفتن آنها را هاشمي رفسنجاني:  -

به  مصلحت نمي دانم. نگفته ای كه فعالً بايد بگويم، ندارم. اگر كسي

صورت موردی مطلبي را بپرسد و يادم بيايد مي گويم. اما جمع بندی من 

اين است كه وقتي به مقطع انتخابات رياست جمهوری مي رسيم، به نظر 

مي رسيد جريانهای دست اندركار در تالش بودند كه نيروهای خط امام را 

ي از ميدان بيرون كنند. نيروهای خوب ليبرال هم حداقل به اين فكر م

كردند كه نگذارند حزب جمهوری اسالمي و دوستان شهيد بهشتي بر 

مسند امور باشند. برای خودشان حالت انحصاری مي خواستند. نتيجه 

اين شد كه نامزد ما را در انتخابات رياست جمهوری كنار گذاشتند. واقعاً 

بني صدر ظرفيت نداشت كه از موقعيت پيش آمده استفاده درستي بكند. 

تصميم گرفته بوديم با بني صدر كار كنيم. باالخره رئيس جمهور  چون ما

شده بود. نمونه هايي داريم كه چقدر كار مي كرديم تا بين ما دعوا نشود 

ولي بني صدر در درجه اول با امام اختالف نظرهای زيادی داشت. تا 

حدودی ظاهر را حفظ مي كرد ولي در فكرش خيلي ازكارهای امام را 

. اين مسايل كم كم در گفته ها و نوشته هايش بروز كرد. قبول نداشت

عمده اعتراضات ما به بني صدر هم بر سر اين مسايل بود. اينكه به حزب 

جمهوری يا به افرادی از ما چيزهايي بگويد، برای ما مهم نبود. مسئله 

اصلي ما اين بود كه بني صدر نظام را به طرف ديگری مي برد و برای اين 

. اين مسايل را با امام مطرح مي كرديم و انتظار شتمه ريزی داهدف برنا

داشتيم امام در اين مسايل به ما اعتماد كنند. شايد امام فكر مي كردند 

مي توانند بني صدر را اصالح كنند، به ما مي گفتند شما سعي كنيد با او 

كار كنيد. امام مدتي روی اين مسئله كار كردند. دنبال اين بودند كه 

نگذارند مسئله به اينجا برسد. در عمل، ما در ميدان درگير بوديم و امام 

اين درگيری را نداشتند و عمده كار عملي ايشان در حد پيغام دادن به 

بني صدر بود كه مثالً منافقين و اعضای جبهه ملي در اطراف شما نباشند 

رف و مصدق را اين قدر بزرگ نكن و سعي كن اسالم محور كار باشد. ح

های امام به بني صدر مبنايي بود. حتماً چيزهايي هم بود كه به ما نمي 

گفتند. دلشان نمي خواست درگيری های ما را تيز كنند و به ما حربه 

بدهند. نمونه هايي بود كه گاهي احمدآقا به ما مي گفتند و من هم 

كمابيش در خاطرات خودم آورده ام كه خيلي مختصر است. كم كم بني 

خودش را نشان داد و امام هم قانع شدند. اين برای ما خيلي مهم صدر 

بود. دوستاني كه از ما جدا مي شدند، برای ما آن قدر اهميت نداشتند. 

مي توانستيم اين عده را برگردانيم. قانع كردن امام برای ما مهم بود كه 

ر خودشان به تدريج قانع شدند. متن ميثاقها را ديدند و اظهارات بني صد

را شنيدند. دستور داده بودند منافقين از اطرافش بروند كه قبول نكرده 

بود. دستور داده بود مصدق را اين قدر بزرگ نكن كه قبول نكرده بود. به 

عالوه گاهي به محتوای اسالمي حرفهای ما اعتراض مي كرد. بعضي از 

ده دوستان كه به خطرات بني صدر واقف شده بودند. هرچند از ما جدا ش

 (.6) بودند، ولي خيلي زود برگشتند و ما در انتخابات مجلس پيروز شديم

بعد از پيروزی ما در مجلس تضاد واقعي نمايان شد كه عمدتاً خدمت امام 

مي گفتيم. از همان لحظه اول در مجلس تضادهايي نمايان شد كه 

غيرقابل حل بنظر مي آمد. بني صدر بعد ازتشكيل مجلس توطئه عجيب 

يبي كرده بود. مي خواست قبل از دولت منبعث از مجلس يك دولت و غر

موقت تشكيل دهد و به تصويب امام برساند تا به وسيله آن دولت بتواند 

ازتصميمات مجلس جلوگيری كند. نامه ای به امام نوشته بود و امام هم 

موافقت كرده بودند. چند روز به رسمي شدن مجلس مانده بود. فكر مي 

ل خرداد بود. من، شهيد رجايي، آيت اهلل خامنه ای و ديگران كنم اواي

نشستيم و جلسه گرفتيم كه منظور از اين كار چيست؟ دولت شورای 

انقالب داشت كار مي كرد و چند روزی هم به رسميت مجلس بيشتر 

نمانده بود. تازه بني صدر رئيس شورای انقالب بود. گفتيم: چه نيازی به 

امام گفتيم اين خطرناك است. تا بخواهند تشكيل دولت جديد است؟ به 

دهند، دوره آنها تمام مي شود. مي خواهند چه كار كنند؟ مجلس هم 

عصباني شده بود. نمايندگان اعتراضات شديدی كرده بودند. امام 

پذيرفتند. اين يكي از مواردی است كه گفتم امام ضمن قاطعيت، حق 

امضای خود را پس گرفتند. به اين پذير بودند. امضاء داده بودند، ولي 

بعد به مجلس رسيديم. فكر  (.2) طريق اولين توطئه بني صدر خنثي شد

ميليون رأی  66مي كرد مجلس بايد در اختيار او باشد. منطقش اين بود كه 

دارد و مجلسي ها رأی كمتری دارند. آرای فردی نمايندگان را در حوزه 

موعه را حساب نمي كرد. با اين های انتخابيه شان حساب مي كرد. مج

 (.3) مغالطه مي گفت مجلس بايد تابع من باشد

درصد با من و  93ظاهراً نظرسنجي كرده بود كه بيش از كيهان:  -

 !درصد با امام هستند43كمتر از 

« اريك رولو»آمار نظرسنجي او بيشتر بود. به هاشمي رفسنجاني:  -

جمهوری اسالمي را قبول دارند كه درصد مردم، انقالب و 29گفته بود كالً 

درصدشان امام را هم  49درصد من را قبول دارند و فقط 29همه اين 

قبول دارند. او هم در روزنامه های فرانسه نوشته بود. يكي از چيزهايي كه 

امام مي دانستند اين  (.4) امام را عصباني كرده بود، همين مسئله بود

ر به خاطر پشتيباني بخشي از حرفها دروغ است. عمده رأی بني صد

روحانيت و القای حمايت امام بود. اشتباه كرده بود. يعني او را به اشتباه 

انداخته بودند. در مجلس سه چهار مسئله مهم پيش آمد. اولين مسئله 

در روز تحليف اتفاق افتاد كه از مجلس رنجيد. چون نمايندگان انقالبي 

. بني صدر به من اعتراض كرد و گفت: بودند و خيلي ها برای او پا نشدند

! گفت: (9) تو مي بايست برپا مي دادی تا لحظه ورود من بر مي خاستند

رياست جمهوری بود. با اين « تخفيف»نبود، مراسم « تحليف»اين مراسم 

كار تخفيف شدم. با همان روحيات انقالبي به او گفتم: به افكار طاغوتي 

يفات نيست. هر كه خواست، پا شد و برگشتيد. بنای ما اين گونه تشر

 ...هركه نخواست سرجايش نشست

هاشمي رفسنجاني در باب انتخابات رياست   -6انقالب اسالمي: 

گويا بهشتي  -الف  شكاری مي گويد:آجمهوری و مجلس دروغهای بس 

يا انتخابات رئيس جمهوری انجام مي شود و بني صدر »نبود كه گفت 

دروغگوی كم حافظه «. انتخابات انجام نمي شود انتخاب نمي شود و يا اين

از ياد برده است كه جامعه مدرسين قم نه بسود بني صدر كه بسود 

حبيبي اعالميه صادر كرد و شب پيش از روز انتخابات، او وارد جلسه 

مدرسين قم بر اين نظر هستند »شورای انقالب شد و گفت: امام ميگويند 

و بعد نخست وزير بشود كه  برود  كه بني صدر به نفع حبيبي كنار

 «.اختياراتش هم بيشتر است
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مدعي است در انتخابات مجلس اول، حزب جمهوری اسالمي  -ب 

 پيروز شده است. دروغگو كم حافظه مي شود:

وقتي »، همين شخص، در نماز جمعه گفت 13بعد از كودتای خرداد  -

گفتيم اين كه  بني صدر به رياست جمهوری انتخاب شد، نزد امام رفتيم

 «.نشد و امام فرمود: شما برويد مجلس را در دست بگيريد

رئيس جمهوری با موافقت شورای انقالب، به رياست قضات ديوان  -

هيأت نظارت و بازرسي بر انتخابات تشكيل داد و گزارشهای اين  63كشور، 

هيأتها ترديد باقي نگذاشتند كه در انتخابات تقلبات وسيع انجام گرفته 

اند و انتخابات سزاوار ابطال است. چون تقلبها محل ترديد نبودند، 

هاشمي رفسنجاني و همدستان او كه مأمور شده بودند مجلس را در 

همين »دست بگيرند، نزد خميني رفتند و او را بر آن داشتند بگويد 

 «.انتخابات خوب است و مجلس را با همين منتخبين تشكيل بدهيد

ر در روزهای پيش از تشكيل مجلس، توطئه بني صد»مي گويد  -2

اين بار، دروغ را در تاريخ مي گويد و «. چيده بود حكومت تشكيل دهد

بدين دروغ، ناخواسته ، واقعيت تاريخي مهمي را از پرده بيرون مي اندازد: 

يا »با انتخاب بني صدر به رياست جمهوری، بهشتي كه گفته بود  -الف

يا بني صدر به رياست جمهوری انتخاب نمي انتخابات برگزارنمي شود و 

، نخستين كس بود كه پيشنهاد كرد بني صدر هيأت وزيران خود را «شود

تشكيل دهد و شورای انقالب نيز منحل شود. هاشمي رفسنجاني مخالفت 

كشور بهمين ترتيب اداره شود تا انتخابات و تشكيل »كرد و گفت 

بني صدر  -هم همين است. ب «نظر امام»، بنابر رويه، مدعي شد «مجلس

بهمن، سخنگوی  64بهمن ، به رياست جمهوری انتخاب شد. در  9در 

امشب برنامه های كار شورای انقالب »شورای انقالب، حسن حبيبي گفت 

قای بني صدر احتماالً بايد بعهده بگيرند، در زمينه تشكيل آو وظائفي كه 

رح شد و قرار شد فردا يا دولت بايد تشكيل بشود يا خير ، مطآدولت و 

گفته است  98بهمن  23هم او، در «. شب در اين مورد بيشتر مذاكره شود

قای آپريشب، در مورد دو راه حل ، بحث و تبادل نظر شد: يكي اينكه » 

بني صدر دولتشان را تشكيل دهند و شورای انقالب كار خودش را خاتمه 

ميماتي بصورت تصويب قای بني صدر بتوانند با تصآيافته تلقي بكند و 

نامه، كشور را اداره كنند تا هنگامي كه مجلس و پارلمان تشكيل شود. و 

راه حل ديگر اين بود كه شورای انقالب بصورت فعلي بماند. با اين تقاوت 

قای بني صدر رئيس شورای انقالب بشوند. اين راه حلها به عرض امام آكه 

 «.رسيد و امام راه حل دوم را پذيرفتند

اما خميني از كار وزيران ابراز نارضائي كرد. بني صدر نيز گفت  -ج

مسئوليت خوب و بد كار وزيران با او نيست. حساسيت مردم نيز نسبت 

به بازيگريهای گردانندگان حزب جمهوری اسالمي، بخصوص از تقلبات 

اين حزب در دور اول انتخابات ، بسيار زياد شد. اين تقلبها را هيأتهای 

ن شد كه دور دوم انتخابات، آطور مستند گزارش كردند. قرار بر نظارت ب

 6بعد از رسيدگي به تقلبها در دور اول انجام بگيرد. در قسمتي از نامه 

عرض شد بايد به »، بني صدر به خميني نوشته است:  6395خرداد 

تقلبات انتخاباتي رسيدگي شود. فرموديد صحيح است. اما بدون اينكه 

مدند و از شما امريه گرفتند و دور آيجه تحقيق معلوم شود، صبر شود و نت

 «.دوم را شروع كردند

ارديبهشت  65انجام گرفت. اما دور دوم در 98دور اول در اسفند 

نكه انتخابات، چون دور آمد. پيش از انجام دور دوم، برای آبعمل  6395

است او، اول، با تقلب انجام نگيرند، بني صدر از خميني خواست با سه خو

 :بطور كتبي موافقت كند. اين سه خواست عبارت بودند از

تشكيل حكومت تا كه وزيران و استانداران و فرمانداران از  - 6

 سياست همآهنگي پيروی كنند.

وسائل ارتباط جمعي، بخصوص راديو و تلويزيون از وضعيت  - 2

ی يد و تحت نظارت جدآكنوني كه ميدان رقابتهای گروهي است ، بدر 

 مسئول امور كشور قرار بگيرد.

 نيروهای انتظامي تحت امر حكومت قرار بگيرند. - 3

 خميني با هر سه پيشنهاد موافقت كرد.

بني صدر نخست وزير را معين كرد و كار تشكيل هيأت وزيران با 

شتاب در حال انجام بود كه خميني پيغام داد كه موافقت خويش را پس 

سه پيشنهاد را پس گرفت، موافقت با انجام  مي گيرد؟ اگر او موافقت با

ن، آروز بعد از  3بالفاصله دور دوم را به هاشمي رفسنجاني و ... داد و تنها 

، دور دوم انتخابات انجام گرفت. بنا بر اين، نماينده 95ارديبهشت  65در 

ای انتخاب نشده بود تا از خواست بني صدر و موافقت خميني عصباني 

ورند، در بيم شده آكساني كه قرار بود سر از صندوق درشود. در حقيقت، 

بودند كه نكند تقلبها بر مالء شوند و متقلبها بجای يافتن عنوان نماينده، 

 عنوان متقلب را پيدا كنند.

ن زمان، بني صدر نه اطالع داشت و نه اين ظن را به آبديهي است 

مجلس را  خميني مي برد كه به سران حزب جمهوری اسالمي گفته باشد

در دست بگيريد ولو با تلقب در انتخابات. امروز، هاشمي رفسنجاني سر 

شكار مي كند. او مي گويد به اتفاق ديگر آپس گرفتن موافقت را 

گردانندگان حزب جمهوری اسالمي خميني را از موافقت خويش منصرف 

كرده اند. با تقلب در تاريخ، دروغي ابلهانه مي سازد. چند روز پيش از 

افتتاح  مجلس، تشكيل حكومت بي معني بود. دليل را نيز خود او بدست 

مي دهد وقتي مي گويد با تشكيل مجلس، حكومت مي بايد استعفاء مي 

داد. اما پيش از انتخابات مجلس با معني بود. زيرا مي توانست مانع از 

تقلب در انتخابات و تشكيل مجلسي بشود كه حتي بدون در نظر گرفتن 

در صد دارندگان حق رأی نيز بزحمت نمايندگي مي كرد.  64، از تقلبها

و تحت  -حقيقتي تاريخي را كه هاشمي رفسنجاني نا خواسته باز ميگويد 

لت فعل هفتم مي آتأثير نقشه انجام انتخابات فرمايشي و تشكيل مجلس 

نها ميگويد شما برويد مجلس را در دست آاينست كه خميني به  -گويد 

نها، با تشكيل حكومتي موافقت آافل از بخشيدن مجلس به بگيريد و غ

شتابان نزد نها آمي كند كه مانع از تقلب در انتخابات مجلس مي شد. 

خميني رفته اند كه با اين موافقت، مجلس نيز از دست ما بدر مي رود. بنا 

بر اين، جلب موافقت خميني با ادامه اداره كشور توسط شورای انقالب  

داشته است با نقشه تصرف مجلس توسط يك انتخابات  ربط مستقيم

 قالبي.

طرفه اينكه اين دروغ ساز در دروغ سازی، چنان گستاخ است كه 

وقتي به شروع جنگ مي رسد و مدعي مي شود ممكن بود بتوان از آن 

جلوگيری كرد، گوئي او نبود كه گفته بود وقتي هم بني صدر خواست 

. به سخن ديگر، پنداری او نيست كه حكومت تشكيل بدهد ما نگذاشتيم

مي گويد پيش از تشكيل مجلس، حكومت در دست ما بود و بعد از 

شكار آتشكيل مجلس هم در دست ما بود و ما نيز او را از روابط پنهان و 

 گاه نمي كرديم.آخود با كشورهای خارج 

اين بار ، دروغ را بازهم بزرگ تر مي گويد. در انتخابات مجلس  - 3

ادن رأی شركت كردند. در اين ميليون نفر در د 1، در تمام ايران ، اول

 به خميني نوشته است: 6395خرداد  6، بني صدر در نامه باره

عرض شد بايد به تقلبات انتخاباتي رسيدگي شود. فرموديد صحيح »

مدند و از آاست. اما بدون اينكه صبر شود و نتيجه تحقيق معلوم شود، 

 1و دور دوم را شروع كردند. نتيجه اينكه بيش از شما امريه گرفتند 

نماينده در دور دوم  653ميليون نفر شركت نكردند. با توجه به اينكه 

نهم با اكثريت نسبي، اين مجلس معرف يك هفتم آمعين مي شوند و 
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مردم ايران بيشتر نمي شود. اين مجلس ضعيف است يا قوی؟ اينها چه 

را در رابطه با شخص رئيس جمهور  مرض خود پرستي دارند هر حرفي

نكه اگر مقصود قدرت طلبي بود، از اين آتعبير و تفسير مي كنند. حال 

 «.مجلس بهتر نمي شد

ميليون نفر رأی  3در حقيقت، مجلس اول ، تقلبها بكنار، كمتر از 

ن روز بني صدر نمي دانست كارگردان آدهنده داشت.  بديهي است 

ان حزب جمهوری اسالمي گفته است شما اصلي خميني است و او به سر

سعي كنيد مجلس را در دست بگيريد. اين را هاشمي رفسنجاني ، بعد از 

 ، در نماز جمعه گفت. 13كودتای خرداد 

ن سخن بميان است، اريك رولو در دفتر آاز نظر سنجي كه از  - 4

گاه شده و در لوموند انتشار داده بود. امروز ، هاشمي آرئيس جمهوری 

ن عصباني شده است. به خلق و خوی آفسنجاني ميگويد خميني از ر

زشت خميني اعتراف مي كند. زيرا اگر او چيزی از اسالم و عرفان درك 

كرده بود ، بجای عصباني شدن، از محبوبيت رئيس جمهوری شاد و از 

كاهش محبوبيت خويش، درس مي گرفت و عيبهای كار خويش را رفع 

ديگر چرا « مي دانستند اين حرفها دروغ است امام»مي كرد. اما اگر 

ميليون بگويند بله من  39»بجای موافقت با پيشنهاد رفراندوم، مي گفت 

 ؟«ميگويم نه

عقل قدرتمدار با تخريب خود شروع مي كند و عقل هاشمي 

خود، حقايق تاريخي مهمي را نيز بر « امام»رفسنجاني با تخريب خود و 

چون بنا بر تشكيل مجلس قالبي بوده  -6 شكار مي كند:آمردم ايران 

است، او و ديگر گردانندگان حزب جمهوری اسالمي نزد خميني رفته و 

موافقت او را با تشكيل حكومت ، به مخالفت بدل كرده اند و نقش اصلي 

، برخميني و دستياران او معلوم 6313در بهار  -2را او بازی كرده است. 

خورده اند و چاره ای جز كودتا ندارند بوده است در عرصة مردم، شكست 

نزاع ، نزاع ميان دو خط بوده است. راستي نيز اينست كه نزاع ميان  - 3و 

زادی و ديگری خط سيد ضياء يا استبداد و آدو خط، يكي خط استقالل و 

وابستگي بوده است. اما اين مبارزه با انقالب ايران شروع نشده است. از 

ادامه داشته است و از امروز تا روز پيروزی قطعي  دوران قاجار ، تا امروز

 زادی و استقالل ، ادامه خواهد يافت.آخط 

 

 ه آقاى خمينى ب نامه

 6395خرداد  6

 سمه تعالىب
 

 دارد: معروض مي

گويد بايد نگذاشت  از جمله نوارها، نوارى است كه در آن گوينده مى

ماه مجلس را در  1ئى موفق بشود تا بتوان ظرف  صدر در هيچ زمينه بنى

مقابل او قرار داد و مجبور باستعفايش كرد. اگر ظرف اين مدت استعفا 

  6.ترور نمودرا نكرد، بايد او 

و وقتى درست دقت بشود هر قدمى كه برداشته ميشود مانعى 

 آورم: تراشند كه بى نتيجه شود. موارد را مى مي
 

 ارتش:  -6

رازه ارتش از هم دار مسئوليت شدم، شي وقتى اينجانب عهده

هر روز در پادگانها تظاهرات  پاشيده بود. روحيه ياس حاكم گشته بود و
                                                           

گفته بود:  ها، اوحسن آيت هستند. در اين نوارسخنان معروف  یوارهانوارها، ن ـ6
ها، بنى صدر توانست بر موج سوار شود. اين بار، طرحى  در طرح تعطيل دانشگاه

 شود. ايم كه پدر بنى صدر هم حريف نمى تهيه كرده

كنم به  داليل بسيار بردرستى اين امر ميگذرم و استناد مى از 2.بود

فرمايش خود شما در پيام روز اول سال كه ديگر نميتوانيد اين وضع را در 

يگر كه بگذريم باين ارتش تحمل كنيد. چرا آنطور شده بود، از داليل د

دليل اساسى كه ميخواستند مشكل ارتش را از راه تغيير اشخاص حل 

كنند حال آنكه مشكل ارتش بدون ايجاد روحيه و تجديد سازمان ممكن 

نيست. با ايجاد روحيه، گنبد را بازگرداندم و در كردستان نيز ارتش را از 

داده است. اما  زخمى 6333كشته و  433رخوت بيرون آوردم و تا امروز 

ئى گرفتند كه در ارتش  بالفاصله شروع شد. خدمت رسيدند و نوشته

ئى يك گزارش بدهيد. در كجاى دنيا و در كدام تاريخ  تفتيش كنيد و هفته

 ارتش ميتواند با اينگونه اظهار علنى سوظن برسر پا بماند؟

چطور ارتش از فرماندهانى فرمان ببرد كه اينطور طرف بى اعتمادى 

اند؟ رهبر بايد از طريق فرماندهان خود گزارش دريافت كند و  رار گرفتهق

بيند بطور مخفى اينكار را بكند وقتى علنى شد  اگر بازرسى را الزم مى

بازرسى ممكن نميشود چون همه ميدانند چگونه خود را از بازرسان 

 مخفى كنند. تنها نتيجه اينكار بهم ريختگى ميشود.

ش بايد سازمان آنرا دگرگون كرد و اگر بگذارند براى اطمينان از ارت

گيرد و توطئه كودتا غير ممكن ميشود و كارآئى  اينكار زود انجام مى

ارتش بحداكثر ميرسد. صحبت زياد است محض نمونه اين مختصر عرض 

 شد.
 

 مجلس: -2

آيند خدمت شما كه از شما گفته و نوشته بگيرند كه... و بعرض  مى

خواهم مجلس تصعيف بشود. داستان مصدق و مجلس ميرسانند كه من مي

گويند و جاى  كشند و... حال آنكه كامالً عكس حقيقت را مى را پيش مى

ئى با دين را مامور بفرمائيد تحقيق  فرمائيد. عده تاسف است كه توجه نمى

كنند و به شما گزارش صحيح بدهند بلكه معلوم بشود من مجلس قوى 

اند، مجلس ضعيف  هاى آشفته براى ايران ديده ميخواهم و آنها كه خواب

ميخواهند تا همواره جلو چشم مردم وسيله مايوس كردن مردم از اين 

 جمهورى بشود.

عرض شد بايد به تقلبات انتخاباتى رسيدگى شود فرموديد صحيح 

است اما بدون اينكه صبر شود و نتيجه تحقيق معلوم شود، آمدند و از 

 1دوم را شروع كردند، نتيجه اينكه بيش از  شما امريه گرفتند و دور

نماينده در دور دوم معين  653ميليون نفر شركت نكردند. باتوجه باينكه 

ميشوند و آنهم با اكثريت نسبى اين مجلس معرف يك هفتم مردم ايران 

بيشتر نميشود. اين مجلس ضعيف است يا قوى؟ اينها چون مرض 

ه با شخص رئيس جمهور تعبير و خودپرستى دارند هر حرفى را در رابط

كنند. حال آنكه اگر مقصود نجات كشور نبود و مقصود  تفسير مى

طلبى بود از اين مجلس بهتر نميشد. در همه جاى دنيا در انتخابات  قدرت

كنند. اگر گروه گرائى نشده  مجلس بيشترين راى دهندگان شركت مى

آورديم، مجلس  ود مىكرديم آزادى واقعى انتخابات را بوج بود و سعى مى

آمد. در حال حاضر اوضاع كشور آنقدر بحرانى است كه  قوى بوجود مى

مجلس ضعيف دردى را دوا نكند. بايد مجلس تقويت بشود و يكى از 

هاى تقويت آن اينست كه محل زد و بندها نشود آنطور كه آن شخص  راه
                                                           

بنابر گزارشهاى فرماندهان سه نيرو، ميزان آمادگى نيروى زمينى صفر درصد و ـ 2
درصد بود.  23درصد و ميزان آمادگى نيروى دريائى  63ن آمادگى نيروى هوائى ميزا

رساندن آمادگى سه نيرو به حداكثر بود. با وجود اينكه بطور مرتب  ،نخستين كار
شد، تغيير سازمان ارتش از استبدادى به مردم ساالر و باال بردن  كارشكنى مى

كه  حمله عراق شد. توجه به اين امر ميزان آمادگى آن، مانع از سقوط ايران بهنگام
در كردستان، پيش از حمله عراق، به تحريك رژيم صدام، جنگ را براه انداخته 

 بودند، بسيار مهم است.
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روز در  در نوار گفته است نخواهد رئيس جمهورى را تابع خود كند و هر

آن كشمكش شود. اين مجلس اگر بخواهد اسباب دست افرادى بشود كه 

ميخواهند بهر قيمت قدرت را قبضه كنند، حتماً وسيله تشديد بحران 

6.ازداند شود و قطعاً سرنوشت انقالب و ايران را بخطر مى مى
 

  

 گروگانها: -3

ملتى  اند. جاى كمال تاسف است ما البد مطالب نوار را بعرض رسانده

 "برگ برنده"نفر گروگان امريكا بكنيم و آن گروگانها را به  93را در ازاء 

دوبار به وزارتخارجه )كه( برضد رئيس جمهورى تبديل كنيم. كسى 

زند و برابر خبر  امريكا نامه اعتذار نوشته است امروز دم از محاكمه آنها مى

اند اگر براى  گروه را مامور قتل گروگانها كرده 3ها  موثق امريكائى

هاى تروريست را  امريكائيها آزادى اينها اينقدر اهميت دارد چرا گروه

كند. حيف نيست كه ما كار اصلى را كه استقالل واقعى  مامور قتل آنها مى

كشور است رها كنيم و با استفاده از گروگانها در داخل بازى قدرت 

2؟بكنيم
 

 

 اقتصاد -4

است، با تالش شبانه روزى خود  با آنكه كشور در محاصره اقتصادى

و تنى چند از مسئوالن مخصوصاً آقاى نوبرى و آقاى صراف، چرخ اقتصاد 

را بحركت درآورديم و هر روز تظاهرات بيكاران در همه شهرها بود، مدتى 

است قطع شده است. اما تا ديدند در اين زمينه توفيقى بدست آمده 

را بطور مساوى تقسيم كرد و شب است، فوراً يادشان آمد كه بايد ثروتها 

                                                           

كردند. آن  هاى بسيار حكايت مى تهاى بازرسى از وقوع تقلبهئيگزارشهاى  ـ6
از پرده  امروز كه واقعيت !زمان، آقاى خمينى گفته بود: همين مجلس خوب است

بحران، با صراحت  زبيرون افتاده و آقاى هاشمى رفسنجانى در عبور ا
بهشتي، موسوی اردبيلي، خامنه ای، باهنر و  6398بهمن  28)نامه نويسد مى

احتمال اينكه روال موجود مانع تشكيل مجلس » :هاشمي رفسنجاني به خميني(
ايد و اميدواريد بتواند شورای اسالمي احتمالي گردد كه جنابعالي بدان دل بسته 

نارسائي ها و كمبودهای رئيس جمهور را جبران كند، قابل توجه و تكليف آور 
امام به ما فرمود شما سعي كنيد مجلس را دردست »كه همان بازنوشتن « است

وقوع يافته است و باز آقاى هاشمى  13و امروز كه كودتاى خرداد  است.« بگيريد
زودتر مجلس در مورد  امام فرمودند»نويسد:  مى رفسنجانى در عبور از بحران
و ( 691، صفحه 13خرداد  29)يادداشت دوشنبه « آقای بني صدر تصميم بگيرد

امروز كه بر همگان روشن است كه مالتاريا مجلس دست نشانده بى اختيار 
خواهد، هم اهميت تاكيد بنى صدر بر استقالل و توانمندى مجلس بر مردم  مى

گردد كه نزاع ميان مجلس و رئيس جمهورى نبوده،  و هم مسلم مى شود آشكار مى
استقالل و  اصل بربنابا آنها بود كه  (خط سيد ضياء)بلكه نزاع ميان استبداديان 

 خواستند. آزادى، مجلس نماينده واقعى مردم و مستقل مى

ماجراى سازش برسر گروگانها تازه شروع شده بود. همانطور كه در نامه آمده  ـ2
است، آن زمان، معلوم بود كه مالتاريا در كار استفاده از گروگانها براى تصرف 

، نوار صحبتهاى آقاى محمد حسين بهشتى «مطالب نوار»قدرت است. نقد از 
خطاب به محارم خود بوده است. در اين نوار گفته بود: از گروگانها بايد مثل يك 

رئيس جمهورى و همكاران او را  ،اراين نو آتو برضد بنى صدر و كارتر استفاده كرد.
هشيار كرد تا از نزديك مراقب سازش پنهانى برسر گروگانها باشند. زيرا آتو كردن 
گروگانها برضد كارتر، تنها يك راه داشت و آن سازش با رقيب كارتر برسر 

شد. در عمل نيز،  گروگانها بود. و آتو كردنش برضد بنى صدر به كودتا ميسر مى
بوش موجب شكست كارتر در انتخابات رياست  -ى با گروه ريگان سازش پنهان

در نامه اشاره به كسى  .تشگواقع  13جمهورى شد و در پى آن، كودتاى خرداد 
است كه دو بار نامه پوزش خواهى به وزارت خارجه امريكا نوشته است و امروز كه 

ها به ايرانيان پند اند، مواضع آن روزشان درباب گروگان ها شناخته شده ايران گيتى
گروگانگيرى يكى ) گيرند با رويدادهاى سياسى كه در ابهام انجام مى كه آموزد مى

 نبايد موافقت كرد.( از مهمترين اينگونه رويدادها است

3.حركت بياندازندو روز مشغولند بلكه دوباره چرخها را از 
 

 

 امنيت و قضاء: -9

بخدا اينهمه خشونت در خور يك حكومت فاشيستى نيست چه 

محكوم  33رسد به يك حكومت اسالمى ديروز كه از سفر بازگشتم 

با اين ميزان خشونت اند و يا منتظر اعدام هستند.  باعدام يا اعدام شده

شود. غالب محكومان  تر مى جامعه همگرائى پيدا نمى كند و جو سنگين

. در خوزستان از راه اجراى يك طرح و با تشويق 4شوند بناحق محكوم مى

و دلگرمى دادن به نظاميان و ژاندارم و سپاه ايجاد همكارى ميان آنها و 

يكماه و نيم است كه ايجاد اميد ميان مردم بسيار محروم عرب، امروز 

ديگر اتفاقى نيفتاده اما قطع دارم كه بزودى با عناصرى كه در سپاه دارند، 

گويند و دوباره  بخدمت ميرسند و حرفهائى برضد ارتش و ژاندارمرى مى

برند و بى نظمى و عدم امنيت را دوباره رواج  همكارى اينها را از بين مى

 ميدهند.

خدا باين بود كه آقا اعتماد داريد و  حرف زياد است، اميد من بعد از

پرسيد. من براى  در امور اقالً قبالً صحت و سقم هر مطلب را از من مى

مقام داوطلب رياست جمهورى نشدم وضع را سخت ديدم خود را بآتش 

انداختم بلكه وضيعت را نجات بدهم اينك هم در صفحه جداگانه استعفا 

قت ديديد مصلحت كشور است نويسم خدمت شما باشد هر و خود را مى

بفرمائيد منتشر كنند. و تا وقتى اعتماد هست اجازه نفرمائيد گروه بازان 

ساعت استراحت ندارم  4قدرت پرست مانع كارها بشوند. در شبانه روز 

كشد كه از  ماه نمى 1الزم ترور نيست با اين كار كشنده و جنگ اعصاب 

كنم، فوراً  ازه اميد ايجاد مىآيم. وضع بغايت سخت است هر اند پا در مى

 كنند... تبديل به ياس مى

 ابوالحسن بنى صدر

6/3/6395 
 

 نامه به آقاى خمينى

 6395خرداد  63
 

 :ها در انتخاب ضابطه

يكى  اند: از انقالب اسالمى بدينسو، دو دسته قبول خدمت كرده -6

ا كه اند و ديگرى آنه آنها كه با فداكارى و خدمت موثر صداقت نشان داده

 اند  روآمده [گونهيهم] ها همگونه اند. دومى فرصت طلب بوده

بنظر اينجانب فالحى از دسته اولى است و اخالق اسالمى اقتضا 

 كند كه تشويق شود تا بقيه از اين راه بيايند و پيشنهادم اينست كه: مى

فالحى با تشويق شخص شما و تقديرى كه ميفرمائيد رئيس ستاد  -

ئى موافق نيست. آقاى چمران سرلشگر نورائى را  نهبشود. آقاى خام

كند. اگر راى آقا براين قرار گرفت كه فالحى باشد بايد خود  پيشنهاد مى

 تقدير بفرمائيد و سوابق را دليل رفتن او براه صواب قرار بدهيد. 

آقاى ظهيرنژاد فرمانده نيروى زمينى. فرماندهى ژاندارمرى را هم  -

 برعهده خواهد داشت.

 آقاى فكورى فرمانده نيروى هوائى  -

                                                           

اشاره است به سخنان آقاى بهشتى. الزم به يادآورى است كه از جمله  ـ3
گيرى حزب از  ر باجطخانخستين برخوردها با رهبرى حزب جمهورى اسالمى، ب

گرفت و بدينسان بود كه دخالت  بازاريان روى داد. حزب از بهاى كاالها، درصد مى
شت و دارد را فراهم آورد كه عوامل غير اقتصادى دا ميقدرت طلبان اسباب تور

 .(رانت خوارى)

ها مورد اعتراض به اعدامها و سنگين كردن جو خشونت در  يك مورد از ده ـ4
 جامعه.
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6ى افضلى فرمانده نيروى دريائى آقا -
 

 ابوشريف فرمانده سپاه پاسداران آقای  -

ى كه بايد تشكيل سرهنگ عطارى فرمانده نيروى ضربتى مرزبان -

 .6شود

استعفاى سرلشگر شادمهر و سرلشگر باقرى را ميفرستم. بنظر  -2

خائن نيستند و خيانتى هم نكردند و  اينجانب و همانطور كه عرض كردم

خدمت هم كردند. بدبختانه اخبار هم شخصى است و اطالعات كه تهيه 

شود براى مقاصد شخصى است. در اين جمهورى قيمت اخالق بايد  مى

 . 2بيشتر از هر چيز باشد

اشراف بر ارتش اگر شخصى باشد، مثل دوران قبل از تصدى  -3

ها  رابتر خواهد شد و هر روز پادگاناينجانب وضع ارتش روزبروز خ

دستخوش آشوب خواهد شد. بنابراين ضوابط نظارت و اشراف به شرح 

ضميمه با حضور آقاى دكتر چمران تهيه شده است. موافقت و هر نظرى 

3.يفرمائيد در ذيل مرقوم فرمائيدكه م
 

 ابوالحسن بنى صدر 

63/3/95 

 

 بسمه تعالى

 

 دممطالبى به آقاى چمران تذكر دا

گذارند و آنچه  در ميان مى  ه ایايشان، با جنابعالى و آقاى خامن

 آقايان پذيرفتند اطالع دهند كه اگر محتاج به پشتيبانى است عمل گردد.

 

 روح اهلل الموسوى الخمينى 

 

 به آقاى خمينى  نامه

  6395خرداد  29

 

 ها: هاى زنجير توطئه حلقه -الف

صل شد كه در ماه خرداد قرار پس از آنكه از طريق نوار اطالع حا

اند، دست بكار شديم و با تمام نيرو  ئى  را گذاشته هاى گسترده توطئه

كوشيديم تا از وقوع آنها جلوگيرى كنيم و اگر نتوانستيم آنها را مهار 

 كنيم.

ها را موفق به خنثى كردن شديم و با بقيه خوب  يكچند از توطئه

رز بازرگان تا مرز پاكستان حادثه برخورد شد طوريكه امروز هر چند از م
                                                           

اى و دكتر چمران معرفى كردند. اولى را آقاى  ين دو شخص را آقايان خامنها ـ6
اى و دومى را آقاى دكتر چمران. اين دو را افسران مسلمان معرفى  خامنه

از كار درآمدند و توسط رژيم خمينى اعدام شدند. با  «اى توده»كردند. هر دو مى
 دند.وجود اين، هر دو در كار دفاع از كشور لياقت بخرج دا

سرلشگر شادمهر، به استناد خبر چينى يك خبر چين در خطر دستگيرى قرار  ـ2
گرفت. رئيس جمهورى او را مشاور خويش كرد و جانش را نجات داد. سرلشگر 
باقرى از كسانى بود كه رئيس جمهورى را از سازشهاى پنهانى برسر گروگانها آگاه 

را آگاه كرد و با موافقت او،  كرده بود. طرفه اينكه رئيس جمهورى آقاى خمينى
و به خارج برود و اطالع دقيق پيدا و گزارش كند. اما او را در فرودگاه اقرار شد 

گرفتند. وقتى رئيس جمهورى علت توقيف او را از آقاى رى شهرى پرسيد، او 
 !ايم گفت: به دستور امام او را توقيف كرده

اسالمى براى مهار ارتش با  اى بود كه حزب جمهورى نقشه «اشراف بر ارتش»ـ3
ممانعت از  -2 بى نقش كردن رئيس جمهورى و -6 دو هدف، تهيه كرده بود:

تجديد سازمان ارتش. چنانكه طرحى نيز توسط آقاى بهشتى به شوراى انقالب 
 پيشنهاد شد كه از محورهاى آن يكى انحالل ارتش بود.

ئى پيش  آفرينى شده است، اما اوضاع مهار شده و اگر در فارس غائله

اند تا  نيايد، فعالً خطر رفع شده است. براى اينكه معلوم باشد چه كرده

هاى مسلحانه را بهم گره بزنند، به اطالع ميرساند كه دو هفته  رشته حادثه

 8نجانب طى يادداشتى اطالع داد كه در پيش از اين مشاور امنيتى اي

منطقه ايل نشين ميخواهند با ايجاد درگيرى، برخوردهاى مسلحانه 

ها را بوجود آوردند و اينك  منطقه اين درگيرى 8بوجود بياورند و در هر 

 ها زنجير زير را بوجود آورده است: ها حادثه حلقه

ده گروهان در ماكو، با ايل جاللى برخورد پيش آمده و فرمان -

ژندارمرى و فرمانده سپاه پاسدار و يكى دو تن ديگر به گروگان اين ايل 

اند. اين  اند و ديشب تلفن گرام آمد كه اين فرماندهان را كشته در آمده

 كند. ايل در مرز ايران و شوروى و تركيه زندگى مى

تر، منطقه خطور است كه جنگ در آنجا ادامه دارد. در اين  پائين -

هفته پيش اويسى و پاليزبان با هلى كوپتر نشستند و اسلحه  منطقه

 آيد و پخش ميشود. فراوان مى

عراق نيروهاى  [،] پائين در مهاباد و كردستان است كه برابر اطالع -

مهمى در مرزهاى آن متمركز كرده است. اگر وضع در نقاط ديگر مهار 

ز و مهاباد را قو س نشود با توجه باينكه ما نيرو نداريم تا شهرهاى بانه

اند، بار ديگر وضع در  خدا مانده [به امان] پاكسازى كنيم و همينطور بامان

اند و از داخل  كردستان از دست خواهد رفت. در منطقه كرمانشاه رفته

 اند. اند و شكنجه كرده ئى را توقيف كرده ايل سنجابى، عده

آورند و هم  تر منطقه بختيارى است كه هم بآنجا اسلحه مى پائين -

 افسران فرارى بافراد تعليمات ميدهند

تر منطقه سميرم اصفهان و فارس است كه در آن اينك  پائين -

 مقدمات برخورد از هر حيث فراهم شده است.

بعد هم منطقه سيستان و بلوچستان است كه براثر حادثه  -

 ها، استاندارش پياپى هوشدار داد و بعد هم استعفا. آفرينى

ا اين تدارك گسترده، تهيه گزارش براى القا و بى اعتمادى همزمان ب

به ارتش شروع شد و متاسفانه فرياد و استغاثه اينجانب موثر نيفتاد و 

امروز بارديگر آثار بى نظمى و سقوط روحيه دوباره در ارتش روزبروز 

بارديگر سلسله مراتب و محيط  «نظارت»ظاهرتر ميشود و شخصى كردن 

 برد. مىنظم را از بين 

همزمان در سپاه پاسداران كشمكش برسر فرماندهى را پيش 

ها را انجام بدهند، اينطور  آوردند. يعنى براى آنكه بدون مزاحمت برنامه

طرح كردند كه با ابوشريف نميشود كار كرد. ما همه با هم موافقيم و تنها 

يز پيروى او است كه با همه اختالف دارد. قرار بر راى شد. از راى اكثريت ن

نكردند و با همه اينها، اجراى برنامه را موقوف نكردند اما بحمداللَّه نيز 

 نتوانستند آنرا بصورت كامل اجرا كنند.

ها، ايجاد برخورد در شهرها را نيز بيفزائيم و  اگر بر اين حادثه آفرينى

زندانى  6133كه ) كمى هم قيافه خوزستان و مازندران و آذربائيجان

را در نظر داشته باشيم، ميتوان تصور كرد كه چه جهنمى را  (سياسى دارد

بينند و شايد وسعت توطئه بتواند بر آقا معلوم كند  براى كشور تدارك مى

كه علت تحرك خارج از اندازه اينجانب و رفتن از اين بآن استان 

 .4چيست

 

 نظريه راهنماى اين حادثه سازيها چيست؟ -ب

گردانندگان سپاه انقالب است. اينها  يك سر اين حادثه سازيها، در
                                                           

اند، به خواننده يك  دهبرخوردها كه در اين گزارش براى آقاى خمينى شرح ش ـ4
كند كه برضد تجربه  هاى بعد، روشن گزارش مى ربع قرن بعد و خوانندگان زمان

 شدند. مردم ساالرى چه توطئه وسيعى چيده مى
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اند؟ يك نظريه  اند و افراد سپاه را فريب داده چگونه خود فريب خورده

در غياب ) آميز كه در پيشنهادى كه براى تصويب در شوراى انقالب وهم

 .6ام تهيه شده بود، آمده است و آنرا بحضور فرستاده (اينجانب

دست زد و مردم را بيك خالصه آن اينكه بايد بيك هجوم عمومى 

و تنها اين گروه فساد )هاى بزرگ كشاند و تحت نظر گروهى رشته حادثه

كه مسلح است و مكتبى است مسلح نمود و با يك جنگ  (ناپذير است

عمومى و ضربتى ايران را از ضد انقالب پاك كرد. تفصيل اين نظريه را اگر 

 الزم تشخيص فرموديد، به عرض خواهم رساند.

 ريه وهم آلود است چرا كه:اين نظ

اگر ما توانائى اين برخورد عمومى را در شرائط فعلى داريم، بهتر  -

است قدرى از آنرا در پاكسازى شهرهاى كردستان مورد استفاده قرار 

 دهيم.

وضيعت اقتصادى كشور بغايت بحرانى است و ايجاد چنين  -

 امد.انج ئى به فلج قطعى آن و سقوط حتمى مى درگيرى گسترده

ها را ندارد و  جامعه به تنگ آمده و هيچ آمادگى اين حادثه بازى -

شود.  واكنش جامعه تمايل به يك حكومت استبداد بسيار خشن مى

ها هستند كه در  كسانى كه ميتوانند اين حكومت را تشكيل دهند، همان

ها دارند همان  طرح حكومت سپهبد بختيار آمده بود و از قرار امريكائى

ها و ارتش و بخش ميانى  هاى ايل كنند: ائتالفى از خان ا دنبال مىطرح ر

ها، آنها را  جامعه شهرى. و بدست خود ما با بيدار كردن حس خفته خان

 انگيزند. به دشمنى با انقالب و ائتالف بين خود برمى

 و...

 در اين اوضاع چه بايد كرد؟

  

 پيشنهادها

ى نيروهاى مسلح بدون يك رهبرى منسجم خصوصاً در رهبر -6

 نميتوان با اين جريان بغايت خطرناك مقابله كرد.

ترتيب فعلى بهيچرو صحيح و قابل ادامه نيست. نظارت برارتش 

نبايد شخصى باشد. هم اكنون وضع روزبروز بدتر ميشود. بايد فرمانده 

 فرماندهى كند و ديگران در كار او مداخله نكنند.

سجام اين رهبرى داد. كوشش براى در اداره كشور نيز بايد تن به ان

تضعيف اينجانب و استفاده از نماز جمعه و راديو و روزنامه براى مقابل 

 آميز است. كردن مجلس با رئيس جمهورى فاجعه

 آقا بايد براين امور تاكيد جدى و قاطع بفرمايند.

راديو و تلويزيون براى تبليغات گروهى نيست. براى خشن كردن  -2

سال است در باره  25كه   2يك جامعه شناس فرانسوى جو نيست. ديشب

كند نزد اينجانب آمده بود و اعالم خطرى كرد كه حالت  ايران تحقيق مى

عصبى شديدى بوجود آمده است و در اين جو، انفجار هر لحظه ممكن 

است. راديو و تلويزيون بايد يك جو معنوى و حالت آرامش بوجود بياورد. 

شد تا بلكه بكار آنجا سامان بدهد اما بنام شما او  يك مدير عامل انتخاب

اند و كار راديو تبليغات برضد اينجانب شده  را مسلوب االختيار كرده

است. و خود از اسباب سنگين كردن جو سياسى كشور شده است. اگر با 

                                                           

طرحى است كه آقاى بهشتى در شوراى انقالب پيشنهاد كرده بود. انحالل  ـ6
قالب و سپاه و ارتش و ايجاد كميته مشتركى بود مركب از نمايندگان شوراى ان
 .«ضد انقالب»دادگاه انقالب براى اداره كشور. البته از راه پاكسازى كامل ايران از 

منظور پل ويى است كه تحقيقهاى او درباره ايران به زبانهاى فرانسوى و برخى  ـ2
اند. از جمله تحقيق او و خسرو خاور درباره انقالب  به زبان فارسى منتشر شده

 ايران زير عنوان

Le di scour s popul ai r e de l a r evol ut i on i r ani enne  

سه پيشنهاد اينجانب موافقت فرموديد ديگر چرا مانع ميشوند كه اين 

 ود؟دستگاه درست اداره بش

آيا نميشود موافقت بفرمائيد يكماهى هم بطريقى كه اينجانب 

كنم اداره شود اگر بد از آب در آمد دوباره اين گروه بازها  پيشنهاد مى

 بيايند و آنجا را در دست بگيرند.

ئى است كه وضيعت ارتش بالتكليف است، باالخره يك  دو هفته -3

آن شخص راجع ميشود و تركيبى پيدا شده است. مسئله كمتر به اين و 

گردد. اگر آقا تصويب  بيشتر به همان استحكام فرماندهى راجع مى

فرموديد، بايد رويه گذشته با ارتش متروك شود. آنها كه آن نقشه را 

دارند، ميخواهند فرماندهانى در ارتش باشند كه پيروى كوركورانه داشته 

بطور قاطع فرماندهى باشند و بدنبال حادثه سازها بروند. بنابراين بايد 

فرماندهى كل قوا را تاكيد بفرمائيد و اين موضوع را كه نظارت بايد 

 سازمان يافته باشد را نيز امضاء بفرمائيد.

 ابوالحسن بنى صدر
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شود. ما در دو جنگ  تر مى روزبروز دايره امكانات اينجانب تنگ

 كاهند: جى هستيم و در هر دو جبهه از امكانات مىبزرگ داخلى و خار

نيروهاى مسلح ما در كردستان و كرمانشاه و آذربائيجان غربى  -6

شود و در همين حال  اند و امكانات نظامى ما روزبروز كمتر مى پراكنده

كنند. ما حتى نيرو  درگيرى در نقاط ديگر بطور خودسرانه ايجاد مى

كنيم و ناگزيريم وضع را در غرب كشور ها  نداريم كه جانشين خسته

تثبيت كنيم. اما هر آن ممكن است جنوب و شرق نيز به آتش كشيده 

 شود.

آنكه چاره جز برقرار كردن نظم و  با وجود وضعى تا اينحد خطير و با

انضباط با قاطعيت نيست و اعمال اين قاطعيت باوجود عدم قاطعيت در 

اين زمان ممكن نگشته است. يك  حمايت از تصميمات ضرور اينجانب تا

اقليت كوچك بى نظم از راه اعمال فشار مانع از استقرار يك فرماندهى 

قوى در سپاه شده است كه ميرود روحيه سپاهيان را از بين ببرد و كشور 

ايد  را با خطرات بزرگ روبرو سازد. شنيدم پريروز با لحن قاطع فرموده

د اين قاطعيت ادامه پيدا كند و بتوانم بايد از اينجانب پيروى كند. خدا كن

 نظم را در سپاه برقرار كنم.

جنگ اقتصادى با امريكا. انتظار اين بود كه در اين جنگ يارى  -2

شوم و هركس بنحوى ابزارم را از  بى چون و چرا بشوم كه هيچ يارى نمي

 اندازد: كار مى

امكانات  توانيم از مسئله گروگانها حل نشده و در نتيجه ما نمى -6

 موجود در جهان استفاده كنيم در نتيجه 

ميليارد دالر است و همينقدر بايد واردات و  29خرج ما حدود  -2

ها باال نروند.  ميليارد هم توليد داخلى داشته باشيم تا قيمت 69در حدود 

ما در خارجه پول داريم اما تا آنرا تبديل به كاال نكنيم و كاال را بايران 

كنيم. باوجود تضييقات اقتصادى ما  فروشيم بودجه پيدا نمىنياوريم و ن

خواهيم وارد كنيم اما مجبوريم خرج را  نميتوانيم كاالهائى را كه مى

بكنيم، نتيجه افزايش كسر بودجه، افزايش پول در دست مردم و باال 

ها اگر از مرز خطر بگذرد، كنترل  ها است. افزايش قيمت رفتن قيمت

 يشود. اينست كه اوضاع غير ممكن م

بايد جو روانى جامعه را هم آرام و هم مساعد با توليد كرد.  -3
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خصوص راديو و تلويزيون كامالً عكس عمل  ،متاسفانه وسايل تبليغاتى

كند.  كند و جو را ناآرام و نا مساعد با توليد و موافق با تخريب مى مى

د و اظهاراتى مه جماعت موثر ميشوئطوريكه تبليغات نابجايش در همه و ا

كنند كه گاه باينجانب اين احساس دست  هاى اقتصادى مى در زمينه

 شكند. دهد كه كمر حكومت  بدست بانيان آن دارد مى مى

 

 پدر عزيزم

جنگد و برآنست كه ميتواند اين انقالب  فرزند تو در دو جبهه مى

كند. هيچ  اسالمى را به يك پيروزى جهانى بدل سازد. شب و روز كار مى

آيد كه  نيازى به تبليغات اين وسايل بسود خود ندارد. خدا خوش نمى

يك ماه اداره راديو و تلويزيون را  (ع)شكست بخورد. روز تولد ولى عصر 

موافقت كرديد كه در دست اينجانب باشد، چرا پشيمان شديد؟ خدا 

ميداند كه فرزند شما باندازه چند جوان كه از اسالم جز ناسزا و تحريك 

انند و كارى جز تبديل راديو و تلويزيون به وسيله دعواهاى عقيم نميد

شناسد و هم به شما و انقالب  گروهى بلد نيستند، هم اسالم را مى

عالقمند است. با چه زبانى عرض كنم كه با استفاده از روشهاى سخت ضد 

كنند و از  اسالمى دائم ذهن شما را نسبت باستعداد معتقد خراب مى

اينجانب به شما كه نميخواهم هيچ امرى كه موجب ناراحتى عالقه شديد 

 شما بشود، اتفاق بيفتد، براى پيشبرد مقاصد خود استفاده كنند.

 

 پدر مهربانم،

ها  ها و روزنامه وقتى رئيس جمهورى شدم كه راديو و تلويزيون

برضد اينجانب بودند. دست كم از آنها بهتر ميتوانم تبليغ كنم. در زمان 

مهورى كه دست و پايم نيز بسته بوده است آنها ضد بودند و رياست ج

ام. بنابراين هيچ نياز شخصى بآنها  هستند. باز بهتر از آنها عمل كرده

ندارم. انقالب اسالمى، اى بانى انقالب، مثل يك تشنه بروشهاى معنوى 

گويم. از روى انصاف نه تنها باينجانب  احتياج دارد. به شما جز حقيقت نمى

 شوم: نميشود بلكه بحال خود نيز گذاشته نمى كمك

روز اول پيشنهاد كردم و هيات شوراى انقالب هم باتفاق پذيرفت  -

كه دولت تشكيل شود و اختيارات شورى هم به دولت داده شود، بجائى 

 . 6نرسيد. ناچار با دولتى و شورائى كار كردم كه با من همدل نبود

 [و]ك اداره و خودسر داشتند نهادهاى جديد و قديم هر كدام ي -

 كنند. دارند كه بى طرف هم نبودند و نيستند و كارشكنى هم مى

المللى بغايت خراب بود و  وضع اقتصادى با كم شدن امكانات بين -

ايم و بجاى آنكه كمك كنند و جو اطمينان بوجود  شب و روز كوشيده

 آورند. بياورند، جو توطئه بوجود آورده و مى

اى كشور كه هر گروه را بتوانند تحريك كنند، تحريك در همه ج -

 كنند. همه اميد به شما بوده و هست اما افسوس: مى

شود.  امروز موافقت با امرى ميفرمائيد و فردا رأى شما عوض مى

شود.  تر نيز مى كنم وضع سخت است و سخت همينقدر عرض مى

كمك بفرمائيد. كنم، اما  مشكالت هر چه بيشتر بشود ميدان را خالى نمى

كنم غرض و مرضم كمتر و دلسوزيم براى تبليغ اسالم و انقالب  گمان مى

                                                           

بعد از انتخاب به رياست جمهورى، نخست آقاى بهشتى از در موافقت در آمد و  ـ6
پيشنهاد كرد رئيس جمهورى نخست وزير و هيات وزيران را تشكيل دهد و كشور 

در را اداره كند. آقاى هاشمى رفسنجانى از جلسه شوراى انقالب بيرون رفت و 
بازگشت، گفت: امام فرمودند تا تشكيل مجلس بهمين ترتيب كارها اداره شوند. از 
نو قرار بر تشكيل هيات وزيران شد. آقاى خمينى زير پيشنهاد نوشت: موافقت 
شد! اما بمحض آنكه رئيس جمهورى دست بكار شد، پيغام فرستاد: موافقت را 

 !ناديده بگيريد

بيشتر باشد. در جنگ پيروز شويم. از موافقت خود منصرف نشويد. قطع 

2.كردم بفرمائيد اگر موجوديت انقالب در بين نبود اينقدر التماس نمى
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 نامه به آقاى خمينى
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 بسمه تعالى
 

 مپدر عزيز

اين عريضه را ديشب نوشتم. امروز صبح بيانات شما را خواندم و 

بنظرم رسيد عرض اين عريضه بلكه از توجهات الهى بوده است. امروز 

برابر  3بحث درباره اقتصاد و قيمتها بود. مسئله ساده است: بودجه ما 

نيم حتى در وضيعت درآمد خرج دارد. اگر اين بودجه را بمصرف برسا

برد يعنى با توجه به افزايش قيمتها تا  ها را باال مى درصد قيمت 93عادى 

ها، از اين مقدار هم  شود. با مالحظه ناامنى ها دوبرابر مى اين زمان، قيمت

شود. اگر بخواهيم پولى را كه از طريق خرج بودجه دردست  بيشتر مى

ها زياد باال نروند،  كنيم تا قيمتگيرد با واردات بيشتر جذب  مردم قرار مى

ماه بعد  1اوالً آسان نيست ثانياً موافق نظر وزير بازرگانى حداقل 

سفارشات امروز را ميتوانيم تحويل بگيريم. بنابراين خرج بودجه 

 ها بنحو غير قابل تحمل. مساويست با افزايش قيمت

ها با  ترود يعنى قيم و اگر بودجه را خرج نكنيم، تقاضا از بين نمى

شود.  روند و در كنار آن، بيكارى از حد فزونتر مى شتاب كمترى باال مى

 شويم يكى بيكارى و ديگرى تورم. يعنى با دو بيمارى مهلك روبرو مى

بر اين بن بست اقتصادى، شيوع دوباره آشفتگى در محيط كار را 

مروز بايد افزود: توليد صنايع سيمان كمتر از كم شده و موافق آمارى كه ا

كنند. داليل كاهش توليد عمده  درصد ظرفيت خود توليد مى 48ارائه شد 

آشفتگى محيط كار و نبود نظم و انظباط در توليد است. اگر اين وضع 

شوند و  ادامه پيدا كند، بار ديگر فعاليتهاى ساختمانى به ركود كشيده مى

د. در صنايع افزاي در همان مرحله اول يك ميليون نفر بر تعداد بيكاران مى

است. اين موضوعات چند بار ديگر  لنوامنفت و چوب و... نيز وضع بهمين 

نيز در حضور اعضاى شوراى انقالب بحث شده است و هر بار باتفاق 

 اند بايد زودتر ثبات داخلى و خارجى بوجود آورد اما در عمل... گفته

 در عمل مطالب مندرج در نوار جملگى باجرا درآمده است:

 باشغال درآمده و كار نمي كنند. الًارات عماد -6

هاى سياسى جملگى به موضع مخالف و معاند رانده  گروه -2

اند. حتى جبهه ملى آقاى دكتر سنجابى كه در پاريس اعالم وفادارى  شده

 كرد نيز اشغال شده است.

درصد مردم حقايق را بمردم  83هاى تبليغاتى كه بباور  دستگاه -3

 اند. دردست مخالفان رئيس جمهورى قرار گرفته گويند جملگى نمى

فرماندهى كل قوا نيز بخالف تصور در صورتى كه دستگاه قضائى  -4

                                                           

رائى نماند. علت اين بود كه جهت عمومى عمل حتى يك نوبت آقاى خمينى بر ـ 2
رئيس جمهورى استقرار مردم ساالرى بود. از اين رو، به محض مشاهده نتايج كار و 
يا حتى پيش از آغاز به كار، با شنيدن پى آمدهاى كارى كه با آن موافقت كرده بود 

آيد  ر ايرانيان مىداد. امر مهم كه بكا و يا با مراجعه زورپرستانى به او، تغيير راى مى
داد، در ضديت با آزادى و مردم  اينست كه در تمامى موارد كه او تغيير راى مى

بى ثباتى در تصميم آقاى خمينى، مورد كه داد. در صورتى  ساالرى تغيير راى مى
شود واليت  به مورد، مطالعه و در اختيار جامعه قرار گيرد، بر همگان روشن مى

لقه آن چه دروغ بزرگى است. در حقيقت عدم ثبات در فقيه از مطلقه و غير مط
 است. نشد (زور)گزارشگر آلت فعل قدرت  ،راى
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و قوه مقننه دردست يك حزب قرار بگيرد و نخست وزير و دولت هم از 

آن حزب بشود، همانطور كه در آن نوار آمده است، حرف مفت ميشود. 

ر را با وسايل گوناگون بگيرد. چرا كه دولت براحتى ميتواند جلو كا

ها راه  ترينشان احضار بدون مجوز قانونى به دادگاه انقالب است و ده ساده

 .6ديگر

در اين اوضاع كه كشور در بن بست اقتصادى است و انسجام در 

حل  دولت تنها شرط بيرون رفتن از بن بست است. در اين اوضاع كه راه

براى مشكل اقتصادى بايد جست  حل سياسى اقتصادى وجود ندارد و راه

حل نيز همانطور كه در پيام به مجلس فرموديد، هماهنگى ميان  و آن راه

رئيس جمهورى و مجلس است. در اين اوضاع كه وضيعت در كردستان و 

جاهاى ديگر بصورتى است كه بر شما معلوم است، اينجانب براى آخرين 

رد. اگر تفاهم ممكن بار در جلسه سه شنبه با آقايان شركت خواهم ك

گذارم و از خود سلب مسووليت  نشد، مطالب را با مردم در ميان مى

 .2مانم سپارم و خود كنار مى كنم و دولت را بدست حزب مى مى

 پدر عزيزم

كند.  من هنوز باورم اينست كه تا درون تغيير نكند بيرون تغيير نمى

د بلكه بدان معنى البته اين بدان معنى نيست كه نبايد مراقب ظواهر بو

كنم  است كه بايد تغيير اساسى را از هدايت انتظار داشت و گمان نمى

. ما اينك از نظر اقتصادى در همان بن بستى 3بنظر شما غير از اين باشد

هستيم كه رژيم سابق در آن قرار داشت. همانطور كه در جريان انتخابات 

كشور وظيفه  ام، وضيعت رياست جمهورى و بعد از آن توضيح داده

ها از طريق سياسى  گذارد و آن حل بن بست سنگينى بردوش اينجانب مى

 با ايجاد جو تفاهم و اميد در جامعه است.

حل سياسى امتناع ورزيد و سرنگون شد.  رژيم سابق نيز از قبول راه

ايد در انتخاب مسوول  ما نميتوانيم از همان راه برويم و اگر برويم... فرموده

ايد و من چند نوبت و باصرار و از راه تحليل  اشتباه كرده دولت موقت

اشتباه بودن اين انتخاب را يادآور شدم. حاال هم همان آدمم و باز يادآور 

ام. اما شايد احتمال داده  شوم چند نوبت اين مطالب را معروض داشته مى

شده اين حرفها مهم نيست و البد براى تحكيم موقعيت است. روح و 

طلبم كه آنچه  دار است و با پاكى تمام خدا را بشهادت مى روزهجسم من 

حل سياسى جز از راه از بين  مينويسم از راه فشار مسووليت است. راه

ها را بخدمت تبليغ امن و كار  ها و دستگاه بردن جو تحريك و تمامى مقام

درآوردن، ممكن نميشود. نجات وضعيت جز با انسجام كامل در سطح 

گان و مسووالن كشور ممكن نميشود. اگر دفعات پيش از اداره كنند

                                                           

كردند. در  6313تمامى اين كارها روى دادند و زمينه را آماده كودتاى خرداد  ـ6
ها معلوم  هاى نامه ها به آقاى خمينى، همانطور كه متن زمان نگارش اين نامه

در مركز مديريت كودتاى خزنده  آقای خمينياشت ند، بنى صدر گمان دكن مى
برضد انقالب و اصول راهنماى آن و تجربه مردم ساالرى نيست. اما دستياران او 

 ند.نكمي هاى خويش را با آزادى و مردم ساالرى مستند به دستور او  ضديت

به قول آقاى « )ديگران»اى به اصرار آقاى خمينى، رئيس جمهورى با  جلسه ـ2
بحران عبور »ساختند تا از  كه بحران مىتشكيل شد ها  همانشركت با  (يخمين
ب در تاريخ نامه به اعضاى شوراى انقال 9بند  نگاه كنيد به). در اين جلسه، «كنند

كه در خانه آقای باهنر تشكيل شد، ميثاقي امضاء شد. روزنامه  ،(6395تير  33
از آن، جلسه ديگری، در  جمهوری اسالمي، صبح روز بعد، آن را نقض كرد. پس

روزهای اول تشكيل مجلس اول در خانه آقای خامنه ای تشكيل شد. در اين 
برسر وزيران و هيات وزيران، بعمل آمدند كه بنابر رويه رعايت  جلسه، توافقي

 نشدند.

داد كه ظاهر و شكل را مطلق كردن، به قصد غفلت  بنى صدر مرتب توضيح مى ـ3
 »آمد كه  م بمثابه بيان آزادى است. آقاى خمينى به فغان مىاز محتوا مغاير با اسال

 .«ظاهر مهمه

نهضت تنباكو تا ملى كردن صنعت نفت عذر داشتيم، اين دفعه كه انقالب 

صد در صد اسالمى است بدرگاه خدا عذرى نخواهيم داشت. در تاريخ 

ايران از باستان تا امروز چند نوبت حكومت بدست مذهب افتاده و از 

ند كه تمامى كوشش من و فريادم اينست كه دست رفته است. خدا ميدا

 اينبار چون گذشته نشود.

 .باقى بسته به نظر پدر عزيز است

 ابوالحسن بنى صدر

 6395تير  33

 

 4نامه به شوراى انقالب

 6395تير  33
 

 آقايان محترم اعضاى شوراى انقالب،

در اين روز كه روز آخر عمر شوراى انقالب است، الزم ديد مطالب و 

يت لزير را از راه تكرار با شما در ميان بگذارد. فشار شديد مسئو حقايق

 سنگين در برابر انقالب اسالمى و سرنوشت كشور مرا باينكار واميدارد:

ام كه اوضاع  در جريان انتخابات رياست جمهورى در علن گفته -6

گذارد  بحرانى كشور مسئوليتى بسيار سنگين برعهده رئيس جمهورى مى

ت از تاثير مشكالت همه گونه بر روحيه اميد و وحدت جامعه و آن ممانع

ايران بدون اين ( و امروز بيشتر از آن روز براين باورم)است. بگمان من 

روحيه نميتواند از گرداب مهيب مشكالت اقتصادى و سياسى و اجتماعى 

 و فرهنگى بيرون برود.

فتم درست آورم كه گ از تكرار چه سود؟ تنها آن بار را بياد مى -2

نيست اولين رئيس جمهورى، تسليم فشار امريكا بشود. در حال هيجان و 

گريه گفتم شما با من يكدل نيستيد. بهتر است من عقب بروم و شما 

كسى را كه با او يكدل هستيد بعنوان نخست وزير انتخاب كنيد امور 

كشور را اداره كند. گفتم ما بسوى بن بست اقتصادى و بدنبال آن بن 

9رويم. شما گفتيد يكدل هستيد و...  ست سياسى مىب
 

بعد از آن چند نوبت مسووالن اقتصاد كشور در جلسات طوالنى  -3

حل اقتصادى براى مشكالت كشور وجود ندارد.  تمام گفتند، راه حبوضو

حل را هم در معنويت و امنيت بايد  حل سياسى بايد جست و آن راه راه

 شمرديد. را حساس و مشكل مىجست. همه موافق بوديد و وضع 

بعد قرار شد جو معنوى را دست كم براى جلوگيرى از تمايل  -4

شديد بمصرف و جو امنيت را براى تمايل به پس انداز و كار و توليد را 

 بوجود بياوريم.

                                                           

در اين نامه كه براى آقاى خمينى نيز فرستاده شده است، غير از وضعيت ـ  4
سنجى و نقش آن عده از اعضاى حزب جمهورى اسالمى كه عضويت شوراى 

دار داده شده انقالب را داشتند، در ايجاد آن وضعيت، نسبت به امر مستمرى هش
 .«دولت دينى»است: آخوندكشى در پى تشكيل و سقوط 

مقصود جلسه شوراى انقالب، در پى شكست مأموريت هيأت حقوقدانان است  ـ9 
كه سازمان ملل به ايران گسيل كرده بود. در آن جلسه شوراى انقالب، رئيس 

ت كه انجامد و روا نيس جمهورى گفت: كار گروگانگيرى به شكست و تسليم مى
نخستين منتخب تاريخ ايران سند تسليم امضاء كند. در آن جلسه، آقاى بهشتى 
از يكدلى با او سخن گفت اما چند روز بعد، نوار سخنان او خطاب به نزديكانش در 
اختيار رئيس جمهورى قرار گرفت. نوارى كه در آن، از جمله گفته بود: بايد از 

ر استفاده كرد و او، غفلت كرده بود سر گروگانها مثل آتو برضد بنى صدر و كارت
گويد: در حقيقت، بدون سازش پنهانى با ريگان و بوش، رقباى  بزرگى را فاش مى

كارتر، ممكن نبود از گروگانها مثل آتو برضد كارتر استفاده كرد. باز بدون آلودن 
خمينى به اين سازش پنهانى، ممكن نبود كودتاى خزنده را برضد منتخب اول 

 ايران و تجربه مردم ساالرى به اجرا گذاشت. تاريخ
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 و بعد...

د اين يا . بعضى از شما بسيار كوشيده6تا داستان نوارها و ميثاق -9

گر سازيد. اما بجريان امور  و درد و دل جلوهنوارها را مخالفت شخصى 

ها بهمه مردم حالى كرده است كه همه  بنگريد و ببينيد كه واقعيت

 گيرند: ها انجام گرفته و مى برنامه

هاى سياسى و تصفيه حساب با آنها انجام گرفته و  حمله به گروه -

 گيرد. مى

 اند ها عمالً ار كار افتاده وزارتخانه -

بنى صدر توسط ارگانهاى حزب جمهورى  «طرفيانا»حمله به  -

 بشدت تمام ادامه دارد. 

اگر كودتاى ناكام انجام گرفته بود همه چيز زير و رو ميشد و اگر  -

 .2وضع كنونى ادامه پيدا كند باز در آينده خواهد شد

از همه بدتر چرخ اقتصاد كشور كه با كار شبانه روزى به حركت  -

 آورد. روى به ركود مى افتاده بود از نو دارد

هاى  ديشب كه تنها شش تن از شما آمده بوديد. از همه دستگاه

ها بود. همانطور كه چند نوبت  اقتصادى آمده بودند و بحث درباره قيمت

تر  گفته بودند و گفته بودم به بن بست اقتصادى روز بروز نزديك

 شويم. مسئله نيز ساده است: مى

كسرى دارد. اگر اين بودجه را  333ايم % ئى كه تصويب كرده بودجه -

 93ئى كه بانك انجام داده است بر تورم فعلى  خرج كنيم موافق محاسبه

هاى توليدى ما  درصد خواهد افزود. البته اين در صورتى است كه دستگاه

با ظرفيت كامل توليد بكنند و اگر وضع توليد همانطور باشد كه اآلن 

عدم امنيت بمراتب بيشتر خواهد شد. اگر  هست، ميزان تورم با توجه بجو

اين بودجه را خرج نكنيم، بر مرض تورم، مرض بيكارى نيز افزوده 

شود. و اگر خرج بكنيم و براى جذب تورم به واردات پناه ببريم، عالوه  مى

افتد كه اقتصاد رژيم سابق در آن بود، با  برآنكه اقتصاد ما بهمان جاده مى

حتى بدون اين  نيمكن نيست. بنظر وزير بازرگاوجود محاصره اقتصادى م

ماه ديگر جنس را تحويل  1محاصره نيز حاال كه سفارش جنس بدهيم 

 گيريم. مى

در همين حال با اوضاعى كه پيش آمده است، توليد دوباره تق و  -
ظرفيت پائين آمده است و اگر در اين  42لق شده است. توليد سيمان تا %

آيد و در همان نوبت  در رشته ساختمان پيش مىوضع بماند از نو توقف 
گويد دادگاه انقالب نه  شوند. وزير صنايع مى اول يك ميليون بيكار مى

كند. در جلسه ديشب  كند كه در جهت عكس عمل مى تنها همكارى نمى
گفته شد در صنايع چوب و صنايع فلزى و نفت و... جريان، جريان كاهش 

 توليد و ركود است.

حل سياسى الزم است  حل اقتصادى وجود ندارد. راه ب راهبدين ترتي
 براى استفاده از:

معنويت اسالم در جهت تحكيم مبانى امنيت همه جانبه و تشويق  -
 به توليد و خوددارى از مصرف

امنيت همه جانبه براى آنكه ذهن جامعه از كار و توليد منصرف  -
                                                           

داستان نوار، همان نوار حسن آيت است. اما ميثاق: در خانه آقاى جواد باهنر،  ـ6
با پادرميانى آقاى خمينى و با حضور فرزند او، توافقى به امضاى دو طرف رسيد. اما 

قاى بهشتى تنها يك روز بعد، روزنامه جمهورى اسالمى آن را نقض كرد. و نوار آ
مسلم كرد كه براى قدرتمداران تنها يك عهد وفا كردنى است و آنهم عهد با 
قدرت. با وجود اين، ميثاق و نقض آن، درستى روش را گزارش كرد: ابتلى به جامعه 

ها را بشناسد. بدون نياز به خشونت، قدرت پرستان بر  دهد ناشناخته امكان مى
ميليون بگويند  39شوند بگويند:  و ناگزير مىگردند  مردم شناخته و بى اعتبار مى

 گويم نه! بله، من مى

 مقصود كودتاى نوژه است كه كشف و خنثى شد. ـ2

 .نشود

يتوان پيروز شد. همه در اين جنگ اقتصادى جز از اين دو راه نم

 هاى حيات اقتصادى ما در دست دشمن است. رشته

براين وضيعت سخت اقتصادى، وضيعت سخت سياسى نيز اضافه 

شود: موافق اطالعاتى كه درباره طرح توطئه وسيع براى واژگونى رژيم  مى

جمهورى دردست است، اينبار دشمن از طريق نيروئى كه در حال تشكيل 

اش به  د را اجرا خواهد كرد. از اينرو توجه عمدهدادن است، طرح خو

خنثى كردن ارتش معطوف است. اينطور كه از اعترافات خادم برمى آيد، 

 .3سرشبكه كشف شده نيز بطور اجمال در جريان اين طرح است

گويم كه  هاى مسلمان سخن نمى بط ميان گروهاديگر از انحطاط رو

تر شده است. اگر در گذشته  شنخود از آن مطلع هستيد. امروز اوضاع رو

قرار  «خود محورى»احتمال ميداديد اين موضوعات را ميخواهم بهانه 

ى تمام خود را نشان ميدهد. حريف حها با وضو بدهم، اينك واقعيت

ميخواهد با چند حركت ديگر ما را مات كند. وقت آنست هركس 

ه با آن موافق مسووليت خود را برعهده بگيرد. بباور من كه شما نيز هموار

بوديد بدون انسجام كامل در قواى كشور مقابله با وضع ممكن نيست. اما 

 اگر قرار باشد، قسمت اصلى نوار نيز عملى بگردد يعنى:

حزب جمهورى دولتى را برسر كار بياورد كه مقابل رئيس  -

جمهورى باشد، البته همانطور كه در نوار آمده است و آقاى قدوسى با 

قانونى رئيس بانك مركزى، يك پرده آنرا نشان داده است، احضار خالف 

شود و البته با فرماندهى ضعيف  فرماندهى كل قوا هم ديگر كشك مى

4شود. مىهاى مسلحانه غير ممكن  مقابله با موج نا امنى
 

 ربا توجه باين حقايق، در اين لحظات سرنوشت ساز، الزم ديدم با

 :ها را روشن سازم ديگر حدود مسئوليت

ام و به شهادت خود شما از چند ماه پيش آماده  كامالً آماده -6

ام كه اختيار انتخاب نخست وزير و دولت را به هر گروهى كه بخواهد  بوده

مسئوليت وضع را برعهده بگيرد بسپارم. از جمله حزب جمهورى. در اين 

ام از خود سلب  صورت البته پس از ذكر مطالبى كه در اين نامه آورده

شوند و در برابر  كنم. از نظر من، امواج سهمگينى نزديك مى ووليت مىمس

آن سد محكم بايد. اما اصرار ندارم همه نظر مرا بپذيرند. هر چند براى من 

روشن است كه دولتى معرف بيگانگى مجلس و رئيس جمهورى محكوم 

به شكست است. باز اصرار ندارم اين نظر را شما بپذيريد. اگر فرض كنيم 

ظر من براساس تحليل از اوضاع كشور است، پس بايد پذيرفت كه راه ن

ام. تنى چند از اعضاء شورى نيز مرا  عالجى متناسب با آن انديشيده

تحويل خودشان بده بگذار هر كار ميخواهند »اند، كه  تشويق كرده

 «. كنندب

اگر وضيعت فعلى را ضابطه قرار بدهيم، كه قانون اساسى هنوز      

هاى ناامنى و اضطراب  شود و موج در نيامده زير پا گذاشته مى باجرا

شوند، احتمال بيشتر اينست كه از پس امروز فردائى نماند كه  بزرگتر مى

 !رئيس جمهورى بتواند بگويد مالحظه كرديد حق با من بود؟

با اينهمه از ابتدا روشن كردن وضع بهتر است. نبايد احتمال ولو 

بكلى از بين برد. بدينخاطر است كه رئيس  ضعيف به نجات وضع را

                                                           

نيروئى كه در حال »خادم يكى از تدارك كنندگان كودتاى نوژه در داخل بود.  ـ3
بايد نقش پوشش  ، نيروئى بود كه در حمله عراق به ايران مى«تشكيل دادن است

كرد. از همان نوع بديل سازيها بود كه امريكائيها براى عراق ساختند و  ىرا بازى م
 بختيار و... -به عراق حمله كردند: توافق صدام 

مهندس بازرگان براين نظر بود كه حكومت را تحويلشان بدهيد وقتى ديدند ـ 4
كنند. بنى صدر در پاسخ  كنند و ديگر مزاحمت ايجاد نمى توانند، رها مى نمى
  «توانند قدرت را رها كنند و...  عمله قدرت نمى» :فتگ مى
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جمهورى بايد موضع خود را در برابر دولت جديد هم از ابتدا روشن و 

 بگويد. حواض

حل دومى كه پذيرفته شد، اين بود كه براه تفاهم برويم.  راه -2

نفر نيز تفاهم شد و در سه شنبه گذشته قرار شد آقايان  62يا  61درباره 

ن بگذارند تا بلكه يك دولت متجانس تشكيل بدهيم. اسامى در اختيار م

اما بعد معلوم شد كه آقايان عضو حزب جمهورى بشوراى حزب رفته و در 

اند. معنى اين حرف عدول از  آنجا درباره نخست وزير اخذ راى كرده

 وم است.دحل  حل اول بصورت راه موافقت و تحميل راه

ظر قطعى شان هر چه در اين وضيعت ترجيح با آنست كه آقايان ن

هاى هر  هست يكبار و يكجا بگويند و آن نظر را تغيير ندهند تا مسووليت

 يك از ما روشن و حدود كارها كامالً مشخص باشند.

در تاريخ ايران، اين بار اول نيست كه يك جريان مذهبى حاكم 

 كشيده است: «آخوندكشى»ميشود. در تمامى موارد كار به 

جمشيد روحانيان را بكوه راند كه در آنجا بخدا در تاريخ باستانى  -

 نزديك تريد!!

كشيد و سال روز آنرا نيز » مغ كشى«در دوران هخامنشى كار به  -

 گرفتند. جشن مى

در دوره اشكانى نيز جنگ بود تا استقرار ساسانى. اين سلسله با  -

 مذهب روى كار آمد اما سرانجام كار بهمان ضديت كشيد تا اسالم.

داران در خراسان با وضعى شبيه بامروز عمل كرد تا تيمور سرب -

 لنگ از خارج آمد و هر چه بايد بكند كرد.

صفويه جريانى بود كه با مذهب روآمد اما خود آخوندكشى شيوه   

كرد. تا رسيد به قاجار در انقالب مشروطه از نو حاكميت بدست آمد ولى 

 سال آخوندكشى انجاميد.  92به 

هاى  ينست كه هست و با تشديد فشار و شيوهاينك وضيعت ا

ها عالوه برآنكه از  اختناقى باسم قاطعيت چيزى عوض نميشود. اين شيوه

سازد، زمينه سازى  كند، و رژيم را متزلزل مى ابتدا قانون اساسى را لق مى

 خوبى براى تبديل به يك استبداد مخوف است.

. شما را با خدا و يافتم گفتم با روح و جسم روزه دار آنچه حق مى

 گذارم. وجدانتان تنها مى

 ابوالحسن بنى صدر

 6395تير  33
 

 نامه به آقاى خمينى 

 6395مرداد  6

 

 حضور آيت اهلل العظمى امام خمينى رهبر انقالب اسالمى ايران،

به عرض ميرساند در اوضاع و احوال فعلى و با توجه به اينكه جامعه 

ت كار براى قراردادن كشور در خط ما جامعه جوانى است و هيجان مثب

گرداند،  توليد و فعاليت جنبه معنوى و هيجان آفرين را جنبه اصلى مى

ترين اشخاص براى نخست  حجت االسالم حاج احمد آقا يكى از مناسب

 وزيرى است در صورتى كه موافقت فرمائيد عين صواب است.

 ابوالحسن بنى صدر

 :پاسخ آقاى خمينى به اين نامه 
 

 ه تعالىبسم
 

بناندارم اشخاص منسوب به من، متصدى اين امور شوند. احمد 

 خدمتگزار ملت است و در اين مرحله، با آزادى بهتر ميتواند خدمت كند.
 

 روح اهلل الموسوى الخمينى ، والسالم عليكم

 

 :  توضيح

 6متن اين نامه و پاسخ به آن در روزنامه انقالب اسالمى در تاريخ 

. هر چند آقای خميني قصد از دادن اين پيشنهاد را شد چاپ 6395مرداد 

 -پيشنهاد دهنده فرزند او بود و ب -خراب كردن خود تصور كرد، اما الف

بني صدر با پيشنهاد موافقت كرد به اين اميد پدر و فرزند را از 

زورپرستاني جدا كند كه بدون آقای خميني، به استقرار استبداد خون 

 شدند. ريز توانا نمي

 

 

 1 اشراقى یبا آقا گفتگو

  6395اد مرد 6
 

 آقاى اشراقى آمد نزد من كه از طرف آقا با من صحبت كند:

خواهد شما را حمايت بكند. من گفتم كه براى  او گفت: آقا مى

رياست جمهورى از آقا حمايتى نخواستم و با حمايت ايشان رئيس جمهور 

كنم. از آقا هيچ  ساعت براى وطنم كار مى 23نشدم. اآلن هم روزى 

 خواهم فقط مزاحمتى ايجاد نكنند. حمايتى نمى

قا گفته است كه اگر در چهارچوب قانون اساسى كار آ»اشراقى: 

 «.كنند از شما راضى خواهند بود

ام و تا حال از  ن در چهارچوب قانون اساسى كار كردهم»بنى صدر: 

ام.  تفاده كردهام و كمتر از حقى كه داشتم اس قانون پا فراتر نگذاشته

ام و عمالً  توانم انتخاب كنم و بعهده مجلس گذاشته نخست وزير را نمى

خواهم كه قانون اساسى را  هيچ قدرت اجرايى ندارم و من از شما مى

ايد كه  مراعات كنيد. شما مجلس شوراى ملى را كرديد اسالمى. گفته

ايد كه  ما گفتههاى انقالب به كار خود ادامه دهند و ش ها و دادگاه كميته

خواهم  ام من مى مجلس را منحل خواهيد كرد. من كى از اين حرفها زده

كه قانون اساسى اجرا شود و اين پيروزى انقالب ما خواهد بود و من اگر 

توانم پياده كنم. من  بگذارند برنامه خود را در چهارچوب قانون اساسى مى

بخشم با يك  مان مىچقدر بايد از دست شما برنجم. هر كارى را سروسا

ترسيد كه من مصدق بشوم و شما كاشانى.  كنيد. شما مى لگد خراب مى

ام  من اآلن محبوبيتم بيش از مصدق است و هيچوقت من صحيح ندانسته

مرداد تكرار شود. شما با كارهايى  28كه در مقابل شما بايستم و تجربه 

يد. تا حال هر خوب نكنيد كه نشو .كنيد كنيد خود را كاشانى مى كه مى

م عمل كنم. گفتيد حبيبى نخست وزير، بعداً زيرش ه اخواست ،ايد چه گفته

زديد، شما به دولت موقت توپيديد و گفتيد كه بد عمل كرده است. من 

آن زمان نزد شما آوردم و گفتم كه در خط امريكا عمل  درچند تحليل 

اينها را گذاشتيد و  د. و شما خودكنن رهتوانند انقالب را ادا كنند و نمى مى

دور از اخالق است كه شما تمام مسئوليت شكست را به گردن آنها 

ايد، مگر من نخواستم كه دولت  بگذاريد. به وزراى فعلى هم اشكال گرفته

شما قبول كرديد و بعد زديد زيرش. من نيستم كه  ؟خود را معرفى كنم

م و پيش مرگ هم ام. شمائيد. ولى من بازرگان نيست اينها را نگه داشته

نخواهم بود. در سخنرانى خود مصدق را نزد مردم بى اعتبار كرديد، با 

حرفهاى شما مصدق بى اعتبار نخواهد شد، مصدق مظهر ملت ماست و 

چهره جهانى دارد و او مسلمان بود، و او اسالم را فهميده بود، او فلسفه 

گوئيد از او  ىرا شناساند. اين نه شرقى، نه غربى كه م "موازنه منفى"

اى دارد.  اى در جهان داريد و مصدق چه چهره ايد. اآلن چه چهره گرفته

                                                           

ثبت   هما رفيع، هما قائمى و فيروزه بنى صدر در همان تاريخ راگفتگو  اين ـ6
 .اند كرده
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خواستم بروم سر قبر شهداى سى تير  تاريخ قضاوت خواهد كرد. من نمى

ولى بعد از حرفهاى شما من رفتم و سر قبر هر يك از آنها فاتحه خواندم. 

ى آقاى دكتر كريم توانيد با اين حرفها او را خراب كنيد. وقت شما نمى

سنجابى در پاريس نزد شما آمد، شما سه روز شنگول بوديد حاال چه 

شده؟ من هيچ وقت با خط سياسى آنها موافق نبودم، ولى حرفهاى شما 

دور از اخالق و اسالم است. شما عيناً صحبتهاى شاه را كرديد. شاه هم 

وشته كجاى قرآن ن .توانم داشته باشم گفت من هيچ دوستى نمى مى

ايد و من ديگر نزد  است... در اين شانزده ماه مملكت را به اين روز انداخته

 «امام نخواهم رفت

 كنم سخنان امام عكس العمل دو چيز بوده است: من فكر مى

قبل از رفتن به خرم آباد به احمد آقا گفته بودم كه همه چيز را  -الف

عت تلفن كرد و گفت آنجا به مردم خواهم گفت. احمد آقا بعد از چند سا

كنم كه به آقا گفته  كنم. فكر مى كه اين كار را نكنيد، منهم گفتم نمى

 است.

كيفيت جمعيت در خرم آباد را آقا ديده است و ترسيده كه من  -ب

 مصدق بشوم و خود كاشانى و كيش شخصيت او را گرفته است.

ك به ديروز شوراى انقالب بودم و گفتم نكاتى كه در نوار آيت بود ي

شودو هيچكس نتوانست با اين واقعيت مخالفت كند. و  يك دارد پياده مى

گرفت، آيت چه نفعى داشت؟ گفتم  بهشتى پرسيد اگر كودتا انجام مى

مرداد داشتندكه فكر  28همان نفعى كه كاشانى و... بعد از كودتاى 

 كردند كه آنها قدرت را بدست خواهند آورد. مى

نفره  63د. گفتم قرار بود يك ليست يك ليست وزرا به من دادن

نفره داديد؟ با يازده تاى آنها توافق كرديم. آنها فارسى،  23بدهيد چرا 

رجائى، ميرسليم و بعد كالنترى را به عنوان نخست وزيرى پيشنهاد 

 كردند. من گفتم زير بار فارسى و رجائى نخواهم رفت. 

 
 

 نامه به آقاى خمينى 

 6395مرداد  3

 

قى ميگفتند نگران تجديد رفتار مصدق از سوى من آقاى اشرا

ايد. و ديروز در مجلس آن مرد  . به آقاى ميرسليم هم فرموده6هستيد

فاسد كه ايجاد كننده اين سابقه ذهنى است، كوشيده است پرده آخر را 

هم بوجود بياورد و آن تقابل بلكه تضاد رئيس جمهورى با امام. از اين 

 ست:پرده ببعد، صحنه سقوط ا

ئى بود كه جا براى هيچ ابهامى باقى  مجلس ديروز صحنه -6

اند تا اين  ئى كه معلومند چه كسانى هستند ايستاده گذارد. عده نمى

جمهورى را ويران سازند. جو فشار و تهديد چنان بوده است كه آقاى 

انوارى استعفا كرده است و از قول آقاى خلخالى است كه اين جو مرا هم 

آورده  صدررا مى و در ميان وكال و تماشاگران هركس اسم بنىميترساند! 

 شده است! است، فحش يا كتك ميخورده و دستگير مي

                                                           

چند نوبت تكرار شد. نگرانى آقاى  «مصدق و كاشانى»ترس از تكرار تجربه  ـ6
كرد كه عهد او، در برابر ي مخمينى از چه رو بود؟ اگر او به عهد با بيان انقالب وفا 

شد؟ اما نقض  بايد نگران تكرار آن تجربه مى جهانيان، با مردم ايران بود، چرا مى
زمان  كرد و كرد. ناپذير مى عهد و استقرار استبداد، بنام دين، تقابل را اجتناب

شهادت داد كه ترس او از وفای بني صدر به عهد خود با انقالب و اصول راهنمای او 
مي دانست كه با وجود ايستادگي او برسر حق، آنها كه در خود غش دارند،  بود.

سيه رو مي شوند و شدند. او بر اين گمان بود كه همرنگ جماعت استبداديان 
شدن بني صدر، به او امكان مي دهد رهبر زورگويان بماند، بي آنكه سيه روی 

 كرد.شود. از اين رو بود كه هر تهديد را با تطميع همراه مي 

بدينسان مقابل كردن مجلس با رئيس جمهورى نيز بدست همين 

ها با صداى بلند گفته است  شخص انجام گرفت و آقاى موسوى خوئينى

ديد هست كه موضوع راى مخالف به رئيس جمهورى ميدهد. آيا هنوز تر

آن نوار ديگر نيز واقعيت دارد و اينها گروگانهاى امريكائى را وسيله 

 اند؟ تسويه حسابها و دست يابى بقدرت قرار داده

ام. چرا  من آنچه براى جلب اطمينان شما الزم بوده است انجام داده

ها نوشته درباره اشتباه دوره مصدق دارد، اشتباه را بكند؟ و  كسى كه ده

 چه بايد بكنم كه معلوم شود برآن كار و روش نيستم؟ 

ايد كه اگر مجلس هم وزراء قاطع و مكتبى و... را  ولى شما فرموده

. مصدق نيز همين كار را 2برسر كار نياورد آنرا منحل خواهيد فرمود

ميخواست بكند. و گمان من اينست كه نياز باينكار نباشد. همينقدر 

 ا(با تمام قو)قيمت جانب حزب جمهورى را و  مجلس مطمئن بشود آقا بهر

همكارى خواهد كرد. و گرنه وظيفه خود  [گونهه هم]د، همگونه نگير نمى

خواهد شمرد كه پى در پى رئيس جمهورى را تضعيف كند و اين بمعناى 

سقوط جمهورى است. چرا كه دولت قادر بكارى نخواهد شد و برفرض 

 ع بدتر خواهد شد.كنار رفتن من، هركس ديگر بيايد وض

هفته اخير موج آشفتگى محيطهاى صنعتى را از نو  2ظرف  -2

فراگرفته است و ناظران شما در نيروهاى مسلح ميتوانند بر اين حقيقت 

شهادت بدهند كه روحيه نيروهاى مسلح خصوص بعد از صحبت اخير 

 هاى حساسى پيشارو داريم. شما، بحداقل نازل شده است. و ما ماه

تى را كه حزب جمهورى براى وزرا در اختيار من گذاشته فهرس -3

هاى سابق و  است، فهرستى نيست كه قادر باداره كشور باشد. ضد بهائى

ئى بوده و بعد مجاهد شده و حاال عضو شوراى حزب است  كسى كه توده

 و... و البته تنى چند نيز هستند كه بنظر من قابل قبول ميرسند.

زنند دروغ است كه من  ، اينحرف كه مىام چند بار عرض كرده -4

ميخواهم همه قدرتها در دست من باشد. نه، من ميخواهم قانون اساسى 

 اجرا شود. در هيچ موردى كسى نميتواند تجاوزطلبى بمن نسبت دهد.

بخدا حرام است سكوت فرزند شما، بخدا كسى امنيت ندارد و 

آورد تا امنيت را.  ىدستگاه قضائى، بيشتر اسباب سلب امنيت را فراهم م

 بخدا... و  بخدا اين وضيعت خوش سرانجام نيست.

و آيا اگر قانون اساسى را اجرا نكنيم ميتوانيم مردم را مطمئن  -9

كنيم كه رژيم باثباتى دارند؟ بهاى اجراى قانون اساسى را هر چه باشد 

 بايد بپردازيم. و متاسفانه اين قانون خط بخط زير پا گذاشته ميشود:

حمله به روزنامه مجاز و انتشار روزنامه غير مجاز و حمله به  -

 هاى احزاب برخالف قانون اساسى است. محل

شوند بخالف قانون اساسى  ئى كه انجام مي محاكمات به شيوه -
 است و مسلماً در زندانها شكنجه وجود دارد.

دخالت نمايندگان مجلس در امور اجرائى بخالف قانون اساسى  -
 است.

 و... -

ايد من از حدوديكه قانون اساسى براى رئيس  و شما فرموده
                                                           

. در اينجا، بدون اينكه حق چنين «مجلس باالتر از همه است»گفت:  خود او مى ـ2
كند. رويدادها مسلم كردند  كارى را داشته باشد، مجلس را تهديد به انحالل مى

مقابل كردن مجلس با رئيس جمهورى بوده است.  :الف :قصد او از سخنانش
ئيس جمهورى باشد. پس از خواست كه ضد ر دانيم كه او نخست وزيرى مى مى

آنكه مراجعه به آقاى دكتر سنجابى و... بى نتيجه شد، آقاى رجائى بعنوان آلت 
 «ولى امر»قصد از صفت اسالمى دادن به مجلس، تابع  :حل شد. ب فعل راه

طرفه  است. «رهبر»گرداندن آن بود و از همان روز تا امروز، مجلس آلت فعل 
تن گردانندگان  9سالمي خواندن، نخست توسط اينكه، مجلس را مجلس شورای ا

 حزب جمهوری اسالمي، در نامه آنها به آقای خميني، انجام گرفته است.
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جمهورى شناخته است بيرون نروم آيا تنها من بايد در اين حدود بمانم يا 

 همه بايد اينطور بكنند؟ و در همين حدود نيز نميخواهند بمانم:

قانون اساسى پيشنهاد نخست وزير به مجلس را برعهده من  -

اند كه نه من ميتوانم نخست  مل جوى بوجود آوردهگذاشته است اما در ع

تقد و كاردان ميدانم پيشنهاد كنم و نه مجلس ميتواند در عوزيرى را كه م

 محيط آزاد پيشنهاد مرا بررسى كند.

قانون اساسى گفته است نخست وزير بايد وزراء را با تصويب  -

قيقت رئيس جمهورى انتخاب كند. اما وقتى بنابر تضعيف باشد، در ح

 كند. حزب جمهورى وزراء را انتخاب مى

قانون اساسى گفته است رئيس جمهورى مجرى اين قانون است.  -

ها و  اما در عمل امكان بازرسى وجود ندارد چه رسد به جلوگيرى از تخلف

 فراهم آوردن اسباب اجراى قانون اساسى 

 و... -

 

 پدر عزيزم

ايجاد اين روحيه ايران محتاج ايجاد روحيه كار و تالش است، 

محتاج اختيارات و خارج شدن از حدود قانون اساسى نيست و من آنرا 

خواهم و نيازى هم بآن ندارم. همينقدر همه در مرز قانون اساسى  نمى

ها براى نسل امروز  بمانند و قبول كنند كه اجراى آن بزرگترين موفقيت

اينكه امتحانى  اند براى است، شرائط الزم را براى كار من فراهم آورده

 كنم: باشد پيشنهاد مى

راديو و تلويزيون كه امروزه كارش در مداحى و فحاشى خالصه  -6

ها بيرون بيايد و يك برنامه سازندگى  ها و ضد بهائى ميشود از دست حزبى

 و اميد اجرا كند. در ماه يكبار هم اسم رئيس جمهورى را نياورد.

وضع و كار وزيران و قضات هيئتى كه تحت تاثير واقع نشود به  -2

هاى جدى وجود داشت، آنها را پاكسازى كند. ظاهراً از  برسد و اگر تخلف

ها ناپاك را پاك كنيم. ايجاد اين  خود ما بيشتر انتظار ميرود كه خودى

 هيئات تصفيه را بجد و با اصرار تمام خواهانم. 

 بارى، من در يك وضيعت سخت و براى خدمت باين انقالب خود را

نامزد رياست جمهورى كردم و اينك قوت كارم كه از محبوبيت در نزد 

مردم ناشى ميشود، در معرض تندبادهاى تضعيف قرار گرفته است و 

افتد و دروغهاى فرصت طلب هائى كه  هاى من موثر نمى بدبختانه راست

 افتد. اند موثر مى كمر به نابودى اين جمهورى بسته

كنم و در برابر خدا از  لس معرفى مىفردا كانديداى حزب را به مج

 .6نمايم خود سلب مسئوليت مى

 ابوالحسن بنى صدر

3/9/95 

 

 نامه به نمايندگان مجلس 

 6395مرداد  4
 

 الرحيم اهلل الرحمن مبس

 

 نمايندگان محترم 

بمقتضاى جو موجود و براى آنكه استعدادهاى كارآمد و مسلمان و 

ن كشيدن كشور از بحرانهاى ناشى از مومن به انقالب اسالمى در راه بيرو

سلطه قدرتهاى بيگانه در دوران رژيم پيشين متحد و بسيج شوند، آقاى 

م رانمايد. اميدو مصطفى ميرسليم را بعنوان نخست وزير پيشنهاد مى
                                                           

 .نامزد حزب جمهورى اسالمى آقاى محمد على رجائى بود ـ6

هاى ضرور  جلب و بيانگر هماهنگىرا بتواند تمايل نمايندگان محترم 

 .2بگردد

 ابوالحسن بنى صدر 

  رئيس جمهورى

 6395مرداد  4

 

 (رفسنجانى هاشمیآقای ) رئيس مجلس به نامه

 6395مرداد  1
 

 رئيس محترم مجلس 

يكبار مرا از خواب بيدار كردند تا بگويند شما تلفنى مرا به مجلس 

صبح  2دانيد كه بمناسبت ماه مبارك من شبها تا  ايد. البد مي دعوت كرده

 خوابم.  مىها تا ساعت ده يا يازده  كنم و صبح كار مى

خواهم صادقانه به شما بگويم براى من اين شبهه پيش آمده  مي

اى بر تخفيف و از اعتبار انداختن مقام رياست  است كه بناى كار عده

 گرداند: جمهورى است و رفتار شما اين شبهه را قوى مى

 دعوت بمجلس براى مراسم تحليف و چگونگى انجام اين مراسم -6

 گونگى اداره آنجلسه پنج شنبه و چ -2

 و اينك احضار تلفنى به مجلس -3

ظاهر فريبنده اين رفتارها اينست كه از اسباب قوت مجلس 

شود. حال آنكه وقتى جمهورى سست شد، يكى از اركان آن قوى  مى

گردد. رئيس جمهورى در تمامى كشورهاى جهان و بنابر قانون  نمى

و نماينده عالى يك ترين مقام است  عالى (پس از مقام رهبرى)اساسى 

ملت در مقابل ملل ديگر است. بى احترامى به او، بى احترامى بملت است. 

آميز كار را  پرسم اگر اين رويه تخفيف و اغلب توهين از شما صادقانه مى

بجائى برساند كه رئيس جمهورى نتواند آنرا تحمل كند، ترجيح بدهد كنار 

راى به رياست جمهورى  ميليون 66برود، چه كسى ديگر با نزديك به 

انتخاب خواهد شد؟ و اين جمهورى با يك رئيس بى اعتبار چگونه اعتبار 

 كنيد؟ پيدا خواهد كرد و شما چرا چنين رفتار مى

قاعده اين بود كه وقتى هيات رئيسه انتخاب شدند، نزد رئيس 

شدند و  رفتند و به هماهنگ كننده قواى سه گانه معرفى مى جمهورى مى

 كردند. قاعده اين بود كه... جلس را اظهار مىآمادگى م

و اينك نيز قاعده اينست كه رئيس مجلس نزد رئيس جمهورى برود 

و او را در جريان مذاكرات نمايندگان محترم بگذارد. و ذهن او را نسبت به 

موضوع بحث روشن بگرداند و موافق ترتيبى كه در قانون اساسى آمده 

بكند. در هيچ كجاى دنيا مرسوم نيست كه است، بطور رسمى از او دعوت 

طى يك نامه دو خطى، بدون تعيين وقت، بدون تعيين موضوع، رئيس 

 جمهورى را بمجلس بخوانند.

بايد  است، ديگر نمى «آداب»و اگر مقصود از اين رفتار، برداشتن 

 گرفتيد.  شما بابت عنوان، راى به برگرداندن نامه رئيس جمهورى مى

ها در هر  نات صاحبان مسووليتؤم برآنست كه شمن همواره كوشش

يك از اركان جمهورى حفظ بگردد. اگر چوب خشك نيز رئيس جمهورى 

بود، مسووليت مجلس حفظ اعتبار تام و تمام او بود. كسى كه بايد در  مى

ها را خنثى كند و به نيروهاى مسلح براى مقابله  اين اوضاع بحرانى توطئه

بايد هر روز بيك بهانه در  و دفاع بدهد و... نمى با ضدانقالب دستور حمله

مرداد را از نو  28ئى كه ميخواهند بهر قيمت كودتاى  مجلس از طرف عده

تمرين كنند و وسيله كارشان مقابل كردن مجلس با رئيس جمهورى 

                                                           

برسر آقاى مصطفى ميرسليم توافق شده بود. اما چون او گفته بود رويه دوئيت  ـ2
 گيرد، به او رأى ندادند. درپيش نمىرا با رئيس جمهورى 
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است، مورد تعرض قرار بگيرد و رئيس مجلس نيز خود باينكار ميدان 

 .6بدهد

در حدود قانون اساسى تكليف هر يك از قوا  گفتيد كه شما دائم مى

كنيد؟ ببينيد در  روشن است حاال چرا همان حدود را هم رعايت نمى

 چه آمده است، همانطور عمل كنيد. يقانون اساس

گوئيد قصد شما اين بوده كه خودمانى رفتار كنيد الاقل  و اگر مى

آمديد  داديد و پس از جلسه خصوصى ديشب نزد من مى بخود زحمت مى

كرديد، احترام رئيس جمهورى قبل از همه با  و مرا از آنچه گذشته آگاه مى

مجلس و رئيس مجلس است تا تمامى اركان دولت بدانند بايد بدون 

ترديد و تزلزل دستورات دولت را اجرا كنند و اين خيال از هيچ دماغى 

 خطور نكند كه ميتوانند اين جمهورى را سست كنند و بناى آنرا فرو

بريزند. مجلس با نخست وزير و وزيرانى كه بآنها راى اعتماد ميدهد نيز 

بايد چنين رفتارى كند تا دستوراتشان اجرا گردد و بتوانند كشور بحران 

زده ما را با كفايت اداره كنند. سخن بسيار است. اين نامه خطاب بخود 

ه خود شما است. مختاريد آنرا براى نمايندگان بخوانيد يا به زبانى ك

2.مصلحت ميدانيد با آنها مطلب را در ميان بگذاريد
 

 رئيس جمهورى 

 ابوالحسن بنى صدر

1/9/95 
 

 (رفسنجانى هاشمی آقاى)رئيس مجلس نامه به 

 6395مرداد  1

 بسمه تعالى

 

 رئيس محترم مجلس شوراى اسالمى 

بعد از حضور در آن مجلس محترم و پيشنهادى كه در جلسه 

د، ناگزير فعالً اخذ راى تمايل نسبت به نامزد خصوصى به تصويب رسي

3.رسد وجه بنظر مي نخست وزيرى بى
 

 بنابر اين تا اطالع ثانوى موضوع را مسكوت بگذاريد. 

 

 رئيس جمهورى

 ابوالحسن بنى صدر
 

                                                           

دعوت به مجلس بخاطر گفتگو در باب نخست وزير بود. تفصيل در كارنامه  ـ6
آمده  (گذرد روزها بر رئيس جمهور چگونه مى 6جلد ) 6395مرداد  1دوشنبه 

 28همانند كودتای ى ئكرد كه كودتا است. رفتار آقاى هاشمى رفسنجانى معلوم مى
، بشكل كودتائى خزنده، از پيش از مجلس انجام شد 6313خرداد  33مرداد كه در 

شروع شده بود و با تشكيل مجلس، عمليات كودتا با استفاده از پوشش مجلس، 
 .انجام گرفتند

( به دروغ، 6395بهمن  62آقاى هاشمى رفسنجانى در مصاحبه با كيهان ) ـ2
گان، اى از نمايند مدعى شده است بنى صدر بابت زيرپاى او بلند نشدن عده
با همان روحيات »اعتراض و مراسم تحليف را مراسم تخفيف خوانده است و او 

. اين نامه سند بر «به افكار طاغوتى برگشتيد...»به بنى صدر گفته است  «انقالبى
دروغ گوئى او و شيوه رفتار او و همانندهايش گزارشگر كودتائى بود كه انجام 

رفته بودند كه بايد دست رياست جمهورى دادند. اين رفتار را از آن رو در پيش گ
 را شكست تا مردم تنها روحانيت را رهبر خود بدانند!

چون قرار بر انتخاب هيئت از سوی مجلس برای يافتن سه تن قابل پيشنهاد  ـ3
به رئيس جمهوری شد، ديگر اخذ رأی تمايل نسبت به نامزد رئيس جمهوری بي 

ه جای سه تن، تنها يك تن و آقای رجائي محل شد. اما آن هيئت برخالف توافق، ب
را انتخاب كرد. با استفاده از آقای خميني، آقای رجائي به عنوان نخست وزير 

 تحميل شد.

 4 ه همکاران خودب زارشگ

  6395مرداد  61

 

هيئت بررسى صالحيت نخست وزير امروز نزد بنى صدر آمد و گفت 

راى و  9راى آورد و ميرسليم  632ر جلسه خصوصى مجلس رجائى كه د

راى. بدين ترتيب اين هئيت تصميم گرفت كه رجائى را به  69فارسى 

 عنوان نخست وزير پيشنهاد كند.

داند كه پايگاه مردمى ندارد. و جو عمومى برايش مطرح  خوب مى

شود. اين  مىشود يا ن زنند كه يا موثر مى نيست، براى آقا آنقدر حرف مى

اند، آقا آنجورى گفته، نوه آقا  اند گفته قضيه مصدق را از بس اينها رفته

گفت حتى احمد آقا هم تحت تاثير حرفهاى اينها قرار گرفته. سكوت 

گويند چون تو قبول نكردى  كنم چون اگر مسئوليت قبول نكنم، مى مى

توانند  اينها مىام.  ام عمل كرده اين جور شده و اگر هم بكنم، خالف عقيده

جوى درست كنند كه آقا با رجائى موافقت كند، مرا مقابل امام قرار دهند، 

كنند كه من علناً عليه آنها صحبت كنم و بعد امام  فكر بعد از آقا را مى

خالف من صحبت كند و مرا خراب كنند و خود قدرت را بدست بگيرند. 

روم. بايد يك  ازى آنها نمىايستم و زير بار ب ولى من هرگز مقابل امام نمى

 هسته قوى درست كنم كه جامعه ببيند كه قدرت رهبرى دارم.

در طى جلسه شوراى انقالب، رفسنجانى و... پيشنهاد دادند اول 

فارسى، بعد رجائى، بعد ميرسليم كه بنى صدر گفته كه زير بار فارسى و 

رجائى  اتاق هم عاجز است و 2روم. فارسى از اداره كردن  رجائى نمى

اى گفته بوده كه فارسى دو  خشك سر است. خود رفسنجانى در جلسه

 اتاق هم بلد نيست اداره كند.

اى در شورا در حضور بنى  با اينهمه چندى بعد رفسنجانى يا خامنه

ايم. قطب زاده  پرسد كه آيا ما چنين حرفى راجع به فارسى زده صدر مى

هد كه هر دو طرف را د گويد بلى ولى حبيبى يك جورى جواب مى مى

 داشته باشد.

پرد و به بنى  اى خيلى شديد به بهشتى مى معين فر در يك جلسه

گذارند  كنند و اينها نه مى گويد كه به ببين اينها چه كار مى صدر مى

انقالب به ثمر برسد نه هيچى، چون حاال رئيس جمهور نشده. بهشتى در 

ى و ليبرالى. بنى صدر به گويد تو مكتبى نيست يك جلسه به بنى صدر مى

تعريف كنيد؟ بهشتى را گويد شما ميتوانيد ليبرال و ليبراليسم  او مى

شود، هاشمى رفسنجانى به او  كند كه موجب خنده مى تعريفى مى

 گويد: آقاى بهشتى خراب كردى!... مى

 

 

 (آقاى هاشمى رفسنجانى) نامه به رئيس مجلس

 6395مرداد  68

 63/2شماره 

 

 مجلس شوراى اسالمى  رئيس محترم

با استناد به شور هيأت منتخب و تمايلى كه از سوى آن مجلس 

محترم اظهار شده است. آقاى محمد على رجائى را بعنوان نخست وزير 

9.كنم معرفى مي
 

                                                           

ثبت   هما رفيع، هما قائمى و فيروزه بنى صدر در همان تاريخ راگفتگو  اين ـ4
 .اند كرده

مجلس هم به  ـ بدين سان، هيئت منتخب يك تن، آقای رجائي را معرفي كرد و9
 او رأی تمايل داد.
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از خداوند متعال براى نمايندگان محترم و ايشان طلب توفيق 

 ميكنم.

 رئيس جمهورى 

 ابوالحسن بنى صدر

 

 ندگان مجلسنامه به نماي

 6395مرداد  23

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

پيرو مذاكرات جلسه خصوصى مجلس ضمن تشكر از آقايان با 

نمايندگان در قبول پيشنهاد اينجانب و تعيين افراد مورد اعتماد خويش 

احراز صالحيت نامزدهاى سمت نخست وزيرى و وزارت بمنظور همكارى 

مورد تمايل مجلس الزم است نكات و مشورت با اينجانب و نخست وزير 

 ذيل را خدمت آقايان يادآور شوم.

منظور از دعوت مجلس به تعيين آقايان همانطور كه در جلسه 

وحيد نظر بين مجلس و اينجانب به تخصوصى متذكر شدم دستيابى به 

ترتيبى ميباشد كه دولت آينده بتواند از ابتدا با تائيد و نظر موافق اكثريت 

و اينجانب برخوردار باشد. چه در شرايط حساس كنونى قاطع مجلس 

از هر چيز احتياج به همآهنگى در درون خويش و همآهنگى با  شدولت بي

مجلس و رئيس جمهورى دارد. و بدين مالحظه الزم است كه بتوانيم با 

اكثريت قاطع مجلس نسبت به مالكها و ضوابطى كه بايد متناسب با آنها 

شخاصى كه مسئوليت بعهده آنها گذارده شده به دولت تعيين گردد و ا

توافق كامل نائل آئيم با توجه باين امر نخست وزير و وزراء آينده بايد 

 داراى شرايط ذيل باشند:

اند مكتبى، جوان و  اين افراد بايد همچنانكه امام متذكر شده -6

را قاطع باشند. يعنى بايد داراى بينش توحيدى بوده احكام و اصول اسالم 

رعايت كنند و داراى سرعت عمل و قاطعيت و نيروى جوان كافى براى 

 مقابله با مشكالت عظيم كنونى كشور و انقالب باشند.

بايد داراى سوابق روشن و مشخص مبارزه با رژيم گذشته بوده و  -2

هاى قبل دقيقاً مشخص شود و  سوابق شغلى و كارهاى ايشان در دوره

يده شوند كه در گذشته صحت عمل و سازش ها برگز كسانى به اين سمت

 ناپذيرى و مبارزه جوئى را باثبات رسانيده باشند.

بايد داراى توانائى مديريت و اداره و توانائى در ايجاد تفاهم در  -3

محيط كار خود با زيردستان و همكاران خويش باشند و بتوانند با مجلس 

د. افرادى لجوج و و رئيس جمهور همآهنگى و تفاهم كامل داشته باشن

خشك سر نسبت به مسائل مختلف نباشند كه اين خود مهمترين مشكل 

و مانع بر سر راه مديريت است. براى تشخيص توانائى مديريت و جلب 

اند از  اند و يا در دستگاه اجرائى بوده همكارى بايد حتماً اگر وزير بوده

 و... اند يا خير بوده  همكارانشان تحقيق شود در كار تك رو

بايد معتقد به قانون اساسى و مجرى صديق و امين همه اصول و  -4

مقررات آن باشند به ترتيبى كه از همين آغاز، اصول و ضوابط قانون 

اساسى بعنوان مالك اصلى تنظيم روابط درونى حكومت و روابط حكومت 

 با مردم در جامعه استقرار و استمرار يابند.

حزب و گروه خاصى در جامعه باشند و  اين افراد نبايد معرف يك -9

فرقى نيست بين داشتن و نداشتن عضويت نسبى اشخاصى كه عضو )

از ايجاد اين توهم كه هم قواى  (هستند اما مستقل عمل ميكنند و بعكس

سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه در جامعه تحت كنترل يك گروه خاص 

آن  )؟( توهم و با تحقيق اند جلوگيرى بعمل آورند كه ايجاد اين درآمده

براى ثبات و آينده جمهورى اسالمى متضمن خطراتى است كه بايد از آن 

 اجتناب نمود.

اين افراد بايد كامالً به حفظ استقالل نه شرقى نه غربى مؤمن و  -1

معتقد باشند و از حيث بينش، طرز عمل و كار خود معرف اين خط باشند 

اى كه پيش آيد اين خط را  سئلهو بتوانند در مسائل جارى و هر م

تشخيص داده متناسب با آن عمل كنند. در اين مورد تذكر اين نكته 

ضرور است كه صرف اقامت يا عدم آن در غرب مالكى كافى براى ارزيابى 

افراد نيست آنچه مهم ميباشد نداشتن تربيت غربى و رها بودن از نفوذ 

 6.ضد ارزشهاى خانمان برانداز غرب است

قايان است كه با تحقيق و تفحص در سوابق، اخالق و خصوصيات برآ 

محيط كار گذشته و حال نامزدهاى مندرج در ذيل كه در ظرف اين مدت 

اسامى آنان توسط افراد و گروههاى مختلف و يا خود اينجانب پيشنهاد 

اند و بخصوص در صورتيكه داوطلبانى داراى شرايط عمده اساسى  شده

خص برتوانائى و قدرت آنان در جلب هماهنگى و باشند با تاكيد مش

داشتن تفاهم كافى با رئيس جمهورى و مجلس شخص و يا اشخاص را كه 

بيش از همه واجد مجموع اين شرائط هستند براى معرفى به مجلس 

جهت كسب راى تمايل و راى اعتماد باينجانب معرفى فرمايند. در 

اى شركت در بررسى اين جمع اى بر صورتيكه امام مصلحت بدانند نماينده

معرفى فرمايند. اينجانب آقاى موسوى اردبيلى دادستان كل كشور را 

بعنوان نماينده خويش معرفى مينمايم و در صورتيكه امام مصلحت ندانند 

اى معرفى فرمايند بمنظور تامين بيشتر نظرى كه از پيشنهاد خود  نماينده

عنوان نماينده ديگر براى شركت داشتم، آقاى جاللى نماينده نيشابور را ب

 هاى آقايان معرفى مينمايم. در بررسى

اند، بقرار زيرند. همه اين  اسامى كه تا كنون بمن پيشنهاد شده

آقايان داراى شرط توانائى همكارى با رئيس جمهورى نيستند. ممكن 

است آقايان همه را شايسته تشخيص بدهند، در آن صورت من از ميان 

د تن را كه بيشتر داراى شرط توانائى همكارى باشند به آنها يك يا چن

2:مجلس محترم پيشنهاد خواهم كرد
 

 سيد محمد كاظم بجنوردى  -6

 حسن حبيبى  -2

 صادق خلخالى  -3

 مصطفى چمران  -4

 محمد على رجائى  -9

                                                           

شدند كه الف: دو خط،  مترتيبى تنظي به اريا(با توجه به ادعاهاى مالت)شرط  1  ـ6
يكى خط آزادى و استقالل و رشد بر ميزان عدل و ديگر خط قدرتمدارى را از 

از  كه ب: از آنجا اى را ببندند. ر و بهانهعذيكديگر مشخص كنند و باب هرگونه 
نى صدر دانسته بود كه قصد قدرتمداران به نخست وزيرى رساندن پيش، بر ب

كسى است كه رويه ضديت با رئيس جمهورى و آزادى و استقالل درپيش بگيرد و 
دانست كه نامزد استبداديان آقاى محمدعلى رجائى است. قيد اين شرطها  مى

موجب شد كه از آغاز روشن شود، شرطهاى آقاى خمينى و رهبران حزب 
رى اسالمى، صورتى است براى پوشاندن قصد واقعى آنها كه تصرف قدرت جمهو

 بود.

نام، براساس پيشنهادهاى نمايندگان مجلس تهيه شد. قصد از  64فهرستى از  ـ2
هاى مجلس امكان ابراز پيدا كنند و بسا مجلس از مهار  اين بود كه تمايل كار آن

كرد، گردانندگان  اخله نمىاستبداديان بدر آيد. در صورتى كه آقاى خمينى مد
گروگانها شده  یحزب جمهورى اسالمى كه طرف معامله با ريگان و بوش در ماجرا

خواستند دولت را تصرف كنند، در كار خود شكست  بودند و به هر قيمتى مى
خوردند. چنانكه چون نتوانستند نامزد نخست وزيرى خود را تحميل كنند،  مى

و او بود كه رجائى را به رئيس جمهورى و مجلس دست بدامان آقاى خمينى شدند 
 تحميل كرد. 
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 عزت اهلل سحابى  -1

 احمد سالمتيان  -2

 (وزير بازرگانى)رضا صدر -8

 محمد غرضى -5

(بايجاناستاندار آذر)د غروى محم -63

 جالل الدين فارسى  -66

 (وزير راه)موسى كالنترى  -62 

 مصطفى ميرسليم  -63

 (وزير مسكن)يحيوى  -64

 شود. فهرست وزيران در نوبت ديگر فرستاده مي

 

 من اهلل التوفيق و عليه التكالن

 رئيس جمهورى 

 ابوالحسن بنى صدر

 

 1 گزارش ديدار با آقاى خمينى

  6395د مردا 26

 

هاى زير از  نوشته) مصبح كه نزد امام براى تبريك عيد فطر رفته بود

زبان آقاى بنى صدر شنيده شده و چون شفاهى بوده است امكان پس و 

. در آنجا با امام و احمد آقا نشستيم. پس (ها وجود دارد پيش شدن جمله

ال نكنيد كه رسند و خي اخبار به من مى»از عرض سالم، آقا فرمودند كه: 

ام طبق يك گزارش كه در تهران خيال ايجاد  من بى اطالع هستم، شنيده

هايى كه تحمل  . بعد از اين من از شدت ناراحتى«مركز شورش را داريد 23

كردم، اختيار را از دست دادم و شروع كردم به فرياد زدن و صريح بيان 

چطور شما اين رسيد، من گفتم: آقا  كردن، بطوريكه به حياط صدايم مى

كنيد و چطور نرفتيد تحقيق راجع به اين اخبار و اين  اخبار را باور مى

توانم به شما سند نشان بدهم كه اينطور  شخص مخبر بكنيد؟ من مى

اند را دو  خواستند آن مراكزى را كه زمان انتخابات فعال بوده نيست و مى

گويد: نه مهم نيست. من  باره به كار بياندازند. برويد تحقيق كنيد. و آقا مى

نقدر مهم بوده است كه تا من وارد شدم شما اين آ جواب دادم ولى البد

 مسئله را مطرح كرديد. بعد راجع به رجائى صحبت شد كه آقا گفتند:

نخست وزير هم كه منتخب شما ست. شما فقط گفته بوديد كه سه نفر »

ا كه به شما گفته . من به ايشان گفتم اين دروغ ر«را قبول نخواهيد كرد

اند، من راجع به  است؟ گفت امامى كاشانى. گفتم: ايشان دروغ گفته

ام كه كتباً خواهم نوشت كه مسئوليت  فارسى، خلخالى و غرضى گفته

كنم اما درباره او سكوت خواهم كرد ولى هنگامى كه خود  قبول نمى

ام كه ايشان  تشخيص خواهم داد، حقيقت را خواهم گفت و من گفته

تواند اداره كند، ايشان نخست وزير  خشك سر است و مملكت را نمى

دهد كه من حرف امامى كه طلبه  بهشتى و رفسنجانى است. آقا جواب مى

كنم و حرف شما كه رئيس جمهور هستيد را قبول  هست را باور مى

،  3ايد من گفتم درد همينجاست. شما به كسى كه خود راى داده 2،كنم نمى

                                                           

ثبت   هما رفيع، هما قائمى و فيروزه بنى صدر در همان تاريخ راگفتگو  اين ـ6
 .اند كرده

پس از بازگشت از كاشان، رئيس جمهوری آقای امامي كاشاني را احضار كرد و  ـ2
ازگو كرد. نوار سخنان او كه از او خواست عين گقتگو را بازگو كند ضبط شود. او ب

صحت قول آقای بني صدر و كذب قولي را تصديق مي كرد كه آقای خميني به 
 آقای امامي كاشاني نسبت مي داد، برای آقای خميني فرستاده شد.

امام به آقای »هر چند در روزهای بعد از كودتا آقای احمد خميني گفت:  ـ3

اند اعتماد نداريد و به چند طلبه بى دين اعتماد  ر راى دادهميليون نف 66

كنيد مانند شاه سابق كه فقط اطالعات را از سازمان امنيت خود  مى

كنيد كه  گرفت و شما متاسفانه طبق اين اطالعات صحبتهايى مى مى

مملكت را به بن بست رسانده است. چرا شما در مورد اين خبر حاضر به 

دهم و  ام و به شما نشان مى  من كتباً اينها را نوشتهتحقيق نشديد؟ حاال

كنم كه كاشانى دروغ گفته است. آقا گفت: مهم نيست،  به شما ثابت مى

تحقيق را ول كنيد و تازه اين رجائى مسلمان است. من گفتم اگر حماقت 

جزء مسلمانى است، آرى مسلمان است. پيغمبر فرموده است كه يك 

گويم كه اين نخست وزير  د. آقا من به شما مىرهبر سالم و عالم باش

منتخب من نيست و مثل بازرگان نيستم و در موقع حقيقت را خواهم 

 گفت تا ديگر شما نگوييد كه ببخشيد اشتباه كردم.

آقا بعد فرمودند كه شما قدرت طلب هستيد. من گفتم شما قدرت 

 9لس ميليون راى آوردم. مج 66گوييد كه من  مى راطلبيد. گفت چ

ميليون.  23ميليون راى داشتم اما اآلن  66اول آن موقع » :ميليون؟ گفتم

ميليون  3ميليون راى آورده است. بلكه  9ثانياً هيچوقت نگفتم مجلس 

 كه آقا خنديد. «راى دارد

گفتم چرا گفتيد كه مجلس باالترين نهاد است؟ اين خالف قانون 

ين مقام، رياست جمهورى اساسى است كه در آن، بعد از رهبرى، عاليتر

خواهيد كه به حرف رئيس جمهور اعتبار بدهند در  است و شما چگونه مى

داخل و خارج كشور وقتى شما مرتب مستقيم و غير مستقيم كنايه 

خواهم بكنم،  شما هر كارى كه من مى ؟گذاريد من كار كنم زنيد و نمى مى

كنيد و كارى  ست مىكنند و شما يك لولو برايم در آيند تو گوشتان مى مى

رود طوريكه مملكت از هر نظر به بن بست رسيده است. هر  پيش نمى

گويم درست طبق اسالم  ها و انجمنهاى اسالمى و... مى وقت به دادگاه

آيند كه او خواسته نهادهاى انقالب را از بين  عمل كنند زود نزد شما مى

نها. شما يك كوهى كنيد در تائيد حرف آ آئيد سخنرانى مى ببرد و شما مى

خورند و از زبانتان  هستيد و اينها موشهايى هستند كه از پايين شما را مى

آيند بيرون. و بخدا، به اين قرآن، قسم كه تنها من پشتيبان و با شما  مى

هستم و بخدا قسم اگر اينطورى ادامه پيدا بكند، اين رئيس جمهورى 

اويدان نيستيد، شما از رود. و شما ج تضعيف بشود، جمهورى از بين مى

گويد: كى اجرا نكردم؟  اول اين قانون اساسى را اجرا نكرديد. آقا مى

گويم در هر موردى اجرا نكرديد... اآلن حكومت قانون نيست و  مى

تان بشود، هركه زورش رسيد ی حكومت زور است و خداى نكرده چيز

به اعدامها  توانم راجع كنيد من نمى گيرد. فكر مى مملكت را در دست مى

توانيد. گفتم چطور آقا هر  گويد: نخير شما نمى آقا مى ؟حكم بدهم

 توانم؟  دهد، من چطور نمى اى، هر پاسداراى حكم اعدام مى طلبه

در مورد نخست وزير آقا گفت مجلس حق دارد نخست وزير شما را  

قبول نكند. من گفتم: من هم حق دارم نخست وزير آنها را انتخاب نكنم، 

توانم دائم معرفى  ست وزير و وزرا بايد به تصويب آنها باشد و من مىنخ

بكنم و مجلس هم رد كند بعد عكس العمل ملت را هم خواهيم ديد، من 

 كنم و مجلس تمام قدرتش را از شما دارد. فقط مالحظه شما را مى

ام  شنيده ؟كنيد چرا در سخنرانيهايتان مجلس را تضعيف مى»آقا: 

دهند، من تمام سخنرانيهاى شما  تان مجلس را فحش مىدر سخنرانيهاي

چه ». گفتم: «كنيد دهم و شما از همه بيشتر تحريك مى را گوش مى

                                                                                             

حالتي كه مسئول حوزه ای بود كه آقای ، اما راست نگفت. آقای م«حبيبي رأی داد
امام به شما رأی داده بود. »خميني در آن، رأی داده بود به آقای بني صدرگقت: 

بديهي است او «. كسي را فرستاده بود كه بعد از قرائت آرا، رأی او را گرفته و ببرد
 52نمي توانست رأيي بدهد )رأی به آقای حبيبي( كه بعد مسلم شود غير از رأی 

 افتاد! درصد مردم است و نيز نمي بايد مدرك از رأی او به دست كسي مي
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گويند  مجلس خودش ضعيف شده است. مى ؟ام فحشى به مجلس داده

تازه مرده شور اين  .آيت كودتاچى از مجلس اسالمى اخراج بايد گردد

تا بحال تقريباً  .آن نگه داشته است مجلس را ببرد كه همچين آدمى را در

ايد  تمام نوار پياده شده و نخست وزير هم مال ما نيست و شما هم شده

 4آورد و حداكثر  ماه بيشتر دوام نمى 3تا  2اجرا كننده نوار، اين دولت 

ماه. در آخر راجع به راديو و تلويزيون صحبت شد كه دائم تحريك 

. «دهم خبرى نيست من گوش مى هيچ همچين» :آقا گفتند «.كند مى

خورد، خود احمد  دهيد يا طبع شما به اين چيزها مى يا گوش نمى»گفتم: 

دادم و  روز قم بودم و دائم گوش مى 2آقا دو روز پيش به من گفت كه من 

حرفهاى من را تاييد كرده، احمد آقا بياييد قسم بخوريد كه همينطور 

گويد خوب  از تاييد احمد آقا، آقا مى كند. بعد . احمد آقا هم تاييد مى«بود

گويم ببينيد آقا بعد از چند ماه  بايد درست بشود كه من برمى گردم و مى

كه من راجع به اين موضوع صحبت كردم عكس العمل شما چيست!؟ آن 

نه روى حرف من، روى حرف پسرتان اين عكس العمل را نشان داديد. هم 

اين  ؟كند مى چرا اينقدر فساد مىآقا برگشتند گفتند، اين انقالب اسال

اول  ؟اين گرمارودى كى است ؟كند جعفرى كى است كه اينقدر فساد مى

دهند  انقالب اسالمى، بعد صبح آزادگان، بعد جمهورى اسالمى فحش مى

 و خرابند.

آقا اين انقالب اسالمى يك روزنامه است در مقابل تمام »گفتم: 

زند، خيلى خوب حاال من  رف حق را مىها و راديو و تلويزيون و ح روزنامه

شما و به اطرافيان معصوم شما كارى  6گويم كه به مليجك به آنها مى

كنند. اين اطرافيان  نداشته باشند. اينها خود دارند خودشان را خراب مى

كنند. اين نماينده نماز  دمهاى دروغگو، كه از شما دارند استفاده مىآ

. آقا اخم «گويد ل شما دائم دارد دروغ مىاى از قو جمعه شما آقاى خامنه

از قول شما گفته »گويم:  مى ؟گويد كى دروغ گفته است كند و مى مى

است كه كارمندهاى راديو و تلويزيون آمريكايى هستند و بايد محاكمه 

. «نه من اين را نگفتم»گويد:  آقا مى «ايد؟ شوند. آيا شما اين حرف را زده

يد رئيس ديوان ه اگويد و شما او را كرد وغ مىآقاى بهشتى از قول من در

عالى كشور. از قول من گفته است اين رجائى از همه صادق تراست اين 

ام ميان كسانى كه  نصف حقيقت است و بزرگترين دروغ است. من گفته

 كنند در ليست براى نخست وزيرى هستند و نخست وزيرى را قبول مى

تر است ولى خشك سر است و با  ايشان صادق (ها قبول نكردند خيلى)

تواند كار كند. آقا گفت: خوب كمكش كنيد تا درست بشود. من  من نمى

 كند.  گفتم: مغزش كار نمى

نه اين حرفها را نزنيد، با هم همكارى »راجع به بهشتى آقا گفت: 

شود  رجائى كه مى». برگشتم گفتم: «كنيد اين آقا عالم است، مدير است

گوييد عالم و مدير  رسد مى ست. به بهشتى كه مىگوييد مسلمان ا مى

م و نز وسط اين صحبتها كه من فرياد مى «است پس معيارهايتان چيست؟

گيرد و دستم را در دست  كند دستم را بگيرد و مى لرزم، آقا سعى مى مى

برو كاشان مردم منتظرت هستند. حاال من » :گويد دارد و مى خود نگاه مى

 .«ام گويى من اين حرفها را با آقا زده روى مى ن مىشناسم، اآل تو را مى

آقا براى كاشان دير نشده، من تا اينجام رسيده بايد »گويم:  من مى

شما يكدفعه »گويم:  . من مى«تو فرزند من هستى»گويد:  . آقا مى«بگويم

گفتيد كه من با كسى قوم خويشى ندارم و باز اگر شما اين حرفها را 

دانم. شما مانند پدر مرحوم  شما را مثل پدر خود مىمن  ،بزنيد، بگوييد

داد لباس  رسيدپدرم پول نمى من هستيد، استبدادطلب. سر عيد كه مى

گفت تو بايد روحانى شوى و  داد. مى نو بخريم و به ديگران همه پول مى

                                                           

 آقای علي اكبر هاشمي رفسنجاني معروف به مليجك آقای خميني بود. ـ6

. بعد «كرد د خوب مى». آقا گفت: «دهى روى پز مى اگر لباس نو بخرى مى

گفت نه  كمى پول بده آخر ماه خرج و زندگى داريم. مى»گفتم:  به پدرم مى

اين كارها را كرده كه  .كرد خيلى خوب مى»گويد:  . آقا مى«شوى فاسد مى

از كار گوييد خوب  شما مى»گويم:  . من مى«درآمدىاز كار تو اينقدر خوب 

كنيد هيچ تا بحال دو كلمه تشويق شما  درآمدم اين رفتار را با من مى

كنيد. من رئيس  زنيد، تضعيفم مى اش به من كنايه مى همه ؟ايد گفته

جمهور شما هستم و شما بايد به عنوان الگو از من پشتيبانى كنيد و 

 .«شنوايى داشته باشيد

نفر  33تا  23در باره اعدامها صحبت شد، گفتم اين چى است هر روز 

اميدوارم گيرم.  من مسئوليت اين اعدامها را به گردن نمى ؟شوند اعدام مى

روز قيامت شما بتوانيد جوابگوى اين اعدامها باشيد كه آقا سكوت كرد و 

 چيزى نگفت.

دانيد  گفتم: ما ديگر در اين دنيا اعتبارى نداريم. آيا شما واقعاً نمى

مصدق با اين صحبتها  ؟كه مصدق نقشى در حمله به فيضيه نداشته است

يد، مصدق هم در دلها شود همينطور كه شما در دل مردم هست خراب نمى

ايد، شما چرا اين دروغ را  است. تا بحال از مردم فحش به مصدق شنيده

شما اين حرف را كه زديد من گفتم بيايند عكس مصدق را به  ؟ايد گفته

تير فاتحه خواندم. آيا در  33يك يك شهداى قبر اطاقم بزنند و رفتم سر 

  ؟گذارند من مى شود را به گردن تاريخ تمام اين اعدامها كه مى

درباره بهشتى و رفسنجانى و ديگران كه صحبت شد، آقا گفت: 

گويند، تازه مگر من همه حرفهاى  اينها هيچگاه از شما پيش من بد نمى»

فقط رفسنجانى گفته است ما در مورد نخست وزير  ؟دهم همه را گوش مى

ايد.  دهآقا شما خودتان را با همه طرف كر». من گفتم: «اختالفاتى داريم

گفتم: دو پايگاه براى مبارزه با بيگانه وجود داشت يكى روحانيت كه از آن 

نقش سابق خود خارج شد و امروز ارزشش را از دست داده است و ديگر 

كنيد. اگر  كنيد و آنها را تضعيف مى مليها كه شما دائم به آنها حمله مى

ا آنها مبارزه خواهيد ب شما خداى نكرده از دنيا برويد چه كسى را مى

. «من مليهايى كه با آمريكا در رابطه هستند را كوبيدم»آقا گفت:  «.؟كند

پس نگوييد مليها بگوييد ملى نماها، بايد رهبر خيلى در »من گفتم: 

 .«صحبتهايش دقيق باشد
 

 

 به آقاى خمينى نامه

 6395مرداد  22

 

 دارد معروض مي

احت از اينكه با لحن ديروز با ناراحتى تمام به سفر رفتم. نار -6
عاصى حرف زدم و ناراحت از يك بيانى كه فرموديد تحملش از حد طاقت 

پذيرم و حرف  من حرف شما را كه رئيس جمهور هستيد نمى»بيرون بود: 
يعنى حرف رئيس  «پذيرم امامى كاشانى را كه يك طلبه است مى

2 جمهورى دروغ و حرف امامى كاشانى راست است:
 

از آقاى امامى كاشانى دعوت كردم آمد. نوار  ديشب در مراجعت
ام.  تن را قبول نميداشته 4گفتگو را ميفرستم. مالحظه ميفرمائيد كه 

كنم اما  ام سه نفر از آنها را اگر مجلس راى بدهد معرفى مى گفته
گيرم. اما آقاى رجائى را معرفى  نويسم مسئوليتشان را برعهده نمى مى
كنم. علت اصرار و  نيستم، سكوت مىنويسم مسوول  كنم و نمى مى

 سماجت در اين امر آنست كه:

                                                           

 دمردا 26نگاه كنيد به گزارش ديدار آقاى بنى صدر با آقاى خمينى در تاريخ  ـ2
6395 
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اگر آقا كه بنيادگذار هستيد قانون اساسى را اجرا نفرمائيد  -الف

اگر )ديگر احدى آنرا جدى نخواهد گرفت و از ابتدا مرده است و عمر آن 

 محدود به حيات آقا است. (بتوان عمرى براى آن قائل شد

ر نقض، اينطور نخست وزير معين كردن عالوه بر موارد ديگ -ب

نقض قانون اساسى و فتواى خود آقا است. براى اينكه يك طرف كه 

مجلس است راى خود را به طرف ديگر تحميل كرده است. حال آنكه 

 قانون اساسى صريح است كه بايد مورد قبول هر دو طرف باشد. در نتيجه 

ف با استفاده از وزن قانون اجرا نشده بلكه در تقابل قوا يك طر -ج

آقا نظر خود را تحميل كرده است و اين بدترين سنت گذاريهاست  چرا 

كه رئيس جمهورى هم بايد مترصد باشد هر وقت زورش چربيد نخست 

ايد در اسالم فقط  شما بارها فرموده)وزير را روانه كند. قانون و حكومت او 

مى هم از بين رفته از بين رفته است، تفاهم اسال (كند قانون حكومت مى

است و جايش تضاد نشسته است و اختالف. بقيه كه قانون اجرا بشود يا 

 هر چه پيش آمد خوش آمد بسته بنظر مبارك است.

 مهمتر از امر باال:

تا جائى كه بخاطر دارم هيچ موردى نيافتم كه بآقا مطلبى را  -2

خصى دروغ گفته باشم تازه راستگوئى و دروغگوئى من يك مسئله ش

است. اما رئيس جمهور اولين جمهورى بايد بنابر اصل، مورد اعتماد باشد 

و حرف او راست شمرده شود. واال حكومتى كه حرف رئيسش نزد آقا 

اينقدر كم بها باشد و اصل اين باشد كه حرف او دروغ است مگر خالفش 

ثابت بشود حكومت نميشود. وقتى رئيس جمهورى دائم بخودش ناباور 

پذيريد، چطور بتواند از خود و ديگران انتظار  ه شما حرفش را نمىباشد ك

داشته باشد كه عمل كنند؟ بنظر من هر چه نقص است در كار حكومت 

روز رئيس جمهور مورد  6همين رفتار نادرست است. ترجيح ميدهم 

اعتماد باشم و يك قرن رئيس جمهور غير قابل اعتماد نباشم. باور 

همه وجودم رنجش است. اگر سلب اعتماد آقا بشود  بفرمائيد از اين نظر

گيرد. و اينمقدار  توطئه ساقط كردن رئيس جمهورى بسادگى انجام مى

ئى دردست  ام كه تا وقتى بنايم بر راست گوئى است، اسلحه برنده فهميده

 ام. ام و خود را تربيت نيز كرده دارم و يقين بفرمائيد اهل سلوك هم بوده

اند. بحكم آنكه  ع بگزارشى كه بآقا عرض كردهمطلب سوم راج -3

ها را  روش علمى شناخت دردست هست و با كمك اين روش توطئه

كنم، گزارش دهنده را نيز پيدا كرديم. اين شخص را نفوذ  كشف مى

اند بدفتر اينجانب و مقصود اجراى مرحله آخر نوار كذائى است. خود  داده

و سالمتيان را كه نبايد خالف ميل تصديق بفرمائيد وقتى اين حرف نوبرى 

آقا عمل كرد و با مجلس اختالف كرد. بگذاريد هركس را ميخواهند دولت 

كميسيون تشكيل ميدهيم و در هر قسمت برنامه تهيه  23بكنند اما 

كنيم و بآنها ميدهيم خواستند اجرا كنند، نخواستند نكنند، وقتى اين  مى

كند و كمال  نسبت به آقا مىسخن را كه حكايت از كمال صدق و وفا 

صداقت نسبت به دين و كشور است، بصورت ديگر عرضه كنند كه 

جاى شهر راه بياندازند و شورش بپا كنند،  23دسته در  23ميخواهند 

معلوم است چه قصدى دارند. اين شخص از حزب و آيت نيز خبرى آورد 

احمد آقا كه بيشتر طرف اعتماد قرار بگيرد. خواهشم اينست آقاى حاج 

يا اشراقى را بفرمائيد شخصاً اين شخص را بازجوئى كنند تا جاى 

 هيچگونه ترديدى نماند.

ام و هرگز اين عهد  من ميان خود و خداى خود با آقا عهد وفا بسته

ايد صحيح  اما اين جمهورى را شما خود بنياد گذاشته 6.را نخواهم شكست

                                                           

م برسر حق بايستد و هم عمل بر اصل موازنه عدمي، به آدمي امكان مي دهد ه ـ6
عهد وفا نشكند. چون عهد وفا برسر اصول راهنمای انقالب ايران، آزادی، استقالل 
و رشد بر ميزان داد و وداد، بسته شده بود، ايستادگي برسر اين اصول، آقای بني 

كنيد يا مورد بى  نيست بگزارش ديگران رئيس جمهور آنرا تحقير

 اعتمادى قرار دهيد كه ضررش به جمهورى ميرسد و اسالم.

 .باقى امر، امر مبارك است

 ابوالحسن بنى صدر

22/9/95 

 

 ت رسيدگى به صالحيت نامزدى نخست وزيرىأبه هي نامه

 6395مرداد  24
 

 بسمه تعالى

 

2دگى به صالحيت نامزدى نخست وزيرىهيئت محترم رسي
 

حتمال را به اطالع شما برسانم و آن اينكه به نظر بنظرم رسيد يك ا

من آنها كه طرح سقوط جمهورى را تهيه و با سماجت به اجرا گذاشتند، 

روال كارشان بر ايجاد اختالف است و طرحشان اين است كه نگذارند 

هيچ شخصى كه بتواند همكارى و هماهنگى به وجود بياورد نخست وزير 

س جمهورى و احتماالً امام مخالفت و شود تا كه ميان مجلس و رئي

 اند: ناسازگارى قطعى بشود. اينها به ترتيب زير عمل كرده

كردند با رئيس جمهور هماهنگى كامل  كسانى را كه فكر مى -6

اند: سالمتيان و  دارند از دو ماه به اين طرف از روى قرار و قاعده كوبيده

 نوبرى.

بناى هماهنگى داشتند  كسان ديگرى كه در كار آمدند كه باز -2

 آنها را هم كوبيدند: حبيبى و سحابى.

بعد نوبت به اعضاى حزب جمهورى يا نزديكان آنها رسيد كه باز  -3

 امكان همكارى با آنها بود آنها را هم كوبيدند: كالنترى و ميرسليم.

كه نامزدهائى باقى بمانند كه تن يدهند تا جائ بنابراين كار را ادامه مى

دهند و همكارى با رئيس جمهورى را سازشكارى  ى نمىبه همكار

دانند كه رئيس جمهور مسئوليت اين نوع اشخاص را  شمرند. مى مى

اند نزد امام بروند كه حاال كه رئيس جمهورى  نخواهد پذيرفت. فكر كرده

پذيرد شما تائيد كنيد و امام اينكار را بكند، در نتيجه  مسئوليت نمى

س جمهورى و امام و مجلس بشود و مقدمات اختالف كامل ميان رئي

 سقوط فراهم گردد.

بايد اشخاص با حسن نيت چنان  (ولو فرضى)با توجه به اين طرح 

عمل كنند كه نقشه ولو فرضى به عمل در نيايد. بنابراين، باطالع شما 

 رسانم: مى

ام كه  نفرى آقايان، سالمتيان را از آن جهت آورده 64در فهرست  -6

وضع او برسند و گرنه به خالف تصور آنها كه زحمت كوبيدن او  آقايان به

خواستم و  اند در اوضاع فعلى معرفى او بى ربط است. مى را بخود داده

اى با خدا تحقيق كنند و كشور بيچاره ما را از اين بيمارى  خواهم عده مى

 مهلك كه لجن مال كردن استعدادها است رها كنند.

تن يا بيشتر از آن را صاحب صالحيت  64آقايان ممكن است  -2

توانم به ترتيبى  شود و من مى تشخيص بدهيد در اينصورت كار ساده مى

 كه هماهنگى كامل بوجود بيايد عمل كنم.

اى را صاحب صالحيت تشخيص بدهيد، البته با  ممكن است عده -3

                                                                                             

صدر را از نقض عهد بي نياز مي كرد. اين آقای خميني بود كه مي بايد نقض عهد با 
راه كودتا انجام دهد و داد. دليل آن اينكه او بود كه با ريگان و بوش اصول را از 

جنگ تا رفع فتنه در جهان را القاء « فكر جبار»سازش پنهاني كرد، در او بود كه 
 كردند و ...

 اين هيأت را مجلس انتخاب كرده بود.  ـ2
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ذكر دليل، اگر اين عده همان دو سه نفرى باشند كه همكارى با آنها 

ا به شما معرفى خواهم كرد كه نيست من افراد ديگرى رممكن 

 المقدور بن بست پيش نيامد. حتى

براى تشخيص صالحيت از اعضاء شوراى انقالب مدد بگيريد  -4

بخصوص آقاى مهدوى كنى و دادستان كل كه حاضر نشدند نمايندگى مرا 

 بپذيرند اما قبول كردند كه طرف شور قرار گيرند.

يحى كه بخواهيد از جمله در ضام هر گونه تو دهخود من هم آما -9

باره علت همكارى و يا علت عدم همكارى بدهم و توفيق شما را از 

 خداوند بزرگ مسئلت دارم.

 ابوالحسن بنى صدر

24/9/95 

 :  توضيح

با وجود اين اندازه از آمادگى براى همكارى، هيأت نزد رئيس 

رجائى را معرفى كرد. جمهورى رفت و تنها يك نفر، آقاى محمد على 

آقاى محمد يزدى، عضو هيأت، گفت: هيأت غير از آقاى رجائى كسى را با 

شناسد. اگر شما قبول نفرمائيد، هيأت كار خود را خاتمه  صالحيت نمى

ايد دولت رجائى دولت  داند. رئيس جمهورى گفت: شما گفته يافته مى

آقاى محمد  درصد جامعه نيز نيستند. 9حزب اهلل است. اين جماعت 

 درصد حكومت كند! 9خواهيم همين  يزدى پاسخ داد: ما مى

 
 

 1نامه به آقاى رجائى

 6395مرداد  25
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 جناب محمد على رجائى 

و راى تمايل نمايندگان محترم، به  2با توجه به جريان گزينش شما

 سمت نخست وزير جمهورى اسالمى ايران منصوب ميشويد.

به يادآورى است كه در شرايط حساس كنونى شما بعنوان  الزم

چيز نص و مفاد قانون  رنخست وزير جمهورى اسالمى ايران بايد قبل از ه

اساسى را نصب العين خود قرار دهيد و با كوشش در طريق استقرار 

امنيت و وحدت و بازسازى اقتصادى و متعين ساختن معنويت اسالمى در 

مت، دفاع از استقالل سياسى، اقتصادى و فرهنگى روابط بين مردم و حكو

كشور و تامين حقوق و آزاديهاى افراد ملت را سرلوحه برنامه دولت 

خويش قرار دهيد و اين كار ميسر نيست جز با دستيابى به وحدت و 

 تفاهم بين نيروهاى متعهد نسبت به انقالب اسالمى ايران.
 

 د متعالبا اميد و آرزوى موفقيت براى شما از ايز

 ابوالحسن بنى صدر، رئيس جمهورى

                                                           

ولين مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب ا»به نقل از كتاب  ـ6
 9ص  -«نخست وزير جمهوری اسالمي ايران

صراحت دارد براينكه او را آقای خميني « با توجه به جريان گزينش شما» ـ2
خود مجلس نيز  -تحميل كرده است. گرچه تمايل اكثريت مجلس به او بود، اما الف

قانون اساسي چنان نگارش يافته بود، كه انتصاب  -تحميل آقای خميني بود و ب
وزير و وزيران به دو تصويب نياز داشت. بنابراين رئيس جمهوری مي نخست 

توانست نپذيرد. عواملي كه سبب شدند او آن مجلس و اين نخست وزير را 
بپذيرد، گروگانگيری، محاصره اقتصادی و تدارك عراق برای حمله به ايران بود. به 

ربه مسلم كرد ترتيبي كه بني صدر در كتاب خيانت به اميد توضيح مي دهد، تج
بيرون از حق اشتباه بود. ای بسا اگر نمي پذيرفت، بر فرض « مصلحت»تن دادن به 

 حمله عراق، دفاع از كشور در شرائط بهتری انجام مي گرفت.

 3به آقاى رجائى امهن

  6395شهريور  3

 

 آقاى محمد على رجائى، برادر عزيزم

از وقتى كه فهرست وزرا، در اختيارم قرار گرفت تا اين لحظه از فكر 

اند،  ام كه با اوضاعى كه داريم و خطراتى كه ما را احاطه كرده بيرون نرفته

كنم كه وقتى اول  ايران چه ميشود؟ از شما پنهان نمى سرنوشت انقالب و

بار فهرست را خواندم، اين فكر بذهنم رسيد كه خوب شد، اين تركيب 

بزودى بهمه معلوم خواهد كرد حق بجانب رئيس جمهورى بوده است كه 

گروهى كوشيدند با ايجاد جو، حقوق قانونى او و در نتيجه مردم كشور را 

كنم چرا اين فكر  الفاصله و تا امروز خود را سرزنش مىاز او بگيرند. اما ب

بايد بذهن من خطور كند. چرا نبايد از فاجعه قبل از وقوع جلوگيرى كنم. 

والهائى كه ئاينست كه ديروز نظر خود را با صراحت به شما گفتم. از س

شما مطرح كرديد، دوباره باين فكر افتادم بلكه اگر از پى امروز فردائى 

ز نو مقصر بشوم كه چرا در موقع خود ايستادگى و استقامت الزم باشد، ا

 نويسم: ام. اينست كه مى را بخرج نداده

شما را داراى اين عيب ميدانستم كه اهل شور نيستيد و همان  -6

كنيد كه خود ميخواهيد. و چه دليلى بهتر از اين كه قرآن بصراحت ما  مى

نها مقام تصويب كننده است خواند و رئيس جمهورى نه ت را به شور مى

بلكه بهمين دليل مقام ذيصالحيتى است كه شما بايد با او در انتخاب 

داشتم، چه ضررى  كرديد. فرض كنيد حق تصويب هم نمى وزيران شور مى

ممكن بود شما از شور كردن ببريد؟ از خود بپرسيد چطور ميتوانيد 

و آخرين كسى اعتماد و حسن ظن رئيس جمهورى را برانگيزيد وقتى ا

شود؟ آيا شما اطمينان نميداديد كه ظن  است كه از اسم وزيران آگاه مى

  4من نادرست است و شما اهل شور هستيد؟ شما حتى وقتى بعد از سانحه

بديدار من آمديد جز چند كلمه راجع به نامزد وزارت دفاع، حرفى از 

مسلم دولت خود نزديد. سالى كه نيكوست از بهارش پيدا است. قدر 

دولتى كه تصويب بكنار وزرايش بدون شور رئيس جمهورى انتخاب 

را اداره خواهند كرد.  «امور كشور»اند، بطور قطع بدون شور با او هم  شده

پرسم اين بسود انقالب و كشور است؟ آيا يك مسلمان معتقد  و از شما مى

 كند؟ مقصود امام از مكتبى اينست؟ اينطور عمل مى

م، من ميتوانم بگويم بخاطر مصلحت عمومى ديروز هم گفت -2

انقالب، سكوت كردم، اما شما بهانه نداريد و وزراى شما كمتر از شما بهانه 

دارند. در امتحان مكتبى عمل كردن و وفادارى بقانون اساسى، شما و 

اند، رد و رفوزه شديد. شما خوب  كسانى كه شما را نخست وزير ساخته

ام. و حاال در رفتار  زد نخست وزيرى نكردهميدانيد كه من شما را نام

 كنيد و... روزمره اينطور عمل مى

گفتم يك نخست وزير موفق  كرديد به شما مى اگر شور مى -3
رود.  براى انتخاب وزير نمى «مخالفت با رئيس جمهورى»زيربار ضابطه 

شناسم نماينده نهادهاى انقالبى  ايد و من مى اينها كه شما وزير كرده
ند، بلكه نماينده همانهائى هستند كه ميخواهند با اين تركيب نيست

 حكومتى، جمهورى اسالمى را ساقط كنند.

تحقيقات من در نقاط مختلف كشور نشان ميدهند كه يك جريان 
قوى ميخواهد نهادهاى انقالبى را يا دردست بگيرد و يا خنثى و فلج كند. 

ى حاكميت دارد. در آن جريان قوى همانست كه در نظام اجتماعى فعل
شهرهائى موفق شده و در بيشتر جاها ناموفق بوده و در نتيجه در داخل 

                                                           

 داده شده است 91116395پاسخ به اين نامه در تاريخ  ـ3

ه اشاره است به سقوط هلى كوپتر حامل رئيس جمهورى. هلى كوپتر سه پار ـ4
 شد اما به رئيس جمهورى و همراهان او آسيب نرسيد. 
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اين نهاد دو دستگى بوجود آورده است. يك اقليت كوچك كادر ادارى 
اين نهادها يك طرف و يك اكثريت عظيم كادر عملياتى در طرف ديگر 

ين نهادها اند. وزيران منتخب شما نماينده ديوان ساالران ا واقع شده
تر  ترسيدم امروز روشن هستند و همان خطر را كه از ابتدا از آن مى

بينم. اگر نظام اجتماعى ايران براستى دگرگون نشود و با بوجود آمدن  مى
ها آنقدر در بى عملى بمانيم تا ديگر خطر تغيير نظام اجتماعى  بن بست

 رسد.  رفع بشود، نوبت جارو كردن همه ما فرا مى

 ،ززيبرادر ع

متاسفانه، زمان الزم نشد تا پيش بينى من تحقق پيدا كند. اين 

 اند زيرا كه: وزراء با ضوابط مكتب انتخاب نشده

ها اشداء على الكفار، رحما  دستور قرآنى اينست كه مسلمان -6

بينهم باشند، برخى از اين وزراء اشداء با رئيس جمهورى هستند و شما 

ت تكيه كرد و اطمينان ميداديد كه حرفهائى گفتيد كه بايد بر اشتراكا مى

 ام در عمل و تجربه خواهم ديد كه خالفش درست است.  كه شنيده

در انتخاب به تعبير قرآنى، رويه ملوك اتخاذ شده است حال  -2

 دار امور ميشدند. آنكه بايد بهترين استعدادها عهده

داده است قرآن بعد از اعتقاد بسط در علم و جسم را ضابطه قرار  -4

 و اغلب اين وزيران نه علم متناسب با كار خود دارند و نه تجربه آنرا

رابطه هم جاى ضابطه را الاقل درباره بعضى از وزراء گرفته است.  -9

ام، جزء اصحاب برادر  ديگر را من در امريكا ديده (چند تن)وزير دارائى و 

در محاصره  آقاى هاشمى رفسنجانى بود و ظن قريب به يقين اينست كه

اقتصادى او كسى نباشد كه بتواند، اداره امور اقتصاد كشور را بدون تجربه 

 دار شود. قبلى عهده

وزير بازرگانى در شرائط محاصره مهمترين كار را برعهده دارد.  -1

 آميز است  كمترين بى تجربگى فاجعه

 و...

ه كه چند شرط قرآنى آنرا آوردم، عالو «مكتبى»با توجه به شرائط 

كنم و بنظرم  برمسووليت قانون، احساس مسووليت شرعى شديد نيز مى

ميرسد كه نتوانم مسووليت حتى سكوت را هم بپذيرم. بنظر ميرسد اين 

مطالب را با امام در ميان بگذاريد، اگر ايشان مرا از اين مسووليت معاف 

 . 6كرد، البته شما بكار با دولت خود مشغول شويد

ه جز عقيده و مسووليت محرك ندارم و از خداوند شاهد باشد ك

 لحاظ شخصى شايد اين بهترين تركيب باشد.

 خداوند همه را براه خود بخواند انشاءاهلل 

 ابوالحسن بنى صدر 
3/1/95 

 2به آقاى رجائى  نامه

 6395شهريور  3

 

 آقاى محمد على رجائى، نخست وزير

يد همانطور كه روز ا براى اينجانب آوردهرا با وزيرانى كه فهرست آنها 

باره وزراء دفاع و كشور بلحاظ تم كارى ندارم و خود ميدانيد. دراول گف

 ام.  حساسيت وضع كشور، تصويب خود را الزم ديده
 

 ابوالحسن بنى صدر
 

                                                           

نويسد از آقاى  چون او را آقاى خمينى تحميل كرده بود، بنى صدر به او مى ـ6
 كند! لخمينى بخواهيد وزرأ را هم تحمي

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »ـ به نقل از كتاب 2
 633ص  -«ننخست وزير جمهوری اسالمي ايرا

 3نامه آقاى رجائى به آقاى بنى صدر

  6395شهريور  9

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 نى صدر رياست محترم جمهورى آقاى دكتر سيدابوالحسن ب -برادر عزيز

 

 سالم عليكم

اى مورخ سوم شهريور پنجاه و نه جنابعالى را بدقت  نامه چهار صفحه

خواندم. از مقدمه آن چنين برميآيد كه آقاى رئيس جمهور در مذاكره با 

هيئت همكارى مجلس با رئيس جمهور در تعيين صالحيت رئيس دولت 

وزير از طرف جنابعالى منجر شد  كه در نتيجه به تعيين و معرفى نخست

اند و اينك پشيمان شده و تصميم به  نوعى عقب نشينى مصلحتى كرده

اند و در نتيجه تشكيل دولت و معرفى آن به مجلس را به  ايستادگى گرفته

 ظر چيست؟تاند... تقصير ملت من تاخير انداخته

در با توجه به سخنرانيهايى كه شما بالفاصله بعد از توافق سكوت 

حضور هيئت سه نفرى داشتيد و با توجه به اينكه تا آخرين ساعت مهلت 

مشهور ده روزه ابالغ نخست وزيرى اينجانب را صادر نفرموده بوديد و نيز 

من با وزراء كارى ندارم، جز دفاع و »ه معهود خودتان كه لبا توجه به جم

صدور و باالخره با توجه به مسافرت كرمان، طبس كه صبح روز  «كشور

ابالغ شروع شد، من بعد از مراجعه بالفاصله صورت را خدمت شما آوردم 

 ام.  معلوم ميشود چرا با شما مشورت نكرده

اى ميبينم كه در نهايت  متاسفم كه شما را در حالت مبارزه با عده

مردم و نخست وزير قربانى اين مبارزه ميشوند لطفاً به جمله ضابطه 

تان توجه  در صفحه دوم نامه (سمت سومق)مخالفت با رئيس جمهورى 

فرمائيد تا ريشه نابسامانى و موانع تمام نهادهاى جمهورى اسالمى ايران 

برايتان معلوم ميشود. تهمت هائى كه در نامه و مذاكرات حضورى نسبت 

ايد براى يك مسلمان متعهد قابل تحمل  به وزراى انتخابى روا داشته

و خود را  -چنين برخوردهائى داشته  نيست و من شما را از اينكه اين

 برحذر ميدارم. -داراى خط توحيد ميدانيد

آرى من در عمل روى اشتراكات تكيه ميكنم و در مواجهه با مردم از 

ام زيرا بنظر من مردم قهرمان و  آنچه با شما اختالف دارم صحبت نكرده

ى من و ها نگران انقالب بيش از اين مستحق آزار نيستند حرفها و نوشته

اند و تاريخ ثبت كرده و قضاوت نهائى با خداوند است  شما را مردم ديده

 كه او احكم الحاكمين است.

و اما ضابطه انتخاب: خدا ميداند كه من در انتخاب در خط همه جانبه 

هور را؟ جنابعالى مام يا دشمنى با رئيس ج بودن امام را ضابطه قرار داده

كاركشته در كار و كسب، و اهل مطالعه و  دكتراى اقتصاد را بى تجربه و

بى علم  (بخاطر نداشتن مدرك)مطلع در امور اقتصادى داخل كشور 

گوى  ميخوانيد يكى را از اصحاب برادر آقاى هاشمى و ديگرى را دشنام

و... به اعتقاد من شما در دريافت از آيه بسط در علم و جسم دچار اشتباه 

 ايد... شده

مجلس منتخب مردم و نخست وزير منتخب و اما حقيقت قضيه: 
قاطع مجلس در خط كامل امام امت خواهان استقرار نظم اسالمى در 
جامعه بوده و در اين جهت حركت ميكند. برادرمان رئيس جمهور با گفتن 

احساس  «با وزراى تو كارى ندارم»و بخصوص  «من سكوت ميكنم»
جمهورى را طبق قانون ميكنند شايد از اين پس بايد بقيه دوران رياست 

                                                           

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »ـ به نقل از كتاب 3
 631ص  -«نخست وزير جمهوری اسالمي ايران
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اساسى به كارهاى خاصى بپردازند زيرا مجلس ناظر براعمال وزراء است و 
مردم از طريق مجلس شوراى اسالمى با وزراء ارتباط قانونى پيدا ميكنند. 
آقاى رئيس جمهور ناگزير بايد به اصول يكصد و بيست و دو تا يكصد و 

. نخست وزير نيز به اصول توجه فرمايند 626بيست و نه و آنگاه به اصل 
ام و سى و يكم  دوم و بيست و يكم و بيست و هشتم و بيست و نهم و سى

و چهل و نهم و پنجاه و دوم فكر خواهم كرد و مجلس و قوه قضائيه نيز به 
 خواهيم نهاد. ناصول مربوطه و همه، به اصل پنجاه و هفتم گرد

ى تداوم انقالب خداوند شاهد باشد كه اين بنده كوچك به آنچه برا
اسالمى و جلوگيرى از اعوجاج حركت انقالبى مردم قهرمان مسلمان 

 ام. ايران الزم بود اقدام كرده

 اللهم و فقنالما تحب و ترضى

 محمد على رجايى 

9/1/6395 

 نامه به آقاى خمينى 

 6395شهريور  2
 

 بسمه تعالى

 :شود عرض مي
واهند اسلحه را زمين اند تامين ميخ از رهبرى كومله تماس گرفته -6

 بگذارند.

درباره تامين برادران قشقائى و كسان او آقاى ربانى از قول آقا  -2
ايد تامين داده شود بيايند  گويد دائر براينكه آقا فرموده مطلبى را مى

 تهران.

قرار شد مطالعه بشود ببينيم در چه حدود تامين داده شود. در هر 
 (ص)شد، بايد مثل تامين حضرت پيغمبر صورت اگر قرار به تامين دادن با

6.باشد و از تعرض مصون باشند واال عواقبش غير قابل محاسبه ميشود
 

در هر دو مورد باال نظر مبارك را اظهار بفرمائيد. اگر كومله اسلحه را 
ها  زمين بگذارد بلكه وضع در غرب از هر لحاظ خصوص از لحاظ توطئه

 بسيار فرق كند.

 ابوالحسن بنى صدر

 

 نامه به آقاى خمينى

 6395شهريور  2
 

را بايد فرماندهى كل قوا  امر به تعقيب ،با آنكه طبق قانون ارتش
صادر كند و با آنكه طبق آئين نامه دادگاه انقالب نيز تعقيب و دستگيرى 
بايد با اطالع مقام مسئول باشد باز فرمانده لشگر خراسان و چند تن 

اند كه تقصيرى  ها، آزاد كرده در روزنامه ديگر، دستگير و پس از آبروريزى
ه بوده است. قبالً نوشتم كه اينها بعد از دولت به هندارند مقصود مواج

سراغ ارتش خواهند رفت و تا همه چيز را فلج نكنند دست برنخواهند 
داشت. حاال چه بايد كرد؟ بعد از خوزستان و خراسان و كرمانشاه البد در 

 ار خواهد شد.جاهاى ديگر اين وضع تكر

الخره بايد از يك وقتى قانون اجرا شود يا خير؟ آقا دو كلمه در اب

حاشيه بنويسند قانون اجرا شود، همه چيز بهم نريزد و در وقت سختى 

2.ا نپردازيمقيمت سنگين بابت اينكاره
 

 ابوالحسن بنى صدر 

                                                           

آقاى خمينى گفته بود: شما تأمين بدهيد بعد ببينم! اين شد كه بنى صدر به  ـ6
 .«دهند تأمين واقعى نمى»كومله گفت: 

دن ارتش، زمينه تجاوز عراق به ايران، فراهم بدينسان بود كه با متالشى كر ـ2
 شد. و برغم هشدارهاى مكرر، به از بين بردن توان دفاعى كشور ادامه دادند.

 نامه به آقاى احمد خمينى

 6395شهريور  2

 بسمه تعالى
 

 برادر عزيزم

رفتيد و ديگر خبرى از شما نشد. عيب كار از اول همين بوده  -6

 است. اخبار زير ديروز و پريروز رسيده است:

گزارشى است در باره بلوچستان بخوانيد. در آنجا هم عمالً  -

تر  گويند وضع روز بروز وخيم قسمتهائى از كنترل بيرون است. و مى

 ميشود

فارس است و اين يكى  كشتى اتمى امريكا سه روز است در خليج -

از دو كشتى امريكائى است كه نيروى دريائى امريكا دارد و اينطور كه 

گويند قادر بفلج كردن نيروهاى ما  فرماندهان نيروى دريائى و هوائى مى

 است.

ه وضع تدر آذربايجان غربى ميخواهيم وارد عمليات بشويم، الب -

 حساس است و محتاج مراقبت بسيار.

 :در اين اوضاع

آيا به آقا عرض كرديد اين جناب چه ديدى دارند و با آن ديد و  -3

ها چه برسر ايران ممكن  انديشه كه در خود و وزرايشان هست، در سختى

 است بيايد؟

گفت شما كوتاه بيائيد. گفتم احساس  آقاى موسوى اردبيلى مى

وحشت را شما كرديد نزد آقا رفتيد. بنظر من نخست وزير بيشتر از 

اند و آقا بسيار ناراحت  گفت رجائى نزد آقا آمده يش فاجعه است. مىوزرا

 اند. حال اگر: شده

ناراحتى از باب اينست كه موافقت با وزراى ايشان نشده است،  -الف

 هيچ حرفى نيست.

 اطالع ايشان از وضع كشور است كه ناراحتى از باب بينش و -ب

آورده كشور در مضيقه  صدر را مقصر ميداند كه چرا از هر جا شده كاال

نماند!! و نميداند كه قيمتها چند برابر ميشد و چيزى بر جا نميماند تا 

 .3ايشان نخست وزير بشوند

 بهر حال نظر من اينست كه: -

 بهيچ قيمت آقا ناراحت نشوند -

و اگر ناراحت نميشدند بايد بايستيم تا يك دولت واقعى روى كار  -

ئى  قتى تصويب با رئيس جمهور است و عدهبيايد. بايشان عرض كنيد كه و

اند بدون تصويب او دولت بشوند اين خود بهترين دليل غير  جد كرده
                                                           

آقاى موسوى اردبيلى پيام آقاى خمينى را آورد كه آقاى بنى صدر انتخاب  ـ3
نخست وزير را به مجلس بگذارد. معناى پيام اين بود كه طرف آقاى خمينى است. 

از  «كاشانى –مصدق »از خطر حمله عراق از سوئى و بيم از تكرار ماجراى بيم 
نخست وزير را به مجلسى  «انتخاب»سوى ديگر، بنى صدر را برآن داشت كار 

بود كه آقاى هاشمى  6313دانست. بعد از كودتاى خرداد  بگذارد كه قانونى نمى
ا سعى كنيد مجلس رفسنجانى آشكار كرد كه آقاى خمينى به آنها گفته است: شم

 پر تقلب مجلس را دردست گرفتند. «انتخابات»را دردست بگيريد و آنها با 

شبى آقايان موسوى اردبيلى و هاشمى رفسنجانى و مهدوى كنى نزد رئيس 
جمهورى آمدند. اردبيلى و مهدوى كنى نزد خمينى رفته و گفته بودند، هيأت 

است. خمينى گفته بود  «فاجعه»خواهد تشكيل دهد  وزيرانى كه آقاى رجائى مى
نزد بنى صدر بروند و وزرا را معين كنند. در جلسه، پيشنهاد شد آقاى دكتر رضا 
صدر چون خوب كار كرده است، وزير بازرگانى بماند. آقاى رجائى مخالفت كرد و 

اند مردم بايد رياضت بكشند و او وقتى ايران  دليل را اين دانست كه امام فرموده
اقتصادى بود، محاصره را شكسته و از هر جاى جهان توانسته كاال وارد در محاصره 

كرده كه مردم در زحمت نمانند! آقاى مهدوى كنى برآشفت كه شما را نخست 
 اند به مردم رياضت بدهيد...  وزير نكرده
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مكتبى و غير متقى بودن آنها نيست؟ ايكاش لياقت داشتند، آدم حرفى 

 نداشت.

مايلم نظر صريح آقا را بدانم و تكليف خود و كشور معلوم باشد. باز 

از يقه دربروم خواهم گفت. مثل سابق شد. پنهان نشويد. اين مطالب را 

فرمايند و اين اواخر  آمد در جلسه شورا كه آقا اينطور مى آقاى هاشمى مى

حاال وضع حساس است، بايد نتيجه  6.فهميديم، مطالب جور ديگر است

گويند آقا ناراحت است؟ چرا ناراحت است؟  معلوم باشد. آيا راست مى

 .2كنند گويند و جو درست مى ىهمين حرف را ميروند در مجلس م
 

 ابوالحسن بنى صدر

2/1/6395 
 

 نامه به آقاى خمينى

 6395شهريور  8

 

 رساند، به عرض مى

امروز بعد از ظهر آقاى رجائى آمد. فهرست وزراء را آورد. غير از 

يكى دو تغيير غير اساسى همان فهرست قبلى است. حتى دو مورد 

نفر گذاشته كه مجلس رأى بدهد. وزارت بازرگانى و كشور را نيز دو 

رسانم باين ترتيب بنابر همان فهرست  اى هم نوشته است بنظر مى نامه

ام همانها  است و در فهرست اسامى كه در جلو آنها عالمت گذاشته

اى  هستند كه صالحيتشان براينجانب محرز نيست. براى اينكه نمونه

فى شده است كه معروض كرده باشم به عنوان وزير... همان كسى معر

گزارش كذائى را درباره اطرافيان من تهيه و به خدمت شما آورده است و 

 تقاضاى مصرانه كرده بودم رسيدگى و دروغ و راستش معلوم شود.

با آقاى رجائى بسيار صحبت كردم و فرمايشات صحيح شما را كه 

بايد با هم تفاهم كنيد و همه خدمتگزار اسالم باشيد و تضعيف هيچ 

گفتم.  (را)انى، نه رئيس جمهورى و نه مجلس به سود كشور نيست ارگ

معلوم شد اعضاى هيئت وزيران مثل خود نخست وزير اليتغيرند. با هم 

 در متن نامه ضميمه موافقت كرديم كه به مجلس بنويسيم.

كنم. خود مصلحت كشور و  فرمائيد عمل مى فرستم هر طورى مى مى

دانم. اما  م و تمام قانون اساسى مىثبات حكومت را در اجرا شدن تا

ام تصميم شما را هرچه  همانطور كه صبح عرض كردم و همواره نشان داده

  3.كنم باشد اجراء مى

                                                           

روش كار آقاى هاشمى رفسنجانى اين بود كه هر وقت نظر گروهشان در  ـ6
يافت،  يافت و يا نظرى مخالف اقبال تصويب مى يب نمىشوراى انقالب قابليت تصو

گفت:  گفت احمد آقا بود و مى گشت، مى رفت و وقتى باز مى از جلسه بيرون مى
 امام فرمودند...

است.  «آقا ناراحت»شد  شد و شايع مى شد، گم مى احمد آقا هر وقت الزم مى ـ2
 تراشيدند.  دليل مى «ناراحتى امام»شايع كنندگان بودند كه براى  است بديهى

جلوگيری از تكرار اختالف مصدق و  -اين زمان، بنای آقای بني صدر بر الف ـ3
آقای خميني دروغ نوشته است كه  -خطر جنگ در پيش بود. ج -كاشاني بود و ب

مداخله نمي كند. اگر براستي مداخله نمي كرد و همانطور كه در اين نامه آمده 
شد، هيچگاه آقای رجائي نخست وزير نمي شد. و باز است، قانون اساسي اجرا مي 

خود او، آقايان موسوی اردبيلي و مهدوی كني را نزد آقای بني صدر نمي فرستاد تا 
من با »سخن رئيس جمهوری به آقای رجائي كه  -وزيران اليق انتخاب شوند. د

قای كه آقای رجائي مكرر تكرار مي كرد، مسبوق به دخالت آ« وزراء كاری ندارم
خميني بود. با فرستادن آن دو كس به نزد آقای بني صدر و با اين نوشته، آقای 
بني صدر برآن شد كه قانون اساسي را اجرا كند، يعني وزرائي را كه صالح 
تشخيص نمي داد، نپذيرد. آقای خميني به اين نوشته خود نيز وفا نكرد. اما ديگر 

 رئيس جمهوری زير بار نرفت.

  اسخ آقاى خمينىپ

 بسمه تعالى

كنم. موازين همان است كه كرارا  اينجانب دخالتى در اين امور نمى

اشخاص مؤمن به  ام و سفارش من آن است كه آقايان تفاهم كنيد و گفته

 انقالب و مدير و مدبر و فعال انتخاب نمائيد.

 روح اهلل الموسوى الخمينى -والسالم عليكم 

 

 نامه آقاى رجائى به آقاى بنى صدر

 6395شهريور  8

 

 برادر دكتر سيد ابوالحسن بنى صدر

 رياست محترم جمهورى اسالمى ايران 

شهريور ماه، به دنبال مذاكرات يكشنبه دوم و سه شنبه چهارم 
 بدينوسيله صورت اسامى وزراى دولت خود را تقديم مينمايد.

گيرى كافى  اگر چنانچه مصلحت است و اين مدت براى تصميم
 شوراى اسالمى اعالم فرمائيد. سباشد، نظرتان را به مجل مى

اميد است عمل صالح دست اندركاران آينده كشور باعث سربلندى 
 اند. اسالمى ايران دل بسته همه كسانى باشد كه به انقالب

 

 رديف وزارتخانه نام و نام خانوادگی

 محمد نوربخش
اقتصاد و دارائي برنامه و بودجه امور دارائي و 

 استخدامي
6 

 2 وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه سيد اسماعيل داودی

 3 بهداری دكتر منافي

 4 زيستيوزير مشاور و سرپرست به محمد علي فياض بخش

 9 پست و تلگراف محمود قندی

 1 راه و ترابری موسي كالنتری

 2 امور خارجه حسين موسوی

 8 وزارت علوم و فرهنگ و هنر دكتر حسن عارفي

سيد اسداهلل  -رضا صدر

 الجوردی
 5 بازرگاني

 63 صنايع مهندس نعمت زاده

 –محمد علي رجائي 

 نخست وزير
 66 آموزش و پرورش

 62 كشاورزی محمد سالمتي

4احمد توكلي
 63 كار 

 64 وزير مشاور در امور اجرائي بهزاد نبوی

 69 سرپرست مسكن و شهرسازی و وزير مشاور محمد شهاب گنابادی

 61 نيرو حسن عباسپور

 62 ارشاد ملي عباس دوزدوزاني

 -علي اكبر ناطق نوری

 محمد رضا مهدوی كني
 68 كشور

 -سرهنگ سليمي

9سرهنگ حاتمي
 

 65 فاعد

 23 نفت اصغر ابراهيمي

 

 نخست وزير جمهوری اسالمي ايران، محمد علي رجائي
 

                                                           

به دست خط رئيس جمهوری آمده است: هنرش مخالفت با  ،ن اسمـ در كنار اي4
  جمهوررئيس 

 .رئيس جمهوری زير اين اسم را خط كشي كرده است ـ9



 33 

 نامه آقاى رجائى به آقاى بنى صدر

 6395شهريور  8
 

 سمه تعالىب
 

 برادر دكتر سيد ابوالحسن بنى صدر

 رياست محترم جمهورى 

فهرست ضميمه اعضاى كابينه با توجه به مذاكرات سه شنبه چهارم 

 شده است.يه تهشهريور 

ام كه  جانب در مورد وزارت كشور و دفاع دو نفر را پيشنهاد كردهناي

دست جنابعالى در انتخاب باز باشد و در مورد وزارت دفاع باز هم 

 جنابعالى ممكن است معرفى را به تأخير بياندازيد.

در مورد وزارت بازرگانى معتقدم كه هر دو برادر محترم را با 

ن به مجلس معرفى كنيم تا هرطور مصلحت بود رأى آمدهاى وزارتشا پى

 بدهند. 

با توجه به آنچه در مذاكرات گذشته است بنده پيشنهاد ميكنم 

ظرف مدت امروز نظرتان را راجع به كل كابينه و بخصوص كشور و دفاع به 

در حاشيه )آقاى هاشمى رياست مجلس شوراى اسالمى اعالم فرمائيد.

نوشته است: قرار  ايشان آقاى بنى صدر، خط كشي شده توسط اين جمله

 .(بود وزراى ديگر انتخاب كند كه نكرده است

توضيحاً عرض كنم بنده تصميم دارم براى گزارش كارهاى انجام 

در مجلس شوراى اسالمى حاضر شوم و  5/1/6395 شده، فردا يكشنبه

 بدينجهت از آن برادر عزير تقاضاى اعالم تصميم نهائى دارم.

 

 التوفيق و عليه النكان من اهلل

 محمد على رجائى 

 نخست وزير جمهورى اسالمى ايران  

 

 نامه به مجلس

 6395شهريور  5

 

 مجلس شوراى اسالمى 

به آقاى محمد على رجائى نخست وزير گفته بودم، جز وزراى كشور 

دهم. از بابت رويه سكوت كه بنا  و دفاع درباره ديگر وزيران نظر نمى

يش بگيرم. در فهرستى كه ايشان در اختيار من گذاشته بودم درپ

فق دارم. درباره ااند كسانى هستند كه درباره بعضى آنها نظر مو گذاشته

نظر باشم با اينهمه كار را به نظر مجلس  توانم حتى بى تنى چند نمى

گذارم. نظر خودم اينست كه اجراى تام و تمام قانون اساسى  محترم مى

هر كار ديگر به صواب نزديكتر بلكه عين در اين موقعيت حساس از 

 صواب است.

 رئيس جمهورى

 ابوالحسن بنى صدر 
 

 نامه به مجلس

 6395شهريور  5
 

 مجلس محترم شوراى اسالمى 

اى را كه در زير آمده، ديروز تهيه شده است. ديشب آنرا همراه  نامه

ى اى خدمت امام فرستادم و امام پاسخى مرقوم فرمودند كه فتوكپ عريضه

شب، پس از آنكه مطلع شدم دستگاه  62آندو را ميفرستم. و نيز بساعت 

اى خطاب به مجلس محترم را با سروصداى بسيار پخش  تبليغاتى نامه

كرده است آن نامه را خواندم و ناگزير اين نامه را بعنوان توضيح 

 نويسم. مي
 

 نمايندگان محترم،

دروغ شروع  63مه با به شما و همه مردم كشور هشدار ميدهم، اين نا

ميشود و مرا از هرگونه توضيحى درباره مطالبى كه در نامه قبلى به هيئت 

تشخيص صالحيت تذكر داده بودم دائر به اصرار به تشكيل هيئت وزيران 

خط تضاد بى نياز ميكند. ضابطه اصلى، مخالفت با رئيس جمهورى است. و 

 توضيح ميدهم: ها درباره يك موضوع من تنها محض روشن شدن ذهن

نامه، بسيار روشنگر است: تشخيص اين امر كه چه عمل و  2فقره 

چه حرفى در خط امام است با آقايان است، هر وقت اينها بگويند، خط 

خط »ديگر 6 «موافقت شد»خط امام است و گرنه وقتى مرقوم ميفرمايند 

امام نيست. اما مسئله آنجا نيست، مسئله اينجاست كه نامه من به  «ماما

مسبوق به طرحى است براى دردست گرفتن دولت وسيله يك نيروى 

مرداد است. اگر آن  28مسلح تحت اين عنوان كه شرايط، شرايط قبل از 

طرح اجرا ميشد، قانون اساسى تعطيل ميشد. اين طرح در شوراى انقالب 

نيز عنوان شده است و اثر آن در صورت جلسه شورا برجاست. و به گمان 

ان آن طرح، درپى عملى كردن آن هستند و ميخواهند امور من طراح

كشور را تحت قبضه آورند. و بدينكار توانا نيستند، اين وسوسه فريب و 

ز سوى دشمنان اسالم و ايران است و در صورت االقاء ايدئولژى قدرت 

 اجرا دير يا زود دشمن را بر ما چيره ميسازد.
 

 نمايندگان محترم،

ها و  ها و توهين ، كسانى باشند و اين دروغچه كسى باور ميكند

افتراها را بنويسند، براى قبوالندن دولتى و دولتى كه بدين ترتيب تحميل 

 شد براه همكارى و تفاهم برود؟

بنابراين بحكم وظايف قانونى و خطير بودن وضع، به اجراى قانون 

ايد دولت اند، دولت ب اساسى اصرار تمام ميدارم. همانطور كه امام فرموده

تفاهم و وزيران بايد اشخاص مومن به انقالب و مدير و مدبر و فعال 

2.باشند
 

 رئيس جمهورى 

 ابوالحسن بنى صدر

 

 نامه به هيات تشخيص صالحيت 

 6395شهريور  63
 

3هيات محترم تشخيص صالحيت
 

در نامه دوم به شما خاطر نشان كرده بودم كه بنابر روى كار آوردن 

رئيس جمهورى براه تفاهم نرود. از نابختيارى، بسيار دولتى است كه با 
                                                           

 64اشاره است به موافقت آقاى خمينى با سه خواست بنى صدر موضوع نامه  ـ6
كند موافقت آقاى خمينى را به  ارديبهشت همان كه آقاى رفسنجانى اعتراف مى

 .برگردانده است مخالفت

كند. او  ذيل نامه بنى صدر آقاى خمينى نوشته بود، در مورد وزراء مداخله نمى ـ2
 باز گفته بود وزراء بايد مؤمن به انقالب و مدير و مدبر و فعال باشند.

هيأت تشخيص صالحيت را مجلس معين كرد. بديهى است اعضاى آن كسانى  ـ3
حكومت حزب »خواستند  مى -كى از اعضاء ي -بودند كه به قول آقاى محمد يزدى 

درصد جامعه بودند، برقرار كنند. آقاى بنى صدر به او گفته بود  9را كه  «اهلل
 9خوانيد اوالً حزب الزور هستند و ثانياً در جامعه،  مى «حزب اهلل»اينهائى كه شما 

كومت درصد ح 9خواهيم همين  درصد هم موافق ندارند. و او پاسخ داده بود: ما مى
بهررو، متعهد شده بودند اگر آقاى رجائى به تعهدها عمل نكرد، آنها موظف  كند!

 باشند از مجلس عزل او را بخواهند. صد البته به تعهد خود عمل نكردند. 
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زود اين پيش بينى حقيقت از آب درآمد: آيا به نظر شما، دولتى كه از 

شروع بكار هر چندى يكبار با رئيس جمهورى مبارزه راديو و تلويزيون 

 بكند، ميتواند در اين برهه سخت، كشور را اداره كند؟

است طرز انتخاب وزراء را  ممكن است شما بگوئيد ناگزير شده

اند رئيس جمهورى وزراء را تصويب نكرده است و او  توضيح بدهد. نوشته

پذيريد ناگزير نبوده است غير يا  ناگزير از توضيح شده است. اما قطعاً مى

نصف حقيقت را بگويد. من امروز، تكليف شرعى را كه داريد بيادتان 

كه باين تكليف عمل كنيد.  كنم و باصرار آورم و از شما دعوت مى مى

تلويزيونى رئيس -كشور تاب تحمل مناظره و مباحثه و مخاصمه راديو

آورد و من مصلحت كشور را در اين  جمهورى و نخست وزير را نمى

 تلويزيونى تمام حقيقت را بگويم.-بينم كه در يك پيام راديو نمى

و  اگر كسى قرآن را درست فهم كند و روشهاى آنرا بدقت بشناسد

بكار ببرد، زود حق ظاهر ميشود و من به چهار چيز آقاى رجائى را آزمودم 

 «مكتبى»و نتيجه در اسرع وقت بدست آمد: اعتقاد به قانون اساسى، 

 عمل كردن، تقليد از امام، صداقت:
 

 عمل به قانون اساسى و شرع: -2و  6

سخن ايشان در راديو و تلويزيون تمام حقيقت نيست. به شهادت 

من گفتم با چهار نفر بهيچرو نميتوانم موافقت كنم و ايشان يكى از  شما

و گفتم درباره ايشان سكوت  (اينرا به مردم نگفت)آن چهار تن بود. 

كنم. و همه شما ميدانيد كه در اسالم رضايت كسى كه بايد راضى  مى

بشود شرط صحت عمل است. براى نخست وزيرى آقاى رجائى، موافقت 

ايت شرط بود، و او اعتنائى باين شرط نكرد. صورت قانونى من توام با رض

يك چيز است و رضايت يك چيز ديگر. آقاى ميرسليم نزد من آمد و 

پذيرم و بدو لحاظ: يكى اينكه  گفت تا وقتى شما راضى نشويد نمى

موافقت و پشتيبانى رئيس جمهورى باين درجه از محبوبيت مهمترين 

همتر اينكه بحكم قانون اساسى و بنابراين پشتوانه موفقيت است و ديگر م

 شرع، نخست وزير بايد از سوى شما نامزد شود.

در مورد وزراء راست است كه من گفتم جز وزير كشور و وزير دفاع 

 با بقيه كار ندارم اما اين نصف حقيقت است. پيش از آن:

ايشان با اصرار ميخواست باور كنم اهل شور هست و خواهم ديد  -

 رئيس جمهورى نيز تفاهم خواهد كردكه با 

باورانديد بلكه پيشنهاد  و شما نه تنها معناى فوق را بتاكيد بمن مى -

هم بجمع شما اضافه  (ايشان را من نام بردم)ميكرديد كه آقاى انوارى 

 شود و هر وقت ايشان براه عدم تفاهم رفت و شور نكرد، عمل كنيد.

رى هيات وزيران تشكيل ايشان نگفت كه با مخالفان رئيس جمهو

 (بعضى از وزراء)خواهد داد 

گويم مخالفان رئيس  دقت بفرمائيد مخالفان شخص من، مى

 جمهورى

موافق قانون اساسى در تعيين وزيران، نخست وزير پيشنهاد  -

شود. بنابراين با  كننده است، وزير به تصويب رئيس جمهورى وزير مى

شدند،  شور و تفاهم پيشنهاد مىتوجه به جو مذاكرات اگر وزيران، اهل 

 كنم. نوشتم تصويب مى طبق سخنى كه گفته بودم بايد مى

قانون اساسى، حق نيست، حكم است. ايشان نميدانند  632اصل  -

دانيد. همان متنى كه ديشب خواند طبق اين اصل عدم  اما شما مى

 تصويب است.

ضور شما و تازه مقام شور، غير از مقام تصويب است، ايشان در ح -

قول شور و تفاهم داد و باين قول عمل نكرد و اينهم حقيقتى بود كه 

 بمردم نگفت.

 و باالخره كار دو مرحله دارد. قبل و بعد از رهنمود امام:

 تقليد و صداقت: 4و  3

عصر يك شنبه آقايان موسوى اردبيلى و مهدوى كنى نزد من 

محترم هم  (ده همدانگويا آقاى حميدى نماين)آمدند. يكى از نمايندگان 

بودند. آقاى موسوى اردبيلى و مهدوى كنى خود شروع به اظهار نظر 

شناختند، در خور ندانستند. احساس  كردند و بعضى از وزرا را كه مى

وظيفه كردند و براى فرداى آن روز به نزد امام رفتند و گفتند اين دولت 

اى هاشمى و احمد آقا فاجعه است. و امام فرموده بودند كه آندو بعالوه آق

نزد من بيايند. آقاى رجائى هم باشند و از راه تفاهم وزراء معتقد و مدير و 

مدبر، را انتخاب كنيم. و همين شنبه گذشته كه نزد ايشان بودم فرمودند: 

اند بعضى از وزراء بلكه قادر باداره نباشند اما ديگران  آقاى رجائى گفته

باو گفتم اگر آن ديگران مسلمان  (امام )بآنها كمك خواهند كرد. و من 

هستند خود آنها را بگذاريد و اگر نيستند وزراى شما را آلت دست خود 

 دهند. قرار مي

بنابراين يك مقلد بعد از اين رهنمود بايد طبق نظر امام عمل كند و 

نميتواند بگويد رئيس جمهورى گفت كارى بكار وزراء شما ندارم. و احمد 

 اند شما قانون را اجرا كنيد. آقا فرمودهآقا بمن گفتند 

ساعت صحبت، تفاهم نشد. رئيس جمهور  8بعد از رهنمود امام و 

شد پيشنهاد كننده و نخست وزير تصويب كننده و به آن پيشنهاد هم 

ئى كه هم امروز نظر خود را نسبت بكل  ترتيب اثر داده نشد!! او آمد با نامه

لس گزارش كنم. بدينقرار معلوم است هيات بدهيد، فردا ميخواهم به مج

كند و بكلى عوض ميشود. ابتكار هم  كه بعد از رهنمود امام وضع فرق مى

با من نبود. و اين يعنى قرار شد ايشان بيايند هيات دولت را معرفى كنند؟ 

 گزارش كار دادن يعنى موافقت رئيس جمهورى با معرفى وزيران؟ 
 

 پرسم: و از شما مى

را بعهده نخست وزير گذاشته باشم و فرض كه آقاى فرض كه وزراء 

نفرى قول  9رجائى در حضور شما و با تضمين مراقبت يك هيات 

همكارى و تفاهم و شور را نداده باشد. آيا با وجود دستور صريح قرآن به 

 شور يك آدم مكتبى:

كند، با رئيس جمهور شور  با آقاى هاشمى كه حقى ندارد شور مى -

 كند؟ نمى

ئى  گذارى بوده است. براساس برنامه سال كارم، برنامه 23ن م -

بايد  ميليون راى دهنده نمى 66ام. آيا ايشان محض احترام به  انتخاب شده

را  «رئيس قوه اجرائى»كرد؟ يا الاقل  در باره برنامه دولتش با من شور مى

من از  6395شهريور  63نمود؟ تا اين زمان صبح دوشنبه  از آن مطلع مى

 يك كلمه آن با خبر نيستم.

وقتى بايشان گفتم شما در حضور چهار نماينده قول همكارى و  -

تفاهم و شور داديد چه اصرارى بآوردن وزيران مخالف بلكه كسانى داريد 

كه از انتخاب تا امروز كارشان ضديت با رئيس جمهورى است، گفتند قول 

قولى كه درباره تفاهم  ميدهيم!! در دولت مخالفت نكنند. البته مثل همان

 و شور دادند. 

موارد بسيار خالف حقيقت گفتند و مواردى نصف حقيقت 

گذرم و از همه آنچه شما  را گفتند و اينك من از آنها مى (بزرگترين دروغ)

ام  نويسم. آنمقدار كه نوشته گذرم و نمى خود شاهد و عامل بوديد نيز مى

قرار و تا دير نشده به تكليف  دانم و از شما ميخواهم طبق را كافى مى

 شرعى خود عمل كنيد.

من برخالف رويه و بحكم وظيفه و مصلحت سنجى، يك به يك به 

پرسم در انتخابات رياست  گويم. از او نمى صحبت آقاى رجائى پاسخ نمى

انجمن اسالمى از رياست جمهورى بنى صدر حمايت  6833جمهورى 

يد؟ آيا با روحانيت مبارز تهران كردند شما با كداميك از آنها شور كرد
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شور كرديد؟ و چگونه شد كه نتيجه شور وزرائى شدند كه وابسته و 

ميليون نفر شور  66پيوسته دو دسته معين هستند؟ چرا با منتخب 

نكرديد؟ كسى بيشتر از رئيس جمهورى در خور شور بود كه بقول خود 

سن نيت را نشان شما دست شما را در تعيين وزيران بازگذاشت و كمال ح

رفتند و حرفهائى را نميزدند آنقدر صحبت را هم  داد. و اگر ديگران نمى

 كرد. نمى

پرسم چرا به مردم تمام حقيقت را نگفتيد اما تكليف شما را بياد  نمى

گويم اين شروع معلوم است كار كشور را بكجا  آورم و به شما مى شما مى

كشند نقشه را تا بآخر اجرا  كشاند و باور كنيد آنها كه نقشه مى مى

خواهند كرد. سرنوشت دين و كشور را به پيش آمدها نسپريد و با 

شجاعت برخيزيد و اشتباه خود را جبران كنيد. بگذاريد دولتى روى كار 

 بيايد كه الاقل خواهان تفاهم باشد.

 و السالم

 ابوالحسن بنى صدر

63/1/95 
 

 نامه به آقاى خمينى

 6395شهريور  64

 تعالىبسمه 

 

 : دارد معروض مي

يعنى از نصف هم كمتر سرباز  43بخوزستان رفتم، ارتش ما در آنجا %

و افسر و مهمات دارد. محيطى فراهم شده است كه افراد اليق و حيثيت 

روند يكبار هم عرض كردم موافقت فرموديد حاال موافقت  دوست نمى

 رفع كنيم: كتبى با دو امر زير بفرمائيد بلكه بتوانيم مشكالت را

تعقيب افراد ارتش بايد موكول به اطالع فرمانده كل قوا باشد هم  -6

گويد كه بايد پس از  گويد و هم قانون دادگاه انقالب مى قانون ارتش مى

گيرند و  صدور امر تعقيب افراد را بگيرند. در حال حاضر فرمانده را مى

ى چطور د. چنين آدمگويند آزاد هستي تراشند بعد مى سرش را مى

 ؟6فرماندهى بكند

مقامات غير مسوول در امور ارتش دخالت نكنند. انجمن  -2

اسالمى، اداره ايدئولوژى، مقامات كشور و... براى تبليغ اسالم است و نه 

براى از بين بردن حاكميت مقامات مسوول. سلسله مراتب عمالً دارد از 

ساس است. رود. آقاى محالتى حاضر بودند، وضيعت بسيار ح بين مى

ها را بكلى خراب كرده است.  نحوه عمل استاندار خوزستان روحيه

اما 2كنند اهلل امروز و فردا حمله نمىفرمانده قابل حاضر نميشود برود. انشا

كنم اينجانب بيشتر  باالخره يك روزى اينكار را خواهند كرد. گمان مى

ى ميخواهند ها از ارتش رانده شوند. اما گروه اصرار داشته باشم ناپاك

                                                           

فرمانده لشگر خراسان را دستگير و سرش را تراشيده و از تحقير و توهين به  ـ6
يپ دزفول را شكنجه كرده بودند و... و او، هيچ فرو گذار نكرده بودند. فرمانده ت

 گرفتند!  اين كارها در روزهاى پيش از حمله عراق انجام مى

اين نامه يكى از جمله سندها بر آگاهى از حمله عراق به ايران و هشدار دادن  ـ2
كردند. او در پاسخ  به آقاى خمينى است كه با اتكا به او، شيرازه ارتش را پاره مى

گزارش ستاد ارتش در كه پرسيده بودند كه چرا به رى و طاهرى به آقايان منتظ
باب تداركات حمله عراق به ايران، توجه نكرده است، گفته بود: كسى به او گزارش 

و رئيس اداره اطالعات ارتش  (فالحيان)حال آنكه رئيس ستاد ارتش  .نكرده بود
شفاهى نيز داده بودند. نزد او رفته و عالوه بر تسليم گزارش كتبى به او، توضيحات 

پس از آن، او به رئيس جمهورى گفته بود به گزارش باور ندارد. هيچكس به ايران 
ها پاى آخوند را از ارتش قطع  خواهند به اين بهانه كند. ارتشيها مى حمله نمى

 كنند!

اصل را از بين ببرند كه خود تنها و حاكم بشوند. اين نظر اگر درست بود، 

 در شرائط فعلى كه از هر سو تهديد و خطر هست، خطرناك است.

در اين روز بفرمائيد كه تقويت روحيه بشود بسيار بجاست. گزارش 

اند، هيچ علتى جز نقص تخصص خلبانها  سقوط هلى كوپتر را هم آورده

اشته است و از هزار احتمال يكى هم به نجات وجود نداشته است. حاال ند

كنند كشور را بدهيم بدست اشخاصى كه علم و  دارند جو درست مى

3.اهليت ندارند
 

 ابوالحسن بنى صدر

64/1/95 

 

 4صدر نامه آقاى رجائى به آقاى بنى

  6395شهريور  69
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 سن بنى صدر، رياست جمهورى،برادر دكتر سيد ابوالح

بدينوسيله آخرين صورتى كه در جلسات مختلف مطرح شده و  

بسيارى مورد توافق و بعضى هم هنوز در گرو اظهار نظر نهائى شما 

 ميباشد بخدمت تقديم ميدارد تا هرطور مصلحت ميدانيد، اقدام نمائيد.

  

 آموزش عالى و فرهنگ -6 دكتر حسن عارفى

 ارشاد ملى -2 عباس دوزدوزانى

 آموزش و پرورش -3 على اكبر پرورش

 اقتصاد و دارائى -4 دكتر محسن نوربخش

 بهدارى -9 دكتر هادى منافى

 بهزيستى -1 محمد على فياض بخش

 بازرگانى -2 -

 برنامه و بودجه -8 سيد اسمعيل داودى

 پست و تلگراف -5 دكتر محمود قندى

 خارجه -63 مهندس حسين موسوى

 دفاع -66 هنگ فكورىسر

 راه -62 مهندس موسى كالنترى

 شهرسازى و مسكن -63 مهندس محمد شهاب گنابادى        

 صنايع -64 مهندس محمدرضا نعمت زاده

 كشاورزى -69 محمد سالمتى

 كار -61 احمد توكلى

 كشور -62 آيت اهلل محمدرضا مهدوى كنى      

 ر اجرائىمشاور در امو -68 مهندس بهزاد نبوى

و سرپرست شركت  مشاور -65 دكتر محمود احمدزاده هروى

 فوالد ايران ملى

 نيرو -23 دكتر حسن عباسپور

 نفت -26 مهندس اصغر ابراهيمى

 

 نخست وزير -محمد على رجائى  

 

                                                           

است به سقوط هلى كوپتر حامل رئيس جمهورى در استان كرمانشاه. به  اشاره ـ3
 اى نرسيد. نشينان كمتر صدمهاو و ديگر سر

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »از كتاب  ـ به نقل4
 622ص  -«نخست وزير جمهوری اسالمي ايران
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 (آقاى هاشمى رفسنجانى) نامه به رئيس مجلس

 6395شهريور  69

 

 رئيس محترم مجلس شورای اسالمي 

اند،  وزراء زير كه آقاى محمد على رجائى پيشنهاد كردهنسبت به 

قانون اساسى قابل معرفى به آن  623نظر مخالف ندارم و طبق اصل 

 مجلس محترم هستند:

  

 آموزش عالى و فرهنگ-6 دكتر حسن عارفى

 ارشاد ملى -2 عباس دوزدوزانى

 بهدارى -3 دكتر هادى منافى

 بهزيستى -4 محمد على فياض بخشدكتر 

 پست و تلگراف -9 محمود قندى

 دفاع -1 فكورى جواد سرهنگ

 راه -8 موسى كالنترى

 شهرسازى و مسكن -5 محمد شهاب گنابادى

 صنايع -63 محمدرضا نعمت زاده

 كشاورزى -66 محمد سالمتى

 كشور -62 محمدرضا مهدوى كنى االسالم حجت     

 مشاور و سرپرست شركت -63 محمود احمدزاده هروى

 فوالد ايران ملى

 نيرو -64 حسن عباسپور

 مشاور در امور اجرائي -69 بهزاد نبوی

 

 ابوالحسن بنى صدر

69/1/6395 
 

 نامه به آقاى احمد خمينى

 6395شهريور  65
 

 بسمه تعالى
 

 برادر عزيزم

 .6من همان تحليل را كه براى شما كردم در ميدان بازگو نمودم -6

 د و ترساند:راديو تمام روز تحريك كر -2

روابط عمومى سپاه بدون اطالع فرمانده سپاه و من، اطالعيه از  -3

راديو پخش كرد كه قرار است در ميدان شهداء بمب منفجر شود و 

 برخوردهاى مسلحانه بشود.

گفت كه قرار است به راديو حمله بشود، سپاه و كميته  راديو مى -4

 دفاع كنيد!!

و سخنرانى را مستقيم پخش با من برسر لطف آمده بودند  -9

 كردند. مى

هاى بسيارى در شهر پراكنده بودند كه قرار است ميان  شايعه -1
                                                           

شهريور خونين. نقشه  62نامه مربوط است به اجتماع مردم تهران در سالگرد  ـ6
ئيس جمهورى به اجتماع بزرگ، ر استبداديان در نامه آمده است. در آن

استبداديان گفت اگر ترك رويه نكنند آنها را به مردم معرفى خواهد كرد و كارهاى 
پنهانيشان را بر مردم آشكار خواهد كرد. شب هنگام، آقايان بهشتى و هاشمى 
رفسنجانى واكنش نشان دادند و زحمت معرفى خويش را خود برعهده گرفتند. در 

اعالم كرده بود و سال روز درگذشت  اشور شهريور، كه رئيس جمهورى روز 65
 هيآقاى طالقانى نيز بود، آقايان احمد خمينى و اشراقى رئيس جمهورى را همرا

 كردند تا او افشا نكند! مى

ها و مخالفان بنى صدر زد و خوردهاى  ها و فدائى خلقى مجاهد خلق

 ئى در شهر بشود. گسترده

ئى و ديگران هشدار ميدادند كه مانع شعارهاى  آقاى خامنه -2

 انحرافى بشوند.

اند براى مواجه با شكست  اند كه جلسات داشته ع دادهبمن اطال -8

يعنى )اسلحه مردم را هم از دست او»كردن اجتماع ميدان شهداء تا 

 .«بگيرند (رئيس جمهورى

بخداوندى خدا از لحاظ شخصى باك نداشتم اما اگر رئيس جمهورى 

 ماند. با يك ميدان خالى روبرو ميشد، اعتبارى براى اين جمهورى نمى

ال ديشب دو نفرى كه عامل اصلى اين وضع هستند، در حالى بهرح

 كه كنترل اعصاب خود را از دست داده بودند، مصاحبه كردند:

ها را تحريف كردند و تحريف شده را مبناى  مطابق رويه حرف -الف 

 حمله قرار دادند. 

معلوم كردند حرف من درست بوده و آقاى رجائى نخست وزير  -ب 

 آنهاست. 

ها باز همان مقصد را تعقيب كردند كه دارند  همين تحريف در -ج 

 تحريك امام، تحريك مجلس، تحريك نهادها.

و بهمان رويه رفتند كه كشاندن امام باشد بميدان براى بدر  -د 

 كردن حريف 

اند، بخود گرفتند. اگر  قصد من اينها نبودند اما چون اينها عامل شده

آنها نيز عمل كرده بودم. بارى من  كردند بسود سنجش درست از وضع مى

ام ميدهم و ديگر  ئى تهيه كرده قصد مجادله با اين دو نفر را ندارم. اطالعيه

 در اين باره صحبت نخواهم كرد.

 ابوالحسن بنى صدر

 95شهريور  65

 

 نامه به آقاى خمينى 

 6395شهريور  28

 

 :رساند بعرض مي

نظاميان و  دانم ديشب در خدمت شما چه گذشته است و نمي

اند. اما الزم است مطالب زير را  سپاهيان در خدمت شما چه گفتگو كرده

 معروض بدارم:

يكماه پيش همين فرماندهان را بخدمت فرستادم اطالعات  -6

حاصله درباره توطئه امروز را بعرض رساندند. بعد باينجانب فرموديد باين 

اند و احتمال يك  رآمدهفرمائيد. و امروز راست از آب د اطالعات باور نمى

. در 2درگيرى گسترده از مرز تركيه تا مرز پاكستان، احتمالى قوى است

اين وضيعت پرخطر پى در پى از اينجا بآنجا رفتم تا از سوئى محيط 

مردمى را به دولت جمهورى اسالمى عالقمندتر سازم و از سوى ديگر 

خورم كه به  وضيعت نيروهاى مسلح را با دقت بررسى كنم. افسوس مى

هشدارهايم توجه كافى و اعتماد وافى نشد و اينك قسم ميدهم به خدا، 

كه اعتماد و اطمينان بفرمائيد بلكه بتوانيم اين مرحله بسيار خطرناك را 

كنم و بخالف آنچه بعرض  نيز از سر بگذرانيم، چون براى خدا مى

وفق طلبم و نه افتخار شخصى بخواست خدا م اند نه قدرت مى رسانده
                                                           

مقصود از گزارش، همان است كه رئيس ستاد و رئيس اطالعات ارتش درباب  ـ2
ين دو به حضور او رفتند تدارك رژيم صدام براى حمله به ايران، تهيه كرده بودند. ا

و گزارش را باز گفتند. و او به رئيس جمهورى گفت: به اين گزارشها باور ندارد. 
سازند تا پاى آخوندها را  كند. اين دروغ را نظاميها مى هيچكس به ايران حمله نمى

 از ارتش قطع كنند.
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 اينحال :  ميشويم. با

در كرمانشاه و تهران دو نظريه درباره برخورد نظامى در مرزها  -

ها در دو صورت جلسه تنظيم شد كه همه  طرح شد و حاصل صحبت

 .6امضاء كردند و بحضور فرستادم

گفت كه ارتش بلحاظ كمبود سالح و از دست دادن  يك نظريه مى -

شود و بايد  بنابر اين در هم شكسته مى حالت تمركز نميتواند مقاومت كند

كنيد اگر  هاى چريكى كرد و ضربه زد. اينجانب پرسيدم آيا فكر مى جنگ

ماند تا بعد برويم  بيايند و غرب و خوزستان را بگيرند چيزى برجا مى

اند،  معلوم شد فكر اين موضوع اساسى را نكرده جنگ چريكى بكنيم!

كه بايد مرزها را نگاهداريم و بعد  اينست كه باتفاق آراء پذيرفته شد

گروهاى جنگ چريكى تشكيل بدهيم. در آنجا و هم در تهران دو سووال 

 طرح شدند:

آيا سپاه ميتواند منهاى ارتش عمليات چريكى انجام دهد؟ پاسخ  -

 اين بود كه نه

در صورتى كه در خاك دشمن نميتواند، آيا ميتواند همين كار را  -

دهد تا نيروهاى ارتش به مرز منتقل بشوند و در برابر در كردستان انجام ب

دشمن قرار بگيرند؟ در كرمانشاه جواب روشنى داده نشد، اما در تهران 

مسووالن سپاه باصراحت گفتند كه بدون ارتش سپاه در كردستان نيز 

 نميتواند برپا بماند.

بنابراين روشن است كه كاريكه نه در كردستان و نه در خاك عراق 

 يتوان كرد را نبايد و نميتوان اساس كار قرار داد.نم

در اين حال اطالعاتى كه درباره سيستان و بلوچستان و فارس و 

كردستان و خوزستان و كرمانشاه و آذزبائيجان ميرسند، حكايت از جان 

 گرفتن روز افزون ضد انقالب مينمايند.

منى براين مشكالت، مشكالت اقتصادى نيز افزوده ميشوند و ناا

سازد. آقاى معين فر از سفر  تر مى قضائى و غير آن نيز، محيط را متزلزل

ميليون  62اوپك آمده است و از قرار عربستان سعودى و عراق روزانه 

كنند و ميخواهند كارى كنند كه چاههاى نفت ما را  بشكه نفت صادر مى

 .2پر كنند و بدون ارز بمانيم و از پا درآئيم

ود اينجانب ستاد مشترك را تشكيل دادم و در قضيه كردستان خ

لشگر را در اختيار او  3سرگرد صياد شيرازى را سرهنگ تمام كردم و 

گذاشتم و هر امكانى خواست تا جائى كه توانستم در اختيار او گذاشتم و 

چهار شنبه بعد از ظهر پس از چند ساعت بحث نتوانست نگويد كه 

بنابراين كسى نميتواند بگويد اختيارات و لوازم جنگى داشته است. 

ام اين تجربه موفق بشود. اما در كرمانشاه موافق صورت  نميخواسته

جلسات همه قبول داشتند كه تجربه شكست خورده است و در برابر 

تلفات زياد و استعمال بمب ناپالم كه خود سرشكستگى بزرگى براى 

زندگى جمهورى است، هيچ بدست نياورده است. جوانان عضو جهادسا

ها نيست در  گفتند ضد انقالب نه در شهرها و نه در راه بطور روشن مى

اند و بايد پاكسازى بطور اساسى و همه جانبه انجام  روستاها كمين كرده

                                                           

ان عنى بعضى از گردانندگي «ها مكتبى»در كرمانشاه، طرفدار جنگ چريكى  ـ6
سپاه و رجائى و همكاران او بودند. طرفه اينكه، بعد از كودتا و ايجاد خفقان، 

مدعى شدند بنى صدر گفته است، مثل  «جنگ چريكى»مالتاريا و همان موافقان 
 گيريم! دهيم، زمان مى اشكانيان زمين مى

 از عوارض گروگانگيرى و حرص مالتاريا به دستيابى به قدرت از راه جنايت، فرو ـ2
ريختن ترس رژيمهاى منطقه از انقالب ايران و تجاوز عراق به ايران و باال بردن 

شد. بديهى  «ضد ضربه نفتى»عرضه نفت از سوى عربستان و عراق و زمينه سازى 
اى كه حكومت رجائى تهيه كرده بود، چراغ سبز دادن به اعضاى  است بودجه

 د.اوپك براى باال بردن عرضه نفت و شكستن قيمتها بو

آورند و در ارتش  بگيرد. بنابراين تكرار كارهائى كه تلفات بسيار ببار مى

اند و  بر او حاكم كرده كنند كه فرماندهان نادان را بزور اين فكر را القاء مى

اينها هنرى جز بكشتن دادن ندارند، كارى بغايت خطرناك و بازى با آتش 

نفرى  933گفت از ستون  است. عجب اينجاست كه خود صياد شيرازى مى

اند. البته بعد از افتادن در دام و دادن  كرده نفر از او پيروى مى 62فقط 

نه تسليم شدن بفشار را تلفات سنگينى و نميتوان خطر ادامه اينگو

پذيرفت و با يك ارتش بدون فرماندهى قوى و بدون تزلزل خطر جنگ را 

 پذيرفت. 

با توجه بمراتب باال، تصميم گرفتم از فردا در ستاد ارتش مستقر 

بشوم. ميدانم كه خطر دارد اما اين خطر را بخاطر نشاندادن اعتماد و 

ور زير را پيش از آنكه دير بينم. اجراى ام تجديد روحيه ارتش الزم مى

 شمارم: ترين كارها مى شود، از واجب

بايد عدم اطاعت از فرماندهى به سرعت و با قاطعيت تعقيب و  -6

 مجازات بشود

هر گونه دخالت در امر فرماندهى از سوى مقامات گوناگون قطع  -2

 بگردد.

 ئى در صورتى كه قاضى رويه بى طرفى نداشت و در امر باال رويه -3

در پيش گرفت كه به تزلزل فرماندهى انجاميد، و به امام گزارش شد 

ترتيب اثر فورى داده شود. بگمان اينجانب بعد از بيمارى عدم لياقت كه 

در قامت متصديان دامنگير جمهورى اسالمى شده است، بزرگترين 

بيمارى همين بيطرف نبودن دستگاه قضائى است. دو سه شب پيش 

يلى و مهدوى كنى اين معنى را تصديق داشتند و آقايان موسوى اردب

اينجانب اصرار دارد كه آقاى موسوى را احضار بفرمائيد و از ايشان 

بخواهيد بطور مرتب در اين خصوص گزارش بدهد. چطور است كه آقا در 

ارتش ناظر و شاهد داريد ولى در دستگاه قضائى كه نحوه كارش در اسالم 

 ، نداريد؟و كشور تاثيرى بزرگتر دارد

آميز  كنم كه با رويه تحريك كنم و هشدار عرض مى باز تكرار مى -4

شويم. اگر مردم ترديد  راديو و تلويزيون ما با خطرهاى بزرگ روبرو مى

رود. با  شنوند حقيقت دارد يا نه كشور از دست مى كنند كه آنچه مى

نى كه اصرار تمام ميخواهم روش فعلى در اين سازمان ترك گفته شود. مت

بنظر اينجانب امام بايد بصورت دستور ابالغ بفرمائيد همانست كه پيش از 

 .3ام اين وسيله حاج احمد آقا معروض داشته

هاى تجارتى ما گفته است يا حق ندارند به  امروز عراق بكشتى -9

خرمشهر بروند و يا بايد پرچم عراق را برافرازند و كشتى را دراختيار 

اينجانب نيز دستور  !!ارند تا ببنادر ما راهنمائى كنندراهنمايان عراقى بگذ

دادم بندرهاى عراق را ببندند. جنگ طبيعت خود را دارد و هر روز يك 

شود و ما تجهيزات كافى نداريم و آنمقدار هم كه  مقدار بآن افزوده مى

داريم قطعات يدكى ندارند. بنابراين هر لحظه ممكن است ناگزير از 

يم كه جنبه تعيين كننده دارد. بايد ترتيبى باشد تصميمات مهم بشو

 الاقل احمد آقا در دسترس باشد كه هر لحظه بتوان تماس گرفت.

بخداى بزرگ سوگند، اگر اعتماد باشد و به حرف حسابم ترتيب اثر 

داده شود، در محظور واقع نميشوم و ناگزير براى سبك كردن بار 

ترين  د كرد وقتى در سختگويم. اما چه باي مسئوليت سخن باز نمى

شوند.  شرائط بجاى كارآمدترين استعدادها كم مايه ترينشان تحميل مى

آيند كه بايد در  وقتى در مقام تضعيف همه جانبه رئيس جمهورى بر مى

                                                           

مقصود متنى است كه با گفتگو، بنا شد آقاى خمينى امضاء كند. بلكه اخالل  ـ3
ايجاد كردن در اداره جنگ متوقف بگردد. بعد از مدتها، او متنى وارونه پيشنهاد 
رئيس جمهورى را منتشر كرد. برخالف قانون اساسى، در شوراى عالى دفاع، 

 رئيس مجلس و... را شركت داد.
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 موقع خطر بتواند مردم را برانگيزد و مقابله با خطر كند، وقتى...

ظر تائيديه اظهار مورد باال ن 9اميدوارم بذل غايت بفرمائيد و در 

 كنم كه ما را از اين خطر به سالمت برهاند. بفرمائيد. از خداوند مسئلت مى

 .باقى امر، امر عالى است 

 ابوالحسن بنى صدر

 95شهريور ماه  28

 

 6 نامه آقاى رجائى به آقاى بنى صدر

 6395شهريور  28
 

 حمن الرحيمربسم اهلل ال
 

 است محترم جمهورى برادر دكتر سيد ابوالحسن بنى صدر، ري

پس از سالم، اينجانب پس از مدتها جستجو بهترين فرد را براى 

ام و خدايى  تصدى وزارت امور خارجه: برادر سيد حسين موسوى را يافته

 بگويم كه داليل شما براى حذف ايشان از ليست وزراء مرا قانع نكرد. 

زير در اين موقع كه كشور از هر موقع ديگر بيشترين نياز به و

خارجه مورد اعتماد و مسلمان دارد، خواهشمندم بار ديگر مسأله را مورد 

 .2بررسى قرار داده و نتيجه را به اينجانب امر به ابالغ فرمائيد
 

 محمد على رجائى ، نخست وزير

28/1/95 

 

 3نامه آقاى رجائى به آقاى بنى صدر 

  6395مهر  61
 

 حمن الرحيمربسم اهلل ال

 

 بوالحسن بنى صدربرادر دكتر سيد ا

 رياست جمهورى 
 

اى از برادران كه براى سمتهاى مختلف پيش بينى  پس از سالم، عده

 اند معرفى ميشوند تا در صورت تصويب با ايشان وارد مذاكره شوم. شده

انگيز باشد كه چرا قبل از جلب موافقت آنان اقدام به  شايد سئوال

هى گفته و كتباً نيز باطالع ام، جواب همانست كه بارها شفا معرفى نموده

 ام.  رسانده

نامزدهاى وزارت كه فقط به خاطر احساس مسئوليت شرعى و 

انقالبى تن به زيركار ميدهند همه چيز خود را در خدمت انقالب قرار 

اند ولى متاسفانه رياست جمهورى دليل عدم تصويب صالحيت آنان  داده

برادر مؤمن دستخوش نويسند و اينجانب مايل نيستم آبروى  را نمى

 .4مسائل مبهم شود
                                                           

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »تاب ـ به نقل از ك6
 232-231صص  -«نخست وزير جمهوری اسالمي ايران

امروز بعد از تجربه هستيم. همين آقای موسوی نخست وزير شد و آلت ادامه  ـ2
سال شد كه به قول وزير دفاع انگلستان در حكومت خانم تاچر،  8جنگ به مدت 

در سود انگلستان و غرب بود و دوره حكومت او، دوران ايجاد و ادامه اش 
ميليارد دالر پول  639اعدامهای دستجمعي و ... شد. افتضاع ايران گيت، گم شدن 

 كشور و...

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »ـ به نقل از كتاب 3
 246ص   -«نخست وزير جمهوری اسالمي ايران

اين اشخاص بر مردم ايران آشكار است. اما منطق كسي كه  امروز، هويت ـ4
رئيس جمهوری به  -نخست وزير ايران شده بود، گويای ناداني مفرط او است: الف

اى ديگر از برادران تاكيد دارم كه علت عدم  لذا ضمن معرفى عده

اند  پذيرش برادرانى را كه تا كنون معرفى شده و مورد قبول واقع نشده

 مرقوم فرمائيد تا من پاسخگوى اين دوستان باشم.

 

 با تشكر

 محمدعلى رجائى، نخست وزير

 

 سيد محمود دعائى -6 وزارت امور خارجه

 محمد ميرمحمدصادق -2 كار

 خو دكتر صالح -3 بازرگانى

 

 

 نامه به آقاى خمينى

 6395آبان  3
 

 بسمه تعالى
 

  9:شود عرض مى

ئى رسيد در چهار مورد  نيمه شب ديشب تلفنگرامى از آقاى خامنه

جواب خواسته بود كه جواب عرض كردم، اين توضيحات را نيز اضافه 

 كنم: مى

درباره تمركز كار شوراى دفاع، اكثريت اصلى اعضاء اين شورا در  -6

و نميتوانند هم محل را ترك كنند. شب و روز كار و  (نفر 9محل هستند )

مراقبت ميخواهد. جبران مافات آسان نيست. سه نفر از اعضاء اصلى در 

 محل نيستند كه ميتوانند بيايند و بازگردند.

ك فوق طاقت است. توجه آقا را به امور درباره تحرك ارتش، تحر -2

 كنم: زير جلب مى

ام. يك اتوموبيل را سه ماه  تجهيزات كم داريم. بارها عرض كردهـ 

اند. در  رها و خوابيده است ها دو سال رود، تانك حركت ندهند راه نمى

چند ماه اخير تحركى ايجاد شد و مقدارى آماده شده است. با اينحال با 

ام در  ها كه در همه جا رفته و آنچه توانسته زى تكنيسينكوشش شبانه رو

تانك آماده عمليات داريم و اميد  233ام تا بحال حدود  تشويقشان كرده

تانك پاكستان را هم كه  22تانك ديگر هم آماده كنيم. البته  83ميرود 

ايم. خدمه  اند، به جبهه فرستاده موافق قرارداد براى آن دولت تعمير كرده

 خواهد. هم نداريم. تحصيالت و مهارت مي تانك

 دشمن ده مقابل ما، تانك دارد.

                                                                                             

نخست وزير تحميلي، صفات وزير توانا به عهده داری مسئوليت را، يك به يك 
، موظف رئيس جمهوری با آنكه بنابر قانون و نه بنابر عرف -توضيح داده بود، ب

نبود، داليل مخالفت خود را با وزير پيشنهادی بگويد، هر نوبت اين داليل را مي 
گفت. طرفه اينكه داليل رد آقای مهندس موسوی او را قانع نكرده است. پس 
داليل به او گفته مي شد. ترتيب كار اين بود، كه يك گروه، وزير پيشنهادی را از 

و تجربه، مورد تحقيق قرار مي دادند.  لحاظ سوابق، تحصيل، اخالق، كارداني
بنابراين، آقای رجائي دروغ نوشته است. برای اينكه به او نگويند چرا دروغ نوشته 
ايد؟، مي گفت: داليل عدم صالحيت وزير را بنويسيد. اين شد كه آقای بني صدر 
به او گفت: داليل عدم صالحيت خود شما را گفته و نوشته ام، خود نيز مي دانيد 
اليق اين مقام نيستيد، چرا در اين مقام مانده ايد. يكبار نيز قانع شد استعفا بدهد 

 اما آنها كه او را آلت كرده بودند، منصرفش كردند.

اين نامه، در روزهائى نوشته شده كه نقشه پيروزى برق آساى صدام نقش  ـ9 
سليحات را برآب شده است. با اينحال، اين سند فقر ارتش از لحاظ تجهيزات و ت

دهد و مدرك ديگرى است براين واقعيت كه پيشاپيش به آقاى خمينى  نشان مى
 هشدار داده شده است. 
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توپخانه ما براثر مراقبت مستمر خوب شده است و در ناحيه  -

 دزفول عالى است.

خلبانهاى نيروى هوائى و هوانيروز، از فداكارى گذشته، انتحار  -

ها را تشويق روم، آن كنند و اينجانب دائم از اين پايگاه بآن پايگاه مى مى

گويند: امروز نوبت مرگ ما است. خودم از  كنم. اما هر روز بهم مى مى

 شوم كه ممكن است فردا ديگر آنها را نبينم. هاى آنها شرمنده مى قيافه

است كه پخش بود در  61نيروى زمينى يك لشگر زرهى  - 

قيه تانك ب 61ايم غير از  كردستان و قزوين و زنجان و... تابحال جمع كرده

كنم و در  اند و خود اينجانب از صبح تا شب مراقبت مى به محل رسيده

 كنم. محل تمركزشان ميروم و يك يك بازديد مى

شود. از وقتى در  درباره خرمشهر و آبادان، فوق طاقت عمل مى -3

ام. دو بار خود به پايگاه هوائى كه حمله به اطراف  خوزستان مستقر شده

ام و پس از بعمل آوردن آنچه الزمه  هده دارد رفتهآبادان و خرمشهر را برع

ام و در همين مدت براى آنكه  تشويق بوده است، بر عمليات نظارت كرده

مثل گذشته خورد خورد نيرو نفرستيم نفله بشود در كمال اختفا يك نيرو 

صبح امروز كه حمله را آغاز كرد به هيچكس نگفتيم  4تهيه كرديم كه از 

يك نيم بعد از ظهر است، ستاد عمليات در آبادان با و حاال كه ساعت 

تلفن گزارش داد كه دشمن مهمات تمام كرده و در حال عقب نشينى 

آميز بوده است.  است. مثل اينكه بخواست خداوند عمليات موفقيت

اينجانب انتظار تشويق ندارم. اما انتظار هم ندارم اين زحمت طاقت شكن، 

 اينطور بى قدر بشود.

 43شود  رباره تجهيز و آماده كردن نيروى ذخيره، عرض مىد -4 

 هزار نفر بقيه را بايد: 39اند، حدود  هزار نفر بخدمت مشغول شده

تجهيزات فراهم كنيم كه نداريم. ما حتى تفنگ ژ.س. نداريم چه  -

 رسد به بقيه چيزها.

ايم به سرعت اينها را  بدانشكده افسرى و به واحدهاى آموزشى گفته

يج آماده كنند تا هر وقت الزم شد بكار بگيريم. مشكل ما كمبود نفر بتدر

 نيست بلكه كمبود تجيزات است.

 پس از توضيحات باال مالحظات زير را بعرض ميرساند:

جنگ سخت است و خطرات عظيم هستند. باينجانب اعتماد  -الف

با  بفرمائيد. هر خبرى را از اينجانب بفرمائيد بپرسند. اين جنگ را بايد

صبر و استقامت و بدون عجله اداره كرد واال خداى ناكرده شكست ما 

حتمى است. اگر از روى حوصله عمل كنيم و عجول نباشيم بخواست خدا 

گيرم به يك  پيروزى با ما است. اينجانب تعهد موفقيت را بر عهده مى

 شرط:

حواس اينجانب و روحيه فرماندهان را خراب نكنند. اگر كمكى 

د با جنگ اعصاب فكر مرا مشوش نكنند و نظاميان را دلسرد كنن نمى

 نكنند.

ها در مدت اقامت اينجانب بطور محسوس  وضع عمومى جبهه -ب
تغيير كرده است. هم اكنون خبر دادند دشمن به سرعت دارد از پلى كه 

كند اگر موفقيت در جبهه خرمشهر كامل بشود، در  زده بود فرار مى
 عمل بدست ما افتاده است. ها ابتكار تمامى جبهه

جز روحيه چيز مهمى براى ما نمانده است و باآن ميتوان پيروز  -ج
 شد:

 اند. تقريباً نيمى از خلبانهاى ما يا كشته و يا مفقود شده -

 زنند هواپيماهاى ما بعلت نبود قطعات آخرين زور خود را مى -

ر زخمى هزا 2هزار كشته و هزار مفقود و اسير و  2ارتش زمينى  -
 .دارد

در اين وضيعت كمترين بى مهرى به قيمت نابودى مقاومت ما و 
 شود. خداى ناكرده فاجعه تمام مى

ام. بعد از اين جنگ استعفا خواهم  اينجانب تصميم خود را گرفته

. انتظارم بعنوان فرزند شما از پدرم اينست كه مرا در اين لحظات 6كرد

كمك خواستم طورى مرقوم  سخت يارى كنيد. شوراى دفاع را براى

فرموديد كه عكس نتيجه داد. آقاى رجائى بدون تصويب شوراى بامريكا 

رفت و بدون تصويب هر چه گفت، گفت. حاال هم باتفاق آقاى هاشمى از 

اند كه معلوم  طرف شوراى دفاع نامه به مدير راديو و تلويزيون نوشته

يند مردم نگرانند كه گو اند. مى نيست چه نمايندگى براى اينكار داشته

. علت آنست كه در دو سه روز اول صحبت و فيلم 2زنم اينجانب حرف نمى

اند، اينجانب هم تصميم گرفتم ديگر حرفى نزنم.  بردارى را منعكس نكرده

حاال هم ميخواهند ايادى خودشان درآنجا باشد. اينجانب از سانسور 

يغات بشود كه فاجعه ببار ترسم تبل خودم نه ناراحتى و نه گله دارم. اما مى

بياورد. فرموديد به احمد آقا خواهيد فرمود به آقايان اخطار كند معلوم 

 شد عملى نشده است.

كنم كه اگر در گذشته توجه بعرايض نفرموديد و  بازهم خواهش مى

 گويم. وضع باين صورت درآمد حاال توجه بفرمائيد. انشااهلل خالف حق نمى

 

 فرزند شما

 صدر ىابوالحسن بن

 95آبانماه  3

 

ام و از صبح حواسم نزد جنگ خرمشهر است.  ديشب را نخوابيده

ام. هر چه بنظرم رسيده است معروض  نميدانم با چه نظمى عريضه نوشته

ايد آقاى قطب  ام. آقاى بروجردى هم با تلفن گفت موافقت فرموده داشته

 زاده به كشورهاى عربى و اسالمى برود. 

  

 

 3خمينىنامه به آقاى 
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 تعالى مهبس
 

 پدر عزيزم 

ها پيش و بدفعات پيش بينى علمى كرده  وضعى را كه در آنيم در ماه

ام. آقاى موسوى اردبيلى پيام شما را ابالغ كرد و با وضع  و معروض داشته

 جلسه ديروز ناچار معروض ميدارم:

تبديل شد  آنبار كه موافقت با تحويل گروگانها به دولت به مخالفت -

                                                           

آورد، شروع كردند به  همينكه معلوم شد صدام پيروزى برق آسا بدست نمى ـ6
تحريك آقاى خمينى كه اگر بنى صدر پيروز از معركه جنگ بدرآيد ديگر شما 

دهد، بلكه از پشت  دينسان بنى صدر به او اطمينان مىشويد و... ب حريف او نمى
 خنجر نزند و به استقالل ايران لطمه وارد نيايد. 

 كند. تلويزيون مصاحبه نمى-صدر گفت: ديگر با راديو بنى ـ2

شود كه اين نامه در ايران و خارج از ايران، بسيار وسيع،  نخست يادآور مى ـ 3
ر مطبوعات خارجى درج شد. خمينى به بنى انتشار پيدا كرد و ترجمه آن نيز د

ايد و در ميان مردم  صدر گفته بود: به عمد نامه را براى مراجع و روحانيان فرستاده
ايد. بنى صدر پاسخ داده بود:  ايد. زيرا قصد لطمه زدن به من را داشته پخش كرده

مطمئن هستيد دفتر شما اين كار را نكرده است و قصدش اجراى طرح مقابل 
ردن رهبر با رئيس جمهورى نبوده است؟ بعدها يك مجراى انتشار نامه شناخته ك

شد: آقاى منوچهر مسعودى، سرراه، نامه را به دو كس، نشان داده بود. يكى از آن 
دو آقاى مهدى خان بابا تهرانى، از آن فتوكپى گرفته و آن را انتشار داده بود. اما 

يز فرستاده شده بود، حاكى از آنست كه اين امر كه فتوكپى نامه براى مراجع ن
 مجراى انتشار دومى نيز داشته است.
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بعرض رساندم و در جلسه شوراى انقالب در حاليكه از شدت هيجان و 

كنيم ناگزير  گريستم گفتم: كارى را كه از موضع قوت حل نمى غصه مى

روزى از موضع ضعف و تسليم حل خواهيم كرد. و بدبختانه آنروز رسيده 

 است.

ست و كردند كه مخالف نهادهاى انقالب ا مرا در نزد شما متهم مى -

ميخواهد ارتش را رو بياورد. هرچه كردم آنطور كه بايد باور شما نشد كه 

دشمنان داخلى و خارجى ما در تدارك يك مصيبت بزرگ هستند و ما 

بايد ارتش را بازسازى كنيم. با همه اينها آنچه توانستم كردم و ارتش 

بات كند و آن بازسازى زير ضر هاى نظامى مى امروز كار برخالف همه سنت

آيند به  ها هستند نمى دشمن است. و آنها مقصر و بانى همه اين مصيبت

گويند  اند. مى هزار نفر را سازمان داده 42شما عرض كنند ظرف يكماه 

گفتند نفر  اند و ديروز در حضور مى ها را هنوز بكار نگرفته بقيه ذخيره

 فايده ندارد قواى زرهى الزم است!!

دن وضع اقتصاد كشور عرض مطلب چند بار در باره بدتر ش -

ام. خود نيز نميدانم و امروز دولت دينارى ندارد و دارد از بانك  كرده

كند باوجود جنگ، تورم چه برسر ايران خواهد  گيرد خرج مى مركزى مى

 آورد؟ خدا خود رحم كند.

چند نوبت عرض كردم اين دولت اليق اين اوضاع نيست و  -

لحظات نبايد بدست كسانى داد كه  سرنوشت كشور را آنهم در اين

كمترين علم و اطالعى از وضيعت كشور ندارند و لياقتهاشان در حداقل 

 است، مسموع نشد.

آورند، سپاه بوجود مي در كجاى دنيا جهاد سازندگى بوجود  -

گويند شما بايد  آيند مى آورند،، بعد مى آورند، كميته بوجود مى مى

ما با وجود قانون اساسى اين حرف را  حكومت كنيد؟ اين دولت در كشور

زد و عمل هم كرد. وقتى نهادى براى مقصود معينى ايجاد شد و بعد 

تبديل بابزار قدرت شد، فساد بنيادگذارى شده است و البته قدرتمداران 

افتند كه مزاحم پايدارى و افزايش قدرتشان است  بجان همه چيزهائى مى

آورند. در آغاز  اى خوزستان مىو آن بال را برسر ارتش خصوص لشگره

رسيدند كه ما به فرماندهان ارتش اعتماد نداريم و  جنگ بخدمت مى

آورد و بايد جنگ چريكى كرد و  نويسند كه ارتش تاب نمى گويند و مى مى

گفتند بايد تانك داشت و با  ها مى ديروز در حضور خود شما و همان آدم

6.تانك جنگيد
 

است كسانى كه با ويران كردن ارتش و در كجاى دنيا ديده شده  -
اقتصاد كشور، ايران را در معرض يكى از بزرگترين خطرهاى تاريخ خود 

اند، در حضور شما، در مسند مدعى و متهم بنشينند و با بافتن  قرار داده
 (ديشب چند مورد اين دروغها آشكار شد در جمع)يك رشته دروغ 

ه فرمانده بينوا بتواند با آن فكرى ئى باقى نگذارند ك متهم بكنند و روحيه
 بحال خود و دشمن بكند؟

در كجاى دنيا فرمانده كل قوا و رئيس جمهورى در بحبوحه جنگ،  -
دولتى باو تحميل شده است كه كارش مشكل تراشى با رئيس جمهورى و 

 تبليغ برضد او است.

 و 3اند، بزور ژ در كجاى دنيا كسانى كه به رئيس جمهورى ناسزا گفته
                                                           

پاره كردن شيرازه ارتش براى بار دوم، به بهانه كودتاى نوژه، و دست برنداشتن  ـ6
هاى ديگر، جا براى  از جان ارتش حتى بعد از شروع جنگ، در اين نامه و نامه

مالتاريا از پيروزى در جنگ بيشتر گذارد كه تدارك كنندگان استبداد  ترديد نمى
ترسيدند. كسانى كه در روزهاى پيش از شروع جنگ،  از شكست در جنگ مى

، قول 13ستند، در جو سانسور بعد از كودتاى خرداد ندا چاره را جنگ چريكى مى
خود را قول بنى صدر گرداندند و براى دروغ خود، روش اشكانيان را دست مايه 

كسان، همان افراد سپاه و چند نظامى بودند كه در كودتاى  دروغ سازى كردند. اين
 ساله، دستيار مالتاريا بودند. 8و اكتبر سورپرايز و ايران گيت و جنگ  13خرداد 

 اند؟ با كتك كارى به راديو و تلويزيون تحميل شده

چند بار عرض كردم كه اين راديو و تلويزيون كارش تحريك  -

است. چند بار عرض كردم بخدا نيازى براديو و تلويزيون ندارم اما اين 

اجتماعى انهدام انقالب را فراهم  (زمينه)راديو و تلويزيون با اين تبليغات 

و بيرون كردن اين عناصر، آقاى نورى كه مدعى  آورد. بجاى توجه مى

شود و  است بحكم شما براى اداره خبر بآنجا رفته است فرمانده قوا مى

2.دهد حكم بجلوگيرى مسلحانه از ورود كسانى و... مي
 

 و...

بخدا قسم به هيچ رئيس جمهورى اينمقدار ظلم نشده است. و من 

حمل كردم. اما حاال پاى بود و اين همه را بخاطر اينكه شما را نرنجانم ت

 نبود كشور در ميان است:  

پدر عزيزم، بخدا قسم در هيچ كجاى دنيا فرماندهى را از جبهه  

هاى بى سر و ته فرماندار يك شهر پاسخ بگويد  كنند تا بحرف ضار نمىحا

 .3كه خود جز باندى است كه لشگر خوزستان را بآن حال زار انداختند

گويند. در شهرهاى خوزستان اضطراب بنهايت  مردم دارند بد مى

تر  ها هر روز طوالنى است. در شهرهاى ديگر هيچ چيز نيست و صف

 شوند. مى
 

 پدر عزيزم

ترسم خداى ناكرده پيش بينى چند ماه پيشم راست از آب  مى

درآيد و كشور تسليم تقديرى بشود كه قدرتها ميخواهند بآن تحميل 

نوان رئيس جمهورى بخواهند اين تسليم ترسم كه از من بع كنند و مى

اند و همچنان ببازيهاى  بينم عبرت نگرفته نامه را امضاء كنم. چرا كه مى

ايم و امروز دشمن به  قدرت طلبانه خويش مشغولند. ديروز به تهران آمده

ايم؟ براى جواب گفتن به  دزفول حمله كرده است! چرا به تهران آمده

ئى جوساز. حرفها شنيديم از كسانى كه خود  ايرادهاى بنى اسرائيلى عده

 مسبب اين اوضاع هستند.
 

 پدر عزيزم

بدبختانه وضيعت طورى است كه اگر در اين وضيعت كنار بروم 

آيد. اينست كه در  خداى نكرده ضربه سختى به جبهه داخلى ما وارد مى

 هر نماز از خدا ميخواهم كه شهادت را نصيب من گرداند كه نمانم و تسليم

 و خوارى را نبينم.
 

 پدر عزيزم

ام آيا بياد ميداريد به شما خالف  از وقتى با شما در ارتباط شده

حقيقت گفته باشم؟ پيش بينى علمى امور با روش علمى ممكن است. 

روى اين ميزان در جواب چه بايد كرد آقاى موسوى اردبيلى عرض 

 كنم نيست: عرض مىكنم. چه زنده بمانم و چه نمانم راهى جز اينها كه  مى

ملت انگليس در بحبوحه جنگ چمبرلن را كنار گذاشت و  -الف 

چرچيل را آورد. بنظر اينجانب مصيبت بزرگتر از جنگ، وجود دولت 

 حاضر است به سه دليل روشن:

                                                           

كودتا در صدا و سيما بدستور آقاى خمينى و توسط گروهى به سركردگى آقاى  ـ2
سانسور درآمد و عبداهلل نورى انجام گرفت. از آن زمان، صدا و سيما تحت رژيم 

روش خويش را تبليغ مرام خشونت كرد و هنوز نيز تحت آن رژيم و در كار اين 
ديدند و اگر  تبليغ است. اگر آقاى عبداهلل نورى و همانندهايش امروز را آن روز مى

 دادند... به هشدارها گوش مى

كودتا،  بود كه به بهانه «استاندار خوزستان»فرماندار آبادان جزء باند غرضى،  ـ3
هاى سخت قرار داده بودند.  افسران لشگر خوزستان را گرفته و تحت شكنجه

بجاى مجازات شدن، نزد آقاى خمينى رفته بودند براى پركردن او برضد 
 فرماندهان ارتش و رئيس جمهورى.
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عدم كارآئى هم از لحاظ علم و آگاهى و هم از لحاظ كفايت و  -6

 لياقت

ئيس جمهورى كه عمالً نه بى طرفى بلكه مخالفت آشكار با ر -2

جمع شدنشان را غير ممكن ساخته است، و همان جلسه ديروز آشكارا 

كرد كه آقايان در پى پرونده سازى هستند كه در صورت  معلوم مى

شكست بگردن اينجانب بياندازند غافل از اينكه در صورت شكست نه 

 تاك ميماند و نه تاك نشان. 

در جلب حمايت و بخصوص  عدم مقبوليت در جامعه و ناتوانى -3

هاى  ناتوانى در بكار انداختن چرخها و مقابله و مقاومت روزافزون دستگاه

شود. شما  ادارى و اجرائى اگر اين دولت بماند وضع روز بروز بدتر مى

هياتهاى قابل اعتماد و با اعتقاد درست بفرستيد ببينيد مردم چه 

 د.گويند و ادامه جنگ خطر چه انفجارى را دار مى

دستگاه تبليغاتى كه در آن مديران با اسلحه با هم روبرو بشوند،  -ب

كند. با قاطعيت تمام  دستگاهى است كه حالت انفجارى را تشديد مى

هائى  كنم اين دستگاه يك مدير قوى ميخواهد كه دار و دسته عرض مى

كه از وابستگان سببى و نسبى و سياسى آقايان هستند كنار بزند. چند 

اجعه كردند كه مردم نگران هستند و ميخواهند از زبان رئيس بار مر

ام تا وضع راديو و تلويزيون اصالح نشود  جمهورى حرف بشنوند، گفته

ام اما ناچارم بكنم. با وضعى كه  حرف نخواهم زد. اعالم عمومى نكرده

ترين كارهاست چون هرچه پيش بيايد مردم  داريم سانسور خطرناك

 ايم. يق را از آنها پوشاندهخواهند گفت چرا حقا

نيروهاى مسلح بايد از يك فرماندهى واحد پيروى كنند و اين  -ج

كنند و نزد شما  شدنى نيست مگر اينكه شما اينها را كه هزار فساد مى

شوند را برانيد و دست فرمانده كل قوا را در نظم و  دوند، طلبكار مى مى

 گذشته، كامالً باز نسق دادن بكار نيروها باز بگذاريد. نه مثل

جنگ را بايد با صبر و حوصله پيش برد. هيچ ارتشى در زير  -د

كند. ارتش بايد  ضربات دشمن تشديد سازمان نكرده و اين ارتش دارد مى

روحيه تهاجمى پيدا كند و اينكار با اين عده كه در خوزستان هستند و 

ره اينها و كسى هم زحمت تحقيق دربا)كارشان همين پرونده سازيهاست 

شود. بايد تحمل بسيار داشت و بتدريج روحيه  ممكن نمى (دهد بخود نمى

 تهاجمى را در ارتش برانگيخت.

ام كه يك  اگر اينجانب هيچ خدمتى نكرده باشم اين خدمت را كرده

ارتش پريشان و پراكنده و مايوس و پر هرج و مرج را كه در پيام خودتان 

هرج و مرج داخلى آنرا نخواهيد كرد  در اول سال هم بود كه ديگر تحمل

ام و با آن در كردستان و گنبد و آذربائيجان غربى و حال  را تحويل گرفته

تر از روز شروع به جنگ  جنگم و امروز قوى در تمامى غرب ايران دارم مى

نيز شده است. در تغيير روحيه و فكر ارتش همين بس كه ساخته رژيم 

 كند.  شما دفاع مى شاه بود و حاال دارد از رژيم
 

 پدر عزيزم

غير از اين راه حلى نيست. اميدواريم با همان قاطعيت روزهاى اول 

حل است و اگر از بين رفتم  حل تنها راه اقدام كنيد. اگر زنده ماندم اين راه

كند و ساعتى را هم نبايد بتاخير  حل فوريت پيدا مى اين راه (انشااللَّه)

 انداخت.

شوراى دفاع با تركيبى كه دارد نميتواند بكند، اين كارها را هم 

فرماندار )نميخواهند راستش را به شما بگويند. كسى كه ديروز به ناجى 

نامه غلط كردن نوشته است، امروز چگونه ميتوان از او  (نظامى اصفهان

انتظار داشت كه بفكر نجات كشور باشد و ارتش چگونه از او پيروى 

6؟كند مى
 

ام، اگر از بين رفتم هيچ چيز از ملت نميخواهم و  تهدر يك بيانى گف

از دولت هم، نه مستمرى، نه چيز ديگر. فقط زن و بچه اينجانب را بدليل 

ام اينها دين ندارند و  انتساب باينجانب نيازارند. چون براستى معتقد شده

 خواهند. جز قدرت هيچ چيز نمي

 ابوالحسن بنى صدر
5/8/95 

 

 2آقاى بنى صدرنامه آقاى رجائى به 

  6395آبان  63
 

 برادر دكتر سيد ابوالحسن بنى صدر

بدنبال اشاره امام در تعيين هر چه زودتر وزير امور خارجه، برادران 

 شود. زير پيشنهاد مى

اميد است مشغوليت جنگ تحميلى مانع پاسخ سريع آن جناب 

 نباشد.

 مايلم درجه تأييد شما روى اين شش برادر نيز مشخص گردد:

  

 نماينده مجلس دكتر محمدعلى هادى

 كاردار سابق ايران در لندن دكتر على افروز

  (زمانى) آقاى شريف

  آقاى كمال خرازى

 نماينده مجلس آقاى موسوى خوئينى

  آقاى على صادقى تهرانى

 

 نخست وزير 

 محمد على رجائى 

 

 :  توضيح

ی صالحيت هيچكس از اين اشخاص، مورد تصديق رئيس جمهور

تا  13قرار نگرفتند. با وجود اين دانستني است كه از كودتای خرداد 

امروز، آقای محمد علي هادی، در افتضاح ايران گيت نقش پيدا كرد. آقای 

شريف )زماني( فراری است. آقای موسوی خوئيني ها مطرود است. او 

عامل گروگانگيری شد و مسئول پي آمدهای عملي كه بنابر مطالعه ای كه 

امريكا انتشار يافته است، طرح آن را برخي از گردانندگان حزب  در

جمهوريخواه تهيه كرده بودند. آقايان علي افروز و علي صادقي تهراني 

« وزارت»سال  8هم بكاری گرفته نشدند. آقای كمال خرازی بعد از 

خارجه، اينست موقعيت ايران در منطقه و جهان. بديهي است او آلتي 

اينكه آقای بني صدر براين نظر بود كه وزير نبايد آلت  بيش نيست. اال

 فعل باشد.

                                                           

پس از پافشاريهاى رئيس جمهورى، روزى آقايان احمد خمينى و اشراقى، در  ـ6
بايد اعالم كند،  «امام»ند. از او خواستند موادى را كه ستاد ارتش نزد او رفت

بنويسد و او نوشت. شب هنگام، وارونه آن مواد، متنى انتشار پيدا كرد سرتاپا 
تضعيف رئيس جمهورى و شورائى را مقرر كرد خالف قانون اساسى، از جمله 

بخاطر  ار، على اكبر پرورش بود. اشاره نامه به او است. عمر آن شوااعضاى آن شور
 آنكه خالف قانون اساسى بود، كوتاه شد. رئيس جمهورى به آن دخالت نداد.

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »ـ به نقل از كتاب 2
 242ص  -«نخست وزير جمهوری اسالمي ايران
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 (آقاى هاشمى رفسنجانى)رئيس مجلس نامه به 

  6395آبان  66

 

 رئيس محترم مجلس شوراى اسالمى 

در صحبت ديروز شما چهار خالف حقيقت بود. خوب است خود 

 يح بفرمائيد:حتص

 نشينند...ايد: گروهى انتخاب كنيد ب از قول من گفته -6

و من گفته بودم: گروهى بى طرف و مستقل در قضاوت انتخاب 

6كنيد...
 

نفر يك نفرشان باشد بهتر است... و  3ايد: از آن  از قول من گفته -2

دانستم آن يك نفر هم حزبى است. بعد فهميدم و گفتم خالف  من نمى

 پيشنهاد است و اصرارى هم در بودن و نبودنش نكردم.

 ز رئيس جمهور به مجلس آمد...اى ا نامه -3

تن را كه باو معرفى  64نامه از رئيس جمهور به هيأت بود و در آن 

شده بودند، به آن هيأت شناساندم. و ناگزير اين نامه را منتشر ميكنم 

 مردم ببينند چه حرفى در آن بوده است كه شما را گران آمده است.

 مجلس حاضر شد تنازل كند... -4

واست براى آمدن من به مجلس و پيشنهاد من براى حال آنكه در خ

اين بود كه معرفى اشخاص و ردشدنشان را موجب تضعيف مجلس و 

گفتند  دانستم، روز آخر هم هيأت اينجا بود، خود مى رئيس جمهورى مى

گفتم چون راضى باينكار  شود و من مى اين امر موجب تضعيف مجلس مى

 . 2معرفى نكردم نيستم، افراد را پشت سر هم به مجلس

ها چه معنى دارد، خود و خداى خود  حاال اينطور طلب كارى

 دانيد. مى

در همين رفتارهاست. وقتى در چند دقيقه صحبت  [است]هر چه 

براى مقابل كردن مجلس با رئيس جمهورى، رئيس مجلس حقيقت را كم 

كند چگونه بتوان دل را مطمئن كرد كه آينده دنباله گذشته  و زياد مى

 شود؟ نمى

آنچه مرا سخت نگران كرده است اينگونه رفتارهاست. كه جا براى 

 گذارد. اطمينان خاطر نمى

 رئيس جمهورى 

 ابوالحسن بنى صدر

 

 نامه به آقاى خمينى

 6395آبان  64
 

 بسمه تعالى
 

 دارد: معروض مي

ام كه رونوشت آنرا بنظر عالى  ئى به رئيس مجلس نوشته نامه

 مى وضع بهتر از روزى است كه بخدمت رسيده بوديم:ميرسانم. از نظر نظا

تانك داريم كه سه برابر روز  339هم اكنون در جبهه خوزستان  -

                                                           

ه همانطور كه از متن نامه پيدا است، موضوع انتخاب نخست وزير به ميان بود ـ6
است. قرار برانتخاب يك هيأت بى طرف و مستقل شد و مجلس يك هيأت با طرف 

خواهيم همين  گفت: ما مى را معين كرد. يك عضو آن آقاى محمد يزدى بود كه مى
 حكومت كند.  (حزب اهلل)درصد  9

به رئيس جمهورى پيشنهاد شد، اشخاصى را كه خود درخور نخست وزيرى  ـ2
رى به مجلس معرفى كند، بگذارد و مجلس معرفى داند، يكى پس از ديگ مى

روند، او از اين كار چشم  ها را رد كند. اما چون مدعيان گفتند به راه توافق مى شده
 كردند. لپوشيد. دست آخر هم توسط آقاى خمينى، آقاى رجائى را تحمي

 خواهيم رساند 933بلكه  493روز ديگر به  23شروع جنگ است و تا 

 ايم كار بازسازى لشكر خوزستان و كرمانشاه را شروع كرده -

ايم و امروز  ود قوا آوردهدر جبهه آبادان از هر جاى كشور ممكن ب -

گفت وضع تثبيت شده و ميزان نيروى  صبح مسوول نظامى آن شهر مى

 ايم. هوائى آن جبهه را دوبرابر كرده

اينها همه فوق العاده است و نتيجه تغيير روحيه است اما با كمال 

ها را از نو تخريب كنند و كشور را به  ئى مشغولند كه روحيه تاسف عده

 هند.نابودى سوق د
 

 پدر

بخدا قسم اينجانب هم روش علمى براى ارزيابى و پيش بينى دارم و 

هم اهل توكل هستم يعنى غرض و مرض مانع ارزيابى صحيح و پيش بينى 

علمى امروز نميشود. بعرض رساندم و در چند نوبت كه انتخاب ريگان 

بمعنى تغيير روانشناسى ملت امريكا است و براى بشريت خطرناك است. 

نك روشن است كه انتخاب وى درست بهمين معنى بوده است. و البد اي

اند كه آقاى  گزارش آقاى شمس نماينده ما در امريكا را بعرض رسانده

 .3كيسينجر چه خوابى براى خوزستان ديده است

رفته است را ساده تلقى گبا توجه به واقعيت باال، آنچه ديروز انجام 

كنند و جداً و قطعاً براى  جهت عمل مىئى دارند در همان  كنم. عده نمى

 :4كنم آورند. مطلب را دراز نمى موجوديت كشور خطر بوجود مى

ام بلكه باتمام قوت  اينجانب نه تنها بانى و مسبب اين وضع نبوده -6

ام از آن جلوگيرى كنم و بعد از خدا شما بهترين شاهد صدق اين  كوشيده

 مطلب هستيد.

اند، وضع  با جنگ اعصابى كه براه انداختهدر حال حاضر اين عده  -2

ئى است كه باساس  گردانند و آخرين ضربه را غير قابل تغيير مى

 سازند. موجوديت ما وارد مى

اينجانب اصرار ندارم شما قبول بفرمائيد هيچكس در حال حاضر  -3

كنم بشود. همانطور كه در نامه  نميتواند جايگزين اينجانب در كارى كه مى

رض كردم اگر جنگ تمام شده بود با توجه به بن بستى كه وجود قبلى ع

دارد حتماً استعفا ميدادم اما در حال حاضر تضعيف موقعيت رئيس 

جمهورى به تزلزل قطعى روحيه نيروهاى مسلح و سقوط آن و در نتيجه 

انجامد و بنظر اينجانب اين بازيها از روى آگاهى باين  سقوط كشور مى

 گيرد. واقعيت انجام مى

فرمائيد بهتر  گذارم. اگر فكر مى باينحال تصميم را بعهده شما مى

روم. اما اگر قبول ميفرمائيد كه  است اينجانب در كار نباشم فوراً كنار مى

 ارزيابى اينجانب از وضع درست است:

دارند  آيند و نه دست از بازيهاى قدرت برمى اين آقايان نه براه مى -

ى هستند، دست از طلبكارى و بازى با سرنوشت و باآنكه مسبب وضع فعل

 كشور برنمى دارند.

كند. تظاهرات  روانشناسى مردم ما نيز بسرعت دارد تغيير مى -

شود  تر مى اين تغيير روز بروز سريع 9.ديروز بهترين نشانه اين تغيير است
                                                           

طرح انحالل كشورهاى منطقه در واحدهاى قومى، طرح اسرائيل براى سلطه بر  ـ3
رميانه بود و هست. بنابر گزارش مورد اشاره، خوزستان بايد از ايران جدا و به خاو

 شد. جاى فلسطين، به فلسطينيها داده مى

آبان، هم زمان با انتخابات رياست جمهورى امريكا كه سازش كنندگان از  63در  ـ4
اى خطاب به آقاى خمينى را در مجلس به امضا  انتخاب ريگان مطمئن بودند، نامه

رساندند. در نامه از او عزل رئيس جمهورى را از فرماندهى كل قوا خواسته  مى
خواستند همزمان با شروع رياست جمهورى ريگان، كار  بودند. بديهى است مى

 بنى صدر را تمام كنند. موفق نشدند.

 اشاره است به تظاهرات در دزفول بعد از اصابت موشك عراقى به اين شهر. ـ9
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 افزايد. و بر خطر خارجى صد چندان مى

 نم:ك اينجانب با وجود سختى وضع تعهد مى -

كنم در هر جا تا آخرين  پيروزى در جنگ را بدست آورم. تعهد مى

نفس مقاومت كنم. ممكن است مقاومت در اين محل يا آن محل به نتيجه 

نيانجامد، اما با توجه به روند كار و بسيج امكانات و نتايجى كه ببار آورده 

است، موقعيت طورى است كه ميتوانيم نيروهاى بيشترى وارد كارزار 

 كنيم و موفقيت در جنگ محتمل است.

اگر هم عوامل خارجى و داخلى بزيان ما تغيير كنند، باز موقعيت 

اينجانب طورى است كه ميتوانم اميدوار باشم كه مردم يكپارچه وضع را 

 تحمل كنند و آماده جنگ بگردند.

 بشرط آنكه: 

 تضعيف روحيه نكنند و جبهه جنگ روانى و سياسى بوجود نياورند

 تيار داشته باشم و يك دولت قوى براى تدارك جنگ بكار شوداخ

 خصوصاً بايد يك وزير خارجه با تدبير و قوى داشته باشيم.

اگر اين عرايض مسموع واقع شد و الزم تشخيص فرموديد بفرمائيد 

 آيم بحضور تا هر طور مصلحت ديديد عمل كنم. مى

 فرزند شما

 ابوالحسن بنى صدر

64/8/95 

 

 6رجائى به آقاى بنى صدر نامه آقاى 

  6395آبان  64

 

 برادر دكتر سيد ابوالحسن بنى صدر رئيس جمهورى

پيرو مذاكره حضورى پيرامون نظر امام نسبت به نامزدهاى وزارت 

اى از شش نفر  امور خارجه، خدمت امام رسيدم و ايشان نسبت به عده

 نظر خاصى نداشتند و اجازه تعقيب موضوع را دادند.

داً برادر دكتر على افروز را كه قبالً در سفارت ايران در لندن لذا مجد

مكتبى  -هاى سياسى العمل گيرى بهترين عكس بوده و در جريان گروگان

نمايد. اميداينكه بزودى نتيجه تحقيقات  را از خود نشان داده معرفى مى

شما اعالم و كشور در اين شرايط از فقدان وزير امور خارجه بيش از اين 

 يب نبيند.آس

 رجائى 

 

  2نامه به آقاى رجائى

  6395آبان  29
 

 بسمه تعالى

 

 جناب آقاى محمد على رجائى نخست وزير

از جمله وزارت امور اقتصادى و )ها  بقرار اطالع در بعضى از وزارتخانه

از طرف شما اشخاصى بعنوان معاون وزير يا  (دارائى و وزارت بازرگانى

و بعضى از منصوبين بعنوان معاون كل اند  مناصب ديگر تعيين شده

 وزارتخانه امور وزارت را سرپرستى مينمايند. 

                                                           

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »اب ـ به نقل از كت6
 244ص  -«نخست وزير جمهوری اسالمي ايران

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »به نقل از كتاب  ـ2
پاسخ به اين نامه در صص ) 633-625صص  -«نخست وزير جمهوری اسالمي ايران

 ()بعدی( داده شده است

اوالً انتصابات هر وزارتخانه منحصراً از اختيارات قانونى وزير مسئول 

هاى بى وزير نيستيد  آن است و چون شما وزير مسئول وزارتخانه

 انتصابات شما مخالف قانون و بى اعتبار است.

هاى بى وزير معاون صالحيت سرپرستى وزارتخانه  تخانهثانياً در وزار

را ندارد. زيرا سرپرست يا كفيل وزارتخانه واجد همان وظايف و اختيارات 

 قانون اساسى تعيين شود. 633وزير است و بايد طبق اصل 

يكن و ملغى  لم بنابر اين انتصابات و اقدامات شما و معاونين فوق كان

 االئر است.

 رئيس جمهورى 

 ابوالحسن بنى صدر

 

 

 3نامه آقاى رجائى به آقاى بنى صدر

  6395آبان  29
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 برادر دكتر سيد ابوالحسن بنى صدر رئيس جمهور

  

 با سالم 

الخره بعد از گذشت پنجاه روز كه از رسيد ابا تشكر از اينكه ب

، 64434 ارههاى شم ها به دفتر رئيس جمهور ميگذرد طى نامه تصويبنامه

 62162و   29/8/95 مورخ 61256و  29/8/95،  64442  و ،24/8/6395

تذكراتى نسبت به تصميمات هيئت دولت و شخص  29/8/95 مورخ

 اينجانب داده بوديد نظر شما را به مطالب زير جلب ميكنم:

نسبت به سه نامه اول دستور دادم تحقيق كنند و اقدامات الزم  -6

 معمول دارند.

مورد نامه چهارم كه نسبت به انتصابات اينجانب در  در -2

 هاى بدون وزير انتقاد شده بود بايد عرض كنم: وزارتخانه

امروزه نزديك به چهار ماه است كه من بعنوان نخست وزير نامزد 

به مجلس معرفى  (نفرى 64ام ) ام و بيش از دو ماه است كه كابينه شده

زديك تذكر ميدادند كه ادامه كار شده است. بسيارى از دوستان دور و ن

مشكل است ولى من با اميد به اينكه در عمل موفق بشويم بى پايگى 

بسيارى از تصورات را ثابت كنيم و نيز با توجه به اظهار شفاهى و اعالن 

دست به  (كه جز وزير دفاع و كشور با ديگر وزيران كار ندارم)كتبى شما 

نشد و اينك بعد از دو ماه هنوز  كار شدم متاسفانه به اين وعده عمل

كابينه وزير خارجه، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارائى و بازرگانى ندارد 

 و....

اگر چه در شرائط عادى هم )آيا ميشود در شرائطى چنين حساس 

كابينه را بدون چهار وزير اداره كرد مگر نه اينست كه فقط  (متصور نيست

 است؟نخست وزير در مقابل مجلس مسئول 

ايد كه در تصويب وزراء مصلحت مملكت را بر  با اينكه بارها گفته

ام هر گاه وزيرى  مسائل شخصى ترجيح ميدهيد. با اينكه كتباً تقاضا كرده

را صالح براى احراز سمت وزارت نميدانيد دالئل خود را كتباً اعالم داريد 

خص را متأسفانه هنوز حتى يك مورد هم كتباً اعالن نشده كه فالن ش

 بدليل بهمان قبول ندارم تا من بتوانم جواب برادران را بدهم.

ام قبل از مذاكره با شايستگان وزارت نظر  بطوريكه اخيراً ناچار شده

                                                           

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »به نقل از كتاب  ـ3
پاسخ به اين نامه درتاريخ ) 636-633صص  -«نخست وزير جمهوری اسالمي ايران

 ()صص ( داده شده است. 33/8/6395
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 شما را بخواهم.

روز است آقاى دكتر عبداهلل جاسبى را براى وزرات  69امروز درست 

كه مسأله ام، در حالي ام و هنوز جواب نشنيده بازرگانى معرفى كرده

 بازرگانى كشور، با توجه به محاصره و جنگ مسأله روز است.

اينك براى دومين بار از رياست جمهورى ميخواهم تا زمانيكه در 

 -خارجه  -هاى بازرگانى ايم براى وزارتخانه انتخاب وزير به توافق نرسيده

سرپرستى سه وزارتخانه بعهده  646اقتصاد و دارائى با استفاده از اصل 

 خست وزير باشد.ن

همچنين با تاكيد بر صالحيت قطعى برادر مهندس سيد حسين 

موسوى براى وزارت امور خارجه و با توجه به اينكه مسأله گروگانها و 

 بسيارى مسائل ديگر در وزارت امور خارجه مطرح است پيشنهاد ميكنم:

برادر بهزاد نبوى را براى وزارت امور خارجه در صورت تصويب به 

 شوراى اسالمى معرفى نمائيم. مجلس

درباره وزارت دارائى بايد عرض كنم كه خود آقاى سليمى كه كليه 

ام. مصوب  كارهاى وزارت را انجام ميدادند تا آنجا كه من تحقيق كرده

شوراى انقالب نبودند و هيچيك از امضاءها و احكام صادره از طرف ايشان 

مطابقت  (شوراى انقالب يعنى تصويب)با جريان ادارى حاكم بر كشور 

نداشته است. البته من مسئول رسيدگى به اين مسأله نيستم ولى برهه 

خاص زمان را كه شروع اولين دولت قانونى مويد مجلس شوراى اسالمى 

 است نبايد از نظر دور داشت.

اى  من براى خواندن جواب اين نامه و نيز شنيدن نظرات شما هفته

و اميدورام پاسخ اين نامه بخصوص در مورد  دو بار با شما مالقات دارم

 با سرعت انجام پذيرد. 646وزارت امور خارجه و اعمال اصل 

  

 محمد على رجائى 

 نخست وزير
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 بسمه تعالى
  

 :دارد معروض مي

مسووليت جنگ، اينجانب را در وضع بسيار سختى قرار داده  -6

هاى شبانه روزى  تيها، نگاهدارى ارتشيان از حملهاست. يكى از سخ

دشمن داخلى است تا اينها بتوانند بجنگند. بعنوان نمونه، وضع آبادان و 

دادند كه  . تقريباً بطور روزمره گزارشها بخدمت شما مى22فرمانده لشگر 

 وضع آبادان خطير و چنين و چنان است. 

است و درد اينست گفتم كه وضع خوب  و بطور مستمر اينجانب مى

ئى ميخواهند بنام جنگ حاكميت بدست بياورند و ملتى را قربانى  كه عده

 سازند. تا اينكه: اين بيمارى مى

 83بحمدللَّه يكى از طرحها اجرا شد، موافق خبر امروز صبح، دشمن 

تانك از دست داده و در حال فرار است. انشااللَّه تا  64كشته و  49اسير و 

شود كه حصر آبادان شكسته شده است يا نه. احتمال  ظهر معلوم مى

آبادان، بتصرف نيروهاى ما درآمده باشد. اگر  -شهر اينست كه راه ماه

اينطور شده باشد، ديگر در سه راهى آبادان نميتوانند بمانند و قدم بعدى 

 آزادى خرمشهر است.

                                                           

چون فتوكپي بخشي از نامه در دست نيست، تاريخ نيز در دست نيست. متن  ـ6
ه تصرف قوای ايران درآمدن جاده ماه شهر به آبادان است، معلوم مي كند كه روز ب

 .6395آبان  21احتماآل 

اينجانب فرزند شما هستم، خواهشم اينست كه اعتماد كامل 

و در مسائل جنگ اعتماد بحرف اين و آن نفرمائيد. اينجانب  بفرمائيد

 ام.  هيچگاه جز حقيقت به شما نگفته

درباره جنگ، نظر اينجانب اينست كه ادامه جنگ در شرائط  -2

 شود بشرط اينكه: كنونى جهانى بسود ايران تمام مى

 مهمات و اسلحه بهرقيمت تهيه گردد و مهمتر از اين -

 ر دو جبهه و به نظر اينجانب:مجبور از جنگ د -

اند، خواهان ادامه جنگ هستند  اين آقايان كه از پشت جبهه گشوده

كنند،  اما نه براى تحصيل پيروزى بلكه بردن ايران به شكست. خيال مى

شود از شر بنى صدر راحت بشود. از نمونه اين مردم  شكست موجب مى

اند: مادر  نيز بسيار بودهاند، در كشور خود ما  صدها در جهان وجود داشته

جالل الدين محمد، پيروزى مغول را بر پيروزى فرزندش ترجيح داد و در 

هاى  كار او آنقدر كارشكنى كرد تا ايران نابود شد و خود او خرده ريزه

2كرد كرد و سدجوع مى سفره خان مغول چنگيز را جمع مى
 

ره كنم كه شما بنابراين اينجانب وقتى ميتوانم جنگ را با توانائى ادا

پشت جبهه را وادار به سكوت كنيد، حال اينكه حق اينست كه بايد كامالً 

 با فرماندهى جنگ هماهنگ گردد.

اينطور ظن پيدا كرده بودم كه شما به اينجانب اعتماد نداريد و  -3

ميخواهيد بتدريج اين آقايان كه در ظاهر پيرو خط امام هستند و در واقع 

 .بتدريج  3زنند مواضع را بگيرند و جلو بيايند مى بريشه امام و اسالم

 

 

 نامه به آقاى احمد خمينى 

 6395آبان  25
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 برادر گرامى آقاى حاج احمد آقا خمينى
 

 نويسم: بط تاريخ، برسم هشدار اين يادداشت را مىضبراى 

بيمن شيوه علمى كار، از سقوط شاه تا جنگ فعلى و  -6

ى پيش بينى هايم درست از آب درآمده است. چند گيرى، تمام گروگان

ها عمل شده و نتيجه داده است و چند مورد  مورد براساس اين پيش بينى

ها دور از حد و اندازه را بوجود آورده است  خالف عمل شده و اين مصيبت

 كنم كه: اينك پيش بينى مى

مقدماتى كه چيده ميشوند براى آنست كه ايران مثل يك سيب  -2

يده از نو بدامان امريكا بيفتد، طوريكه آقاى ريگان با يك پيروزى رس

ها فراهم  بزرگ كار خود را آماده كند، اين مقدمات را هم بدست خودى

كنند طوريكه با تغيير وضع آب از آب تكان نخورد و هيچ كار ديگرى  مى

4.الزم نباشد
 

رعايت  رفتار من درباره راديو و تلويزيون و مطبوعات عالوه بر -3

                                                           

عينا چنين شدند، كودتا كردند و جنگ را ادامه دادند و در شكست به پايان  ـ2
بردند و جام زهر را هم به آقای خميني نوشاندند. به مشاور امنيتي ريگان، آقای 

از دولت آنها حمايت كند حاضرند آقای مك فارلين، هم پيام دادند اگر امريكا 
 خميني را هم بكشند.

كند اما هنوز قطع ندارد آقاى خمينى  بنابر اين نامه، بنى صدر ظن پيدا مى ـ3
 كارگردان كودتا است.

بوش و افتادن دولت به دست  -اشاره است به معامله پنهانى با دستگاه ريگان ـ4
ها در سود  كودتا شد و ايران گيتى شوند. و آنهايى كه مجرى سياست امريكا مى

سال جنگ را ادامه  8 (به قول وزير دفاع انگليس...)امريكا و انگليس و اسرائيل 
 دادند و دولت همچنان در دست آنها است. 
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اصول، بيم شديد از اين امر است. بيائيد براى رضاى خدا اقالً نسبت يكى 
از قول و قرارهائى كه در زمان شاه ميداديم، وفا كنيم. ايجاد خفقان در 
اين اوضاع خطرناك است و فراهم آوردن مقدمات سقوط است. باور كنيد 

مردم بى تفاوت شوند،  اينطور است. بگذاريد مطالب آزادانه گفته و نوشته
6نشوند و...

 

ايد در كشورى كه دستگاه قضائى سلب كننده  هيچ فكر كرده
اند و صنعتش خوابيده و كشاورزيش از بين  ها خفه ها ست و روزنامه امنيت

رفته و گرفتار جنگ داخلى و خارجى و حكومت نادانان شده است، به 
شاه از خود هشيارى ئى بسيار كوتاه دارد؟ اقالً باندازه رژيم  سقوط فاصله

گشودند.  بخرج بدهيم در آن رژيم، اينطور مواقع دريچه اطمينان را مى
ها  كنيم؟ مخالفان بكنار، خودى چه شده است كه ما همه چيز را عكس مى

ايد؟ حاال وقت خفه كردن  شوند. آيا بابعاد انفجار انديشيده نيز سانسور مى
 و تلويزيون نيست. ها و بآن حال فالكت انداختن راديو روزنامه

شنويد،  شويد؟ از من مى شما چرا آتشبيار اين فاجعه بزرگ مى -4
زمان و تاريخ شما را سخت مسوول خواهد شمرد كه حقايق را باطالع 

ايد و كشور قدم بقدم به فاجعه نزديك شده و اقدامات  امام نرسانيده
 خودمان به اين امر كمك موثر كرده است.

و از امام بخواهيد نسبت بآزادى مطبوعات در  بيائيد از من بشنويد
همان حدود قانون اساسى تاكيد كند. اين امر قطعاً در سرنوشت جنگ 

برد. احساس فريب و خيانت را كه  ها را باال مى افتد. روحيه موثر مى
 كند و... بزرگترين عامل ضعف است كم مى

س جمهورى افتند بجان مردم. رئي گويد و اينها مى يك كالم امام مى
فرستند، براى ميزان  ها چماقدار مى به روزنامه !!كنند را تهديد به عزل مى

اندازند  كنند، بگير و ببند راه مى مصرف آب و برق مردم مجازات معين مى
رويم؟ چه چيز از ايران مانده است؟ چه چيز از اسالم  و... واقعاً بكجا مى

 مانده است؟

برابر ما قرار گرفته است. قرارم بخدا قسم سقوط مثل يك كابوس در 
ها بزنم. بخاطر مالحظه آقا نزدم. از آقايان انوارى و  بود بسيارى حرف

حجتى كرمانى بپرسيد به شما خواهند گفت چه حرفهائى ميخواستم 
زنيم؟  ايم و بريشه مى بزنم. آقا چرا و چه شده است كه تيشه برداشته

ورطه  دركنيد  ينيم. اگر كمك نمىها را بب ها را باز كنيم. واقعه كمى چشم
 نيفتيم بگذاريد آخرين تالش را بكنيم.

 شنويد، پيشنهادم اينست: و اگر مى

ئى درباره آزادى مطبوعات تاكيد كند و راديو  امام طى يك بيانيه -9
تلويزيون تحت اداره يك مسوول كاردان درآيد. نميدانم باالخره معلوم 

يزيون نيست؟ راديو و تلويزيون عراق شد كه مرا نيازى به راديو و تلو
ساعت برنامه جنگ دارد براى باال بردن روحيه ارتش و ما مصريم  1روزى 

اخبار را طورى تنظيم كنيم كه روحيه نيروهاى مسلح را بشكنيم. من 
آنچه شرط صداقت بود در اين لحظات خطير تاريخ كشور نوشتم بقيه را 

 خود دانيد.

 ابوالحسن بنى صدر

 6395نماه آبا 25
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دارد، مطلب اول اينكه موافق گزارش آقاى شمس سفير  معروض مي
                                                           

اين  هها توقيف شوند. آيا خود ب احمد خمينى وسط افتاده بود كه همه روزنامه ـ6
 اى و...، معلوم نيست. نى، بهشتى، خامنهفكر افتاده بود و يا باند هاشمى رفسنجا

ما در كويت، اگر مذاكرات كامالً سرى بشود دولت عراق حاضر است 

 نيروى خود را بيرون ببرد. و مطلب ديگر اينكه:

ض كردم آقايان يزدى و امروز حسين آقا اينجا بود. ميگفت به آقا عر

ها  اند و ايشان آنحرف صدررا تحريك كرده اند آقاى بنى قطب زاده و... رفته

 را زده است. الزم ديدم چند كلمه عرض كنم رفع اشتباه بكنم:

 «اينها»يكبار كتباً نوشتم و جمعه پيش شفاهاً عرض كردم كه 

جمهورى قرارشان بوده و هست كه مرا از فرماندهى كل قوا و رياست 

بردارند. از پيش اينكار را ميخواستند بكنند و در نوار كذائى هم هست. 

وقتى نامه نمايندگان در اين زمينه طرح شد، فرماندهان نظامى نزد من 

آمدند كه قرار است شما را بردارند و فالنى را فرمانده كل قوا بكنند و 

اين امر ما را بدون ترديد چون شما نظامى نيستيد براى موجه جلوه دادن 

گرفتار و... خواهند كرد و اين امر جبهه خوزستان و غرب را بكلى از بين 

خواهد برد و معلوم نيست چه برسر كشور خواهد آمد پس اول شما ما را 

برداريد بعد اينكار بشود كه ضررش كمتر باشد. معلوم است با اين توطئه 

ضع با وجود قوت كسانى كنند. اين و ئى فرماندهى مى و اخبار با چه روحيه

 كه طرفدار انحالل تدريجى ارتش بودند در دولت، بدترين وضع است. 

اجمال اين قضيه را عرض كردم. فرموديد شما بآنها اطمينان بدهيد 

و... هفته پيش وقتى فرموديد راجع باينها حرفى نزنيد، عرض كردم چشم 

ارند. بتهران كه آمدم زنم اما اينها هم اينكارهايشان را كنار بگذ حرفى نمى

 مطلب را بمن گزارش كردند: 3

حمله به روزنامه ميزان و به نقل از آقاى موسوى اردبيلى كه بعد  -6

روزنامه انقالب اسالمى حمله كنند و در شوراى دفاع  به اند هم قرار داشته

اند!! اگر اينطور بوده، واى بر ما  ند حمله كنندگان فدائى خلق بودهگفت مى

 اند؟! ب ما و چطور دستگير نشدهو انقال

سخنان آقاى بهشتى در دانشگاه و طرح طرز عزل رئيس  -2

. 2صدر دادند جمهورى و اينكه امام ناخوش بودند فرماندهى را به آقاى بنى

اصل به بندهاى يك اصل  629كه با توجه بآن سابقه و اينكه از 

شديد را دارند  اند، معنايش از نظر من و نظاميانى كه آن ترس پرداخته

 گذارد. ها مى معلوم است و باز معلوم است چه اثر مرگبارى بر روحيه

جعل قانون مجازات از طرف آقاى قدوسى كه امرى شگرف و  -3 

بسيار خطرناك است و نقض آشكار قانون اساسى است. ايشان مقام 

ون مجازات ديگرى قانون گذارى نيستند و با اين سابقه فردا ميتوانند قان

3وضع كنند و...
 

حمله به مجلس وعظ آقاى شريعتى را هنوز نشنيده بودم و از 

سخنرانى آقاى موحدى در مركز آموزش نظامى كرمان برضد رئيس 

 جمهورى هنوز بى اطالع بودم. 

باين نتيجه رسيدم كه اينها ميخواهند سر كشور بى چاره را ببرند 
ايد بگويم. از خود و يك آه هم نب (حاال باسم ضديت با رئيس جمهور)

پرسيدم چرا اينها حرف امام را اعتنا نكردند؟ بهرحال، درحد انتقاد از 
                                                           

آقاى خمينى بدون اطالع رئيس جمهورى، بنابر متنى كه در راديو و تلويزيون  ـ2
خوانده شد، رئيس جمهورى را فرمانده كل قوا كرد. اما اختيارات فرماندهى كل قوا 

اختيار تفويض  «رهبر»و رئيس جمهورى داده بود.  «رهبر»را قانون اساسى به 
تيار خود را نداشت. بنابراين، رئيس جمهورى كه مجرى قانون اساسى بود، اخ

كرد. پس  بود، به موافقت خود او عمل مى «رهبر»آنمقدار از اختيارات را كه از آن 
معنى پيدا كند. در واقع، آماده  «عزل»اختيارى از او نزد رئيس جمهورى نبود كه 

بوش،  -نهانى با دستگاه ريگان كردن آقاى خمينى براى كودتا. در پى سازش پ
 انجام گرفت.

، قانون گذارى «دادستان انقالب»شورايعالى قضائى و بدنبالش آقاى قدوسى،  ـ3
كردند. رئيس جمهورى به دستگاه قضائى اخطار كرد كه حق قانون گذارى  مى

 ندارد.
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دستگاه قضائى حرف زدم بلكه بخود آيند و دست از سرم بردارند تا اين 
 جنگ را بجائى برسانم. 

حاال توجه ميفرمائيد هيچكس تحريك نكرد جز عمل اين آقايان و 

اند  ن باره حرف نزدم. حاال هم شروع كردهبا آن آقايان هم يك كلمه در اي

در نوار هم بود كه بايد  .صدرجلو امام ايستاد به تبليغ و بشدت كه بله بنى

 اين امر را تبليغ كرد. 

زنم.  اگر اينها، مرا بحال خود بگذارند بخدا قسم يك كلمه حرف نمى

د. و قرارى گذاشتيم اميدوارم اجرا بشو 6امروز هم آقاى مهدوى كنى آمد

 بهرحال تا پايان جنگ مرا بحال خود بگذاريد يك كلمه حرف نخواهم زد. 

سزاوار هم نيست اينها هر كار ميخواهند بكنند و من حق حرف  

 زدن هم نداشته باشم.

 ابوالحسن بنى صدر

33/8/6395 
 

 به آقاى رجائى نامه

 6395آبان  33
 

 تعالى مهبس
 

 آقاى محمد على رجائى نخست وزير

شوم كه چندبار بطور شفاهى مطالب  ه نامه شما، يادآور مىدر پاسخ ب
ام اما چون متاسفانه در شما تمايل به تكرار همان حرف بعد از  را گفته

 ايد. با اينحال: چند بار توضيح هست باز همان مطالب را نوشته

شما بعنوان نخست وزير در برابر مجلس مسئول هستيد، رئيس  -6
 :632افق اصل جمهورى در برابر ملت. مو

رئيس جمهورى در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت 
مسوول است. نحوه رسيدگى به تخلف از اين مسووليت را قانون معين 

 كند. مى

بنابراين نميتواند با وزرائى موافقت كند كه آنها را صالح نميداند. 
 (ت موقعبلحاظ اهمي)عالوه براين مسووليت، در برابر خدا و تاريخ هم 

 مسوول هستم.

كنم.  بله گفته بودم در كار وزراء كه چه كسانى باشند دخالت نمى -2
چند بار اين مطلب بايد بحث بشود؟ با شما موافقت كردم چون آقاى 
موسوى اردبيلى از قول امام پيام آورد كه كار نخست وزير را به مجلس 

اى حمله بايران را بگذارم. اطالعات واصله نيز حكايت از آمادگى عراق بر
كردند، در مقام اضطرار عمل كردم. در يك بحثى هم قرار شد نگويم  مى

بلكه بگويم در مقام اضطرار. بعد آقايان  (كه حق اينست)در مقام اجبار 
موسوى اردبيلى و مهدوى كنى رفتند نزد امام كه اين هيات دولت ناتوان 

ب بشوند. باز بحكم است. قرار شد جلسه بشود وزراء با موافقت انتخا
شناختم موافقت كردم و قرار شد آقاى صدر  جمع با وزرائى كه بعضاً نمى

موافقت كردم.  (در مجلس بعدى)وزير بازرگانى بشوند. حتى با آقاى نبوى 
باز شما عمل نكرديد. بعد امام گفتند شما مالحظه مرا نكنيد قانون 

 اساسى را اجرا كنيد.

 ه شما قرار بود...ايد ك حاال باز از سرگرفته

                                                           

دهد، كوشش همه روزه رئيس جمهورى اين بوده  همانطور كه اسناد نشان مى ـ6
كه پشت جبهه، اگر موافق نيست، جبهه جنگ ديگرى نشود. مورد آقاى  است

ها است. بديهى است كه به نتيجه  مهدوى كنى هم يكى از موارد اين كوشش
رسيد. زيرا آنها كه حريصانه در پى تصرف قدرت بودند، نگران آن بودند كه  نمى

نشود.  تمام شود و استقرار استبدادشان ممكن «پيروزى بنى صدر»جنگ با 
بوش برمالء بگردد و رسوا صحنه سياسى را ترك  -سازش پنهانيشان با ريگان 

 گويند.

اين قانون اساسى دو منشاء براى مشروعيت هيات وزيران قائل  -3
شده است، مجلس و رئيس جمهورى. هر دو بايد تصويب بكنند و چون 
رئيس جمهورى حق عزل ندارد، اگر هماهنگى كامل بين هيات وزيران و 
رئيس جمهورى نباشد، هر روز بايد كشمكش كنند و كار به كشمكش با 

جلس ميرسد. در هر زمان اينكار با خطر است خصوص در اين زمان كه م
كرديد و بينى بين اهلل ... عمل  پر خطر است. شما اگر توجه باين امر مى

 كرديد. كرديد معلوم است چه بايد مى مى

نيست  (در اين)مصلحت اشخاص و رعايت ارزش و كرامت انسان  -4
ا انتصاب وزيرى بگويد و از نظر كه رئيس جمهورى داليل مخالفت خود را ب

قانون نيز الزام ندارد علت آنهم اينست كه بنظر قانون گذار قانون اساسى 
هيات وزيران بايد مورد تصويب باشند يعنى كامالً بر رئيس جمهورى 

 شناخته شده و مورد قبول او باشند.

كشد. اوالً اظهارات شما  اما اظهار نظر در باره وزراء كه طول مى -9
كنيد دوباره بلكه سه باره  در اين باره خالف دارد. غالباً شما اصرار مى

اند، تحقيق شود. ثانياً تحقيق  درباره كسانى كه مورد تصويب واقع نشده
درباره كسانى كه بر من شناخته نيستند، محتاج دسترسى به منابع 

 اند، مانع از مراجعه مسوول اطالعات است. اينطور كه بمن گزارش كرده
اند. الزم است هرگونه محدوديت بفوريت  تحقيق به مركز اسناد ملى شده

. درباره آقاى جاسمى 2ترى انجام بگيرد در زمان كوتاه رفع شود، تا تحقيق
نيز بايد بفوريت امكان مراجعه به منابع فراهم بشود. ثالثاً  [ىبجاس]

قع وزيرى كه بر رئيس جمهورى شناخته نيست چگونه مورد تصويب او وا
 بشود؟

شما درباره آقاى صدر با آنكه در دوره محاصره اقتصادى بسيار  -1
گوئيد با هيات وزيران هماهنگى ندارد، حال چرا  خوب عمل كرده است مى

رئيس جمهورى حق نداشته باشد با وزراء تحت رياست خود هماهنگى 
د داشته باشد؟ حال آنكه با توجه به عمل كرد شما امروز بايد بسيار باشن

 اشخاص منصف كه حق را بمن بدهند.

ام، اينك بطور كتبى نيز  وزرائى را كه بطور شفاهى تصويب كرده -2
 .(وزير كار، وزير دادگسترى، وزير آموزش و پرورش)كنم.  تصويب مى

هاى بدون وزير، هر چند معناى اينكار  درباره تصدى وزارتخانه -8
ا رئيس جمهورى و عدم توانائى در تشكيل هيات وزيران هماهنگ ب

ها و راه انداختن امور جارى و نه بيشتر، با  مجلس است، در حد امضاى نامه
ترسم كه  ، مى3كنم. با اين تصميم درباره بنزين تصدى شما موافقت مى

هنوز جبهه جنگ با عراق تمام نشده، يك جبهه جنگ اقتصادى باز بشود 
 و كشور از پا درآيد.

ب احتياج به از سرگرفتن و تكرار اميدوارم ديگر اينگونه مطال
نداشته باشند و الاقل اگر هماهنگى نيست، جنگ نامه و مصاحبه نداشته 

 كند. باشيم. نگرانى درباره جنگ بقدر كافى ذهن را مشغول مى
 

 ابوالحسن بنى صدر

  6395آبانماه  33
 

 به آقاى احمد خمينى نامه

 6395آذر  4
 

 بسمه تعالى
  

 آقاى احمد آقا خمينى

 نويسم: نامه شما را خواندم. قصدم را قربت كردم و چند كلمه مى

                                                           

اى  پيدا كرد. نخست در مهار آقاى خامنه «مركز اسناد ملى»اسناد ساواك، نام  ـ2
 بود. دسترسى به آن براى غير خودشان ممكن نبود.

 از كارهاى حكومت رجائى گران كردن قيمت بنزين بود. ـ3
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مكاتبات شكست خوردگان در متهم كردن يكديگر بچه كار  -6

ت را بر شما تمام جآيد؟ خود اين فكر كه در شما پيدا شده است، ح مى

كند. پس شما هم ميدانيد كه احتمال از دست رفتن همه چيز بسيار  مى

ها از خود رفع  كنيد من ميخواهم با انتشار نامه مى بسيار زياد است و فكر

 ؟6تقصير كنم. چه نتيجه از اينكار

كنيد كه اگر پيشنهادها اجرا شوند، و وضع  چرا اينطور فكر نمى

 ها نشان خواهد داد كه: نجات يابد انتشار اين نامه

   اند و اعلى سعه صدر داشته دحامام ب -

 است رئيس جمهور مسائل را درست ديده -

اجراى پيشنهادها و تبادل درست اطالعات و آراء موجب پيشرفت  -

كشور و انقالب اسالمى شده است: مثالً انتشار گزارشهاى پاريس و نجف 

 ؟2جز حسن و نشان دادن يكسانى خط چه دربر دارد

اگر اينطور به قضيه نگاه كنيد، قضايا بكلى دگرگون خواهند شد. چه 

خواهم هزار بدبختى بوجود آيد و بعد  مىكسى به شما گفته است من 

ها بگويم تقصير از من نبود، گفتم امام ترتيب اثر نداد؟ چرا  باستناد نامه

نخواهم كه موفقيت ها بسيارتر از بسيار شوند و بعد بگويم امام حمايت 

ئى موفق شد كه در  ها بدست آمد. تجربه كرد و توجه كرد و... و موفقيت

 شده بود؟ اين چه ضرر دارد؟تاريخ هيچگاه موفق ن

اينكه شما ميتوانيد جواب بدهيد. خير نميتوانيد چنانكه در اين  - 2

ايد جواب بدهيد. جريان رويدادها خارج از ذهن من و  نامه نيز نتوانسته

شما وجود دارد، آنچه واقع شده است، ميتوانست واقع نشود. اما نوع 

ت. آن نظر و عمل بايد خاصى از نظر و عمل موجب وقوع آنها شده اس

ام كه برنامه دشمن بآخر رساندن  تغيير كند. مثالً چند نوبت هشدار داده

ذخاير ارزى ما و تحميل سياست خويش است. حاال ذخاير ما دارد ته 

كشد. شما چه جواب ميدهيد؟ نوع خاصى از نظر و عمل ما را باينجا  مى

تيجه ديگرى ببار رسانده است، نوع ديگرى از نظر و عمل ميتوانست ن

 بياورد و نقشه دشمن را خنثى كند.

درباره جهتى كه اقتصاد كشور در پيش گرفته بود و گرفته است، 

آنقدر هشدار دادم كه زبانم مو درآورد و امشب مسووالن بانكها فرياد و 

اند كه آقا فشار زياد است و پول نيست. خودم چند نمودار  فغان برآورده

رض امام برسانيد، اعتنا نشد. حاال ما در اين وضعيم: دادم با توضيح كه بع

تورم زياد. زمستان، بى پولى، دولت ضعيف و عاجز. شما چه جواب 

 دهيد؟ مي

آمد. آنوقت ممكن  اگر به نظرها توجه شده بود اين نتيجه ببار نمى

اش اين  ها را منتشر كنم، اما نتيجه نامه «زرنگى خاصى كه دارم»بود با 

م رهبرى همه سو نگر است و رئيس جمهور مراقب همه چيز ميشد كه اما

است و برنامه مشخص تحت رهبرى امام اجرا شده و نتيجه داده است. 

كارى كه سابق در تاريخ ممكن نشده بود، ممكن شد. از اين بهتر چه 

 ميشد؟

ايد كه آقا ميتوانند مرا خورد كنند. من هيچوقت در  تهديد كرده -3

ها را هم نراند و نزد. و  ام. اما بنگريد كه پيغمبر منافق ردهاين باره ترديد نك

                                                           

مانطور كه در پاسخ پيدا است، آقاى احمد خمينى در نامه خود مدعى شده ه ـ6
خواهد براى تاريخ مدرك تهيه كند. عقل قدرتمدار غافل  بود كه بنى صدر مى

كند. بنابراين، او غافل بوده است كه اعتراف  شود كه با تخريب خود شروع مى مى
كند. او  مى يخ آنها را محكومكند پدر و دستياران او به خرابكارى مشغولند و تار مى

هاى خود برمى شمارد و  عصبانى است كه چرا بنى صدر اين خرابكايها را در نامه
 دهد. نسبت به پى آمدهاشان، هشدار مى

كرد و در اختيار خمينى، در نجف  اشاره است به گزارشها كه بنى صدر تهيه مى ـ2
 .داد و نوفل لوشاتو قرار مى

ام مردم آقا را مرجع  بهمين دليل جنبش او ماندنى شد. چند بار گفته

قبول دارند و نه سياستمدار. اينطور كارها ضررش به خود آقا، به موقعيت 

اسالم صد چندان بيشتر است. آن جمهورى كه اولين رئيس جمهورش با 

ى كه تحصيل كرده است، يكسال دوام نياورد، جمهورى قابل محبوبيت

چينند اين را ميدانند خورد  دوامى نيست و آنها هم كه اينهمه توطئه مى

كردن من، مرگ جمهورى است. بهمين نظر است كه اينهمه بدنبال 

ئى هستم كه بمن بخورد. اگر نه احتياج به تهديد نبود، صد باره  گلوله

صد افسوس... با اينهمه احتياج به تهديد نيست. من  استعفا كرده بودم.

بحكم وظيفه و مسووليت بكار سخت و طاقت فرسا مشغولم. استعفايم هم 

نزد آقا هست. تجربه آقاى يزدى و آن عزيز كردنها و اين ذليل كردن هم 

 هست. زودتر جانم را خالص كنيد.

زاج من هيچ كنيد. م اميدوارم اين آخرين بار باشد كه مرا تهديد مى

با تهديد سازگار نيست. چرا ميخواهيد از پدر خود آسياب شخصيت 

 خوردكنى بسازيد؟

كنم يك  غصه من اينست كه من براى عقيده اسالمى فكر مى

كارهائى بايد بشوند تا كشور از سقوط كه كرده است بلكه نجات پيدا كند. 

و مقابله  و هيچ نقصى در كار رهبرى آقا نباشد و شما از زاويه قدرت

كنيد. غير ممكن است من مقابله با امام را بپذيرم و  قدرتها بامور نگاه مى

كشد فوراً بدنبال كار  هر روز كه فكر كنم خداى نكرده كار به تقابل مى

 روم. خود مى

اند و حاال نيستند.  اما كسانى طرفدار رياست جمهورى من بوده -4

حكومت توزيع كنم. اين آقايان طلحه و زبير بسيارند. من نميتوانم آجيل 

تبليغات بلد نيستند. شكست در جنگ، بيشتر از همه شكست رهبرى 

امام است. مقصود من آن بود كه خودجوشى و تحرك عمومى بوجود 

بياورم براى كار و تالش تا جنگ عوارضى كه ببار آورده است، ببار نياورد. 

لها را از بانكها نبرند. تا اعتماد بوجود بياورد و نه بى اعتمادى تا مردم پو

توليد كنند و... هر چه داد كردم شما نشنيديد؟ آقاى نورى چه ميداند 

 تبليغات چيست؟

گويم كشور از دست  حاال شما ميگوئيد وضع خوبست. و من بيجا مى

 كنم از ايران چيزى بجا نمانده چرا كه: رفته است، چه بهتر. من فكر مى

 صنعت خوابيده -

 عى فالكت بار داردكشاورزى وض -

 جنگ داخلى است -

جنگ خارجى هم هست، محاصره اقتصادى هم هست. دشمن هم  -

 كند. قوى است و در بين ما ستون پنجم قوى دارد و عمل مى

كنم كارى كه فعالً از من ساخته شده است، شايد از ديگر  فكر مى
 ساخته نباشد. مهلتى ميخواستم كه مانع سقوط قطعى كشور الاقل در

 اند: نشسته و گفته [ه ایعد] اين جنگ شوم. عده

اگر شكست بخورد، خواهد گفت تهران نشينان نگذاشتند و اگر  -
آيد. پس بايد  شود و قهرمان به تهران مى پيروز بشود سوار تانكش مى

فرمانده كل قوا نباشد و در خوزستان هم نماند. اين حرف ستون پنجم 
 است.

ايد  هم اگر به حرف آقاى آيت رسيده حاال تهديد الزم نيست. شما
كنم و  ام، حرفى نيست. جنگ را هم رها مى كه من مقابل امام ايستاده

 مسووليت را خود بعهده بگيريد.

 شود كه  بدبختى وقتى به كشورى روى آورد همينطور مى

 كنند نشينند درباره چگونگى عزل رئيس جمهورى شور مى مى -

 ر يك اجتماع بمناسبت تاسوعابه بيان درمى آورند آنهم د -

اندازند و تعطيل روزنامه و خفقان خائنانه و  بگير و ببند راه مى -
 آورند. احمقانه بوجود مى
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كنيد  اينكارها مقابله با امام نيست. اما اگر بگوئى چرا اينكارها را مى

 مقابله با امام است. آقاى احمد آقا خمينى تو هم؟!

نويسم براى اينست كه بعد انتشار  مى اگر اينطور است كه اگر نامه

 بدهم و...

 رود زنم فشار خون باال مى اگر حرف مى -

 اگر... -

نويسم.  زنم، بامام نامه نمى بسيار خوب در تلويزيون حرف نمى

 آيم، آيا مرا بحال خود خواهند گذاشت؟ بديدار ايشان هم نمى

 ما كجائيم در اين بحر تفكر تو كجائى 

 .ر تا وقتى اين روحيه است حرفى ندارممطلب تمام و ديگ

 نگهدارا خد

 ابوالحسن بنى صدر

 95آذر  4

 

 وليتؤگزارش اقتصادى را كه آقاى صراف با منتهاى دلسوزى و مس

فرستم. افسوس كه  شناسى تهيه كرده است بعنوان آخرين هشدار مى 

ارند. آنها كه ميدانند چه بايد كرد از كار بركنارند و آنها كه نميدانند برك

ايد  ايد، يك مصيبتى را باسم دولت بوجود آورده دست و پاى مرا هم بسته

ايد، خدايا چه سقوطى! خدايا  و چند نادان را هم مبلغ جمهورى كرده

اند و خدايا  اند و بجنگ فرستاده ها بسته اند و خودى دست و پاى مرا بسته

كشى زير فهمند و كارشان شده است خط  آنها هم كه بايد بفهمند نمى

كلمات كه كدام موافق با امام است و كدام مخالف. چرا ميخواهيد از امام 

يك خودكامه بسازيد؟ شما كه ميگوئيد مخالفت دو نفر را مخالفت دو 

 كنيد؟ طرفدار با هم تلقى كنم، خود چرا چنين نمى

 

 

 به آقاى خمينى نامه

 6395آذر  63

 بسمه تعالى

  

 دارد: معروض مي

ها كه زده  مجال نداد خدمت برسم. اما حرف بدى وضع مزاجى

كند و ناگزير  گيرند، مرا بشدت نگران مى ميشوند كارها كه صورت مى

 ميسازد آنچه بنظرم واجب ميرسد معروض بدارم.

تخت در  3333با توجه به صحبت سادات و خبرى كه امريكا  -6

ارجه ها آماده كرده است و صحبت وزير خ بيمارستانهاى خود براى زخمى

كويت درباره احتمال جدى مداخله امريكا و بمبى كه در برابر وزارتخارجه 

منفجر شده است كه ممكن بود موجب مرگ امريكائيهاى مقيم اين 

 . 6وزارتخانه بشود، احتمال مداخله امريكا كم نيست

با توجه باين واقعيت، ناگزير خواهند كوشيد جبهه داخلى ما را  -2

بايد  ام كه نمى رمائيد كه اينجانب حرف هائى زدهبهم بريزند. شما ميف

زدم. اما اگر توجه كنيم به آنچه در قم واقع شد و موجب بيانات شما  مى

گشت و آنچه در مشهد واقع شد كه از شعاردهندگان عكس و فيلم 

اند و حرفهائى كه امروز در مجلس زده شد و در راديو و تلويزيون  گرفته

ز آن دارد كه توطئه شومى در حال تدارك زده ميشود، همه حكايت ا
                                                           

بوش  -تند كه حل مشكل گروگانها را آنها كه با ريگان اين ايام، ايامى هس ـ6
بايد تحويل حكومت  انداختند. زيرا آنها مى سازش پنهانى كرده بودند، به تأخير مى

شدند. بنابراين،  شدند و در لحظه اجراى مراسم سوگند ريگان آزاد مى كارتر نمى
 گرفت. امريكا قيافه تهديدآميز به خود مى

است. اينست كه روى صحبت ديشب احمد آقا با پيشنهاد زير موافقت 

2:بفرمائيد
 

يك هياتى مامور بشود تحقيق كند ببيند در قم و مشهد قطع  -6

 اند. نامه نويس و قطع نامه خوان و شعاربده چه كسانى بوده

 ها  شود و وضع دادرسىيك هياتى مامور مطالعه وضع زندانها ب -2

حرفهائى كه در جلسات خصوصى و علنى مجلس راجع به ارتش  -3

 گويند، دروغ هستند. ها مى و وضع جبهه

كند و  باز مشكل اينست كه جواب دادن قال و مقال را بلندتر مى

كند. اينجانب با كار كشنده  ها را در محل خراب مى جواب ندادن روحيه

كنم  ام و با التماس تقاضا مى ابل اطمينان رساندهبحمداللَّه وضع را بحد ق

بگذارند كشور از بين نرود و جنگ با موفقيت تمام بشود. شنيدم كسى 

گفته است كه خوزستان از بين برود بهتر است از اينكه بنى صدر موفق 

جنگ بعد از جنگ را  (به كنايه)اند،  بشود و امروز هم در مجلس گفته

 يداند دروغ است و اگر جانى از اين جنگ بدر ببرم. خدا م3بينم تدارك مى

كوشند جدائى بياندازند.  پدر عزيزم، من ميدانم بسيار مى  )خوانا نيست(

اما يقين بدانيد كه در وضع اينجانب نسبت به شما هيچوقت هر چه پيش 

اند كه قرار من بر وفا  بيايد تغيير حاصل نخواهد شد و امروز همه دانسته

ش آيد. اگر آرزوى سالمتى داشته باشم براى اينست كه است هر چه پي

 .4بديدار شما نائل آيم

 ابوالحسن بنى صدر

 95آذر  63
 

 حسين خمينى به آقاى نامه

 6395آذر  63
 

 بسمه تعالى
 

 برادر عزيزم آقاى سيد حسين خمينى 

ئى براى  ايد و در اين موقعيت؟! بنظرم رسيد چند كلمه مصاحبه كرده

گذارم. فكرى است كه  نتشارش را به تشخيص خود شما مىشما بنويسم. ا

9:ا شده استقدر شما ال
 

ارتش عراق » ايد كه آقاى ياسر عرفات گفته است؟: شنيده -6

ميتواند اهواز را بگيرد، دست نگه داشته است منتظر فعل و انفعال در 

كند بلحاظ  . بامام اينطور گفته بودند كه ارتش ما عمل نمى«تهران است

 نكه در تهران كودتا بشود!!اي

                                                           

شود. اما آن  شهر روى داد، از اين پس تا امروز، مرتب تكرار مىآنچه در اين دو  ـ2
ها را براى بدست آوردن اين  زمان، بنابر برابر كردن خمينى با بنى صدر بود و حادثه

 ساختند. نتيجه مى

بهتر ار آنست كه بنى صدر پيروز شود،  «نصف كشور برود»، «خوزستان برود» ـ3
گان حزب جمهورى اسالمى بر زبان داشتند. سخنى بود كه بهشتى و ديگر گردانند

دها، جنگ با هدادند با قبول پيشنهاد غير متع آخر سر هم، چون احتمال مى
 پيروزى تمام شود، خمينى را ترساندند و كودتا كردند.

شدند چرا كه اختالف بنيادى  اطمينان دادنهاى مكرر در آقاى خمينى موثر نمى ـ4
 نى صدر مردم ساالرى.خواست و ب بود: او استبداد مى

روز بعد از مصاحبه، آقاى حسين خمينى نزد آقاى بنى صدر رفت و مصاحبه  ـ9
عمويم احمد آقا تلفن كرد بيا حال امام خراب است. از »نيز كرد. به بنى صدر گفت: 

آبادان به تهران آمدم. نزد پدر بزرگ رفتم ديدم در رختخواب با حالى بسيار زار 
رسيدم: چه شده؟ كسالت داريد؟ امام گفت: از دست بنى است. مضطرب شدم و پ

عمويم خبرنگار خبر كرده بود. مرا  !«خواهد مرا نابود كند صدر است، بنى صدر مى
اند و  آماده گفتن آن حرفها كردند و گفتم! او در مصاحبه نيز گفت رنگش كرده

كشور برود اند نيمى از  گفته فاش كرد كه مجريان طرح كودتا، در جلسات خود مى
 بهتر از آنست كه بنى صدر پيروز شود!
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روز هيچكار نكند و هر  93آيا به نظر شما معقول است ارتش عراق 

 روز تلفات بدهد و منتظر كودتا در تهران باشد؟

تر نيست بگوئيم: ارتش عراق از پيشروى ناتوان است و  آيا درست

 منتظر فعل و انفعالى است كه كار آن ارتش را آسان كند؟

ه ميتواند باشد؟ جز بر زمين زدن رئيس جمهورى آن فعل و انفعال چ

ها را  كه به تصديق خود شما توانست پيشروى دشمن و تحقق نقشه

متوقف كند چه ميتواند باشد؟ شايعه ترور رئيس جمهورى در هفته قبل 

 گيرد؟ از عاشورا و كارزار هفته بعد از عاشورا و... بچه قصدى صورت مى

يد. من نيز اين سئوالها را طرح ا شما سئوال هائى را طرح كرده

 كنم: مى

 را خورد كند؟ «رئيس جمهورى »جز امام چه كسى ميتواند  -الف 

آيا آن نقشه كه در آن نوار بود، حاال بهترين وقت باجرا  -ب 

 درآوردنش و برانگيختن امام به مخالفت نيست!

اگر اينطور است راستى چه دستى نامه اينجانب بامام را منتشر  -ج 

رده است؟ آيا بقصد خراب كردن امام بوده است يا در مرتبه اول القا اين ك

باور كه رئيس جمهورى در مقابل امام ايستاده است و برانگيختن امام به 

اسالم و ايران روزشمارى  زدن حرفى كه در انتظارش دشمنان موجوديت

 ؟6كنند مى

ره ارزد كه تحقيق جدى دربا اگر اينطور است آيا بزحمتش نمى

 چگونگى انتشار اين نامه بعمل آيد؟

ام و امروز نيز كتباً خواستم در اين باره تحقيق  ستهااز امام مصراً خو

 بشود.

شما يكبار مرا ستايش كرده بوديد كه نزد امام با صراحت  -ج 

آميز  گويم. حاال اينكار را بد ميدانيد يا انتشار نامه را تحريك حقايق را مى

گيرى كنيد تا تحقيق  آميز ميدانيد پى ر نامه را تحريكميدانيد؟ اگر انتشا

 جدى بشود و آنوقت بسيارى چيزها بر ما معلوم خواهد شد.

درباره آقايان دكتر يزدى و قطب زاده و... تا اينهنگام مورد تائيد  -د 

امام بودند و در مقام هائى كه داشتند باكى نبود از اينكه مخالف رئيس 

ها نيستند چرا اينهمه نگرانى از طرفدارى  آن مقامجمهورند. حاال كه در 

كنند دليلش را از  آنها از رئيس جمهورى هست؟ اگر طرفدارى مى

خودشان بايد پرسيد اما همانطور كه چند روز پيش به شما گفتم، من در 

 ام. ها تا بحال باآنها صحبت نيز نكرده اين باره

رسيد،  به نتيجه مىراستى اگر توطئه گرفتن فرماندهى كل قوا  -ه 

اگر صحبت هائى كه درباره عزل رئيس جمهورى قبل از تاسوعا شده 

  2است و در آن روز، بصورت درس قانون اساسى مطرح شده است، و اگر...

 آمد؟ شما كه در خوزستان هستيد، بگوئيد چه پيش مى

خورد يا  در صورت شكست، امام و انقالب اسالمى شكست مى -و 

 صدر؟ تنها بنى

مخالفت بنيادگذار جمهورى اسالمى با اولين رئيس جمهورى و  -ز 

 آورد؟ روانه كردن او، چه برسر جمهورى در اوضاع فعلى كشور مى

و اگر شما برسر حرف هفته پيش خود هستيد كه  -ح 

صدرميتواند با راه آمدن با امام و پيش گرفتن خط واقعى او كشور را  بنى

خراب شدن امام؟ اين خراب شدن  برد از نجات بدهد، چه سودى مى

 بمعناى ويران شدن پايه حكومت نو بنياد نيست؟

                                                           

به آقاى خمينى توضيح  6395/8/5درباب نامه و چگونگى انتشارش، نامه مورخ  ـ6
 .داده شده است

عزل رئيس جمهورى را آقاى بهشتى پيش كشيد، در مقام اجرا هم برآمد اما  ـ2
د كه مجلس را اعضاى ديوان كشور آن روز به اتفاق آراء مخالفت كردند. اين ش

 آلت فعل كردند.

فهمد كه نميتواند و  آيا رئيس جمهورى اين مطلب ساده را نمى -ط 

نبايد خود را از امام محروم كند؟ و اگر ميداند پس ناچار وجود او بكار او 

گذار براى پاك كردن جمهورى و هرچه استوارتر كردن اعتبار بنياد

 آنست، اينطور نيست؟

آيا در شرايط فعلى خراب شدن بنيادگذار و رئيس جمهورى  -ى 

هدف ضد انقالب و دشمنان موجوديت ما نيست؟ شما اين سووالها را براى 

خود طرح كرديد و بعد آن حرفها را زديد؟ يا اينكه بدون توجه به اين 

 ها آنحرفها را زديد؟ واقعيت

 ابوالحسن بنى صدر

63/5/6395 

 

 به هيات منتخب روحانيت مبارز تهران نامه

 6395دی  2

 

 بسمه تعالى

 

 هيات محترم منتخب روحانيت مبارز تهران

دو سه مورد به اند. تنها  ها از حد و اندازه گذشته روزها تحريك اين

 دارند:   كنم كه از جهت اوضاع كشور اثرات بسيار زيانبخش آن اشاره مى

مجلس و نخست وزير چند بار اظهار نظر درباره وزراء رئيس  -6

اند تا مطابق معمول با جوسازى كسانى را تحميل كنند. اينجانب  كرده

ئى به امام بعرض ايشان رساندم اينجانب از خود سلب  ضمن نامه

گذارم.  له مى كنم و موافقت با وزراء را بنظر خود معظم مسووليت مى

كنم  من دخالت نمى«اند  هگفت: فرمود اينطور كه آقاى نخست وزير مى

و با ايشان نزد اينجانب ». شما با آقاى موسوى اردبيلى صحبت كنيد

آمدند و دو تن را معرفى كردند كه يكى همان كسى بود كه از ابتدا مورد 

 موافقت قرار نگرفته بود و بحث آن در روحانيت مبارز نيز بميان آمده بود.

ئى از راست و دروغ  آميختهاند  آنچه ايشان و آقاى رفسنجانى گفته

بوده است. با اينحال مطلب اينجاست كه تصويب وزيران حق رئيس 

ماه  3جمهورى است و او بايد اعتراض كند كه چرا نخست وزير پس از 

هنوز وزيرى كه قابل تصويب باشند را نتوانسته است معرفى كند و با 

ها چرا استعفا  نهوجود اين ناتوانى و ناتوانيهاى بسيار ديگر در همه زمي

 كند؟ نمى

ادامه اين وضع كوشيدن براى تبديل مجلس به محل و ستاد 

ئى است كه براساس  مخالفت با رئيس جمهورى، بزرگترين ضربه

موجوديت اين انقالب وارد ميشود. اينجانب در اين باره و در بسيارى 

امه ام اما ديگر نميتوانم باين سكوت اد موارد ديگر تا بحال سكوت كرده

 تر ميشود. دهم. وضع كشور روزبروز وخيم

گذشته از اينكه استناد به بيانات يك نماينده در جلسه  -2

خصوصى جرم نيست، امضاى ورقه اعالم جرم، خودنشان ميدهد كه براى 

 .3ئى ايران هيچ مساله جز از پيش پا برداشتن رئيس جمهورى ندارد عده

هشتى و معاديخواه در هوا روز، سه تن آقايان باهنر و ب 63ظرف  -3

خبرنگار خارجى نيز با  1اند. آقاى بهشتى  نيروز تهران سخن رانى كرده

اند، آيا بنظر شما اين امر طبيعى است؟ بنظر شما  خود همراه داشته

صحيح است كه در وضيعت جنگ و آنهم پس از تجربه بسيار تلخ دو 

 ها را به ارتش باز كنيم؟ ساله، پاى كشماكش

                                                           

هيأت منتخب روحانيت مبارز تهران آن روز، پس از جلسه گفتگو كه در آن  ـ3
آقايان بنى صدر و رجائى و هاشمى رفسنجانى شركت داشتند، برگزيده شد. 

 مجريان نقشه كودتا استناد بنى صدر را به قول آقاى سالمتيان، جرم گرداندند! 



 42 

هاى مردم را تحت  اند كه كمك را در مجلس ارائه كرده طرحى -4
نظر يك هيات جمع بياورند. معنى اين طرح آنقدر روشن بوده است كه 

ه اند ب بتصويب نرسيده است: مردم به حساب رئيس جمهورى پول ريخته
. حرف برسر تصويب و عدم تصويب 6مصرف كمك به جنگ زدگان برسد

اهند مجلس را به ستاد براندازى نيست، حرف برسر اينست كه ميخو
 3كنم كه اين دولت در اين  رئيس جمهورى تبديل كنند. به شما عرض مى

ماه هيچ كارى را از عهده برنيامده و در آينده نيز برنخواهد آمد و كارش 
منحصر به تضعيف رئيس جمهورى بوده و آلت تحريكات است و ادامه اين 

نظر اسالم و كشور، زيانى عظيم  وضع از نظر شخصى بسود اينجانب و از
ها تا وقتى قانون اساسى اجرا نشود و هر كس از حق  دربر دارد. اختالف

 خود تجاوز نكند، از بين نميروند.

اند و برمنست كه  آقاى نخست وزير مرتكب جرائم مشهود شده -9
. كسانى كه بعنوان وزير پذيرفته 2موافق قانون اساسى اعالم جرم كنم

بر خالف قانون )اند  ها معاونت كل بخشيده ر همان وزارتخانهاند د نشده
اند.  و ديروز هم برخالف قانون براى بانك ملى مدير معين كرده (اساسى

 ها زودتر اظهار بفرمائيد. منتظر است كه نظر خود را در اين باره
 

 ابوالحسن بنى صدر

 6395ديماه  2
 

 به آقاى خمينى نامه

 6395دی  66

 بسمه تعالى

 دارد معروض مي 

اينجانب نميخواستم پيش از شروع حمله بخدمت برسم يا عريضه 
بنويسم. از خدمت شما آمدم تا براى آخر هفته گذشته حمله ممكن بشود 

ساعت ديگر حمله آغاز  48اما تاخير شد. مقدماتى فراهم شد و انشااهلل تا 
 ميشود. وضع از اينقرار است:

ر بگذارند، به تعداد كم و بسيار دير و وسايلى كه قرار بود دراختيا -6
با رفتن خود اينجانب از اين شهر بآن شهر در اختيار قرار گرفت. حتى 
ديشب در اهواز بزحمت اتوبوس و باربرهاى بزرگ براى بردن بقيه قشون 

 .3دست و پا كرديم
 خودرو دارد! 98تمام ارتش براى حمل و نقل تانك و ديگر وسايل  -

 سنگين وزن با موتورهاى نارسا هستند ها بسيار تانك -

 و...

ها گذراندم و برحمل و نقل نيروها نظارت  از اينرو تمام هفته را در راه
روز بطول انجاميد و  8كردم كه اهمال و سستى نشود. با وجود اين انتقال 

البته با خطرهاى بسيار از جمله خطر توجه دشمن به مقصود ما. با همه 
 گرفت. اينها انتقال انجام

مهمات  (و در صورت حمله كمتر از اين)ما براى يكماه ديگر  -2
انگيز است.  داريم. بنابراين هر روز را از دست بدهيم، براى كشور فاجعه

اندازم،  ممكن است بعرض شما برسانند كه اينجانب از روى قصد تاخير مى
                                                           

راى كمك به جنگ زدگان گشود. در برابر، آقاى رئيس جمهورى حسابى ب ـ6
رجائى نيز حساب گشود. نتيجه اين شد كه مردم ايران گفتند به رئيس جمهورى 

كنند. بعنوان واكنش به مجلس طرح بردند كه پولهائى كه مردم به  اعتماد مى
حسال رئيس جمهورى ريخته بودند، در اختيار حكومت قرار گيرند! بعد از كودتا 

 ولها را تصرف كردند. نيز پ

از جرمها، يكى قرارداد الجزيره بود كه رئيس جمهورى نسبت به آن اعالم جرم  ـ2
 كرد.

تنى با  23اين نامه سند فسادگسترى رژيم شاه نيز هست: تانك چيفتن  ـ3
تن! با تانك برهاى روسى كه قادر به حمل و نقل  43موتورى با قدرت كشش 

 هاى روسى بود و... تانك

ب هم اند و ديش چون اينحرف را در همه جا زده)بلكه به شما طورى بشود 
اند و همين صحبت، كه با  ئى را نشان داد كه باو نوشته امام جمعه اهواز نامه

. اين حرف نه باين دليل دروغ است كه اگر (كنم اين صراحت عرض مى
كرد،  هاى شبانه روزى اينجانب نبود ارتش هرگز آمادگى پيدا نمى كوشش

نكار موفق بلكه باوضعى كه هست اگر حاال جنگ را تمام نكنيم، هرگز باي
نميشويم. بنابراين اگر ظن خيانت به دين و كشور در حق اينجانب 

بريد اين حرف دروغ است و هركس را بفرستيد كه غرض نداشته  نمى
باشد به شما عرض خواهد كرد كه اينهمه مقدورات با امكانات كشور در 
اين مدت فراهم كردن از هر نظر خصوص از لحاظ زمان و سرعت معجزه 

 است.

 شود اينطور فرض كرد كه  ما ميا

 مساله گروگانها بهردليل حل نشود -الف

جنگ تا تمام شدن مهمات ادامه پيدا كند در حاليكه ما دشمن  -ب
را عقب نزده باشيم در اين صورت كشور بدون ارتش، بدون ارز، بدون 

 حاكميت دولت، و با استانهاى آشفته چه خواهد كرد؟
شوند، مشكل ايران  ود كه مانع مىاگر توجه به كسانى معطوف ش

 حل شده است

بهر حال با همه آنچه عرض شد بنظر اينجانب ترس ارتشيان عامل 
عمده كندى كار است. فرمايش شما ابالغ شد، اما چه ميتوان كرد وقتى 
آقاى نخست وزير بدون توجه بفرمايش شما و در مسجد آن اظهارات را 

شود رسيدگى بفالن حرفى كه  ؟ وقتى عرض مى4كند درباره ارتش مى
شادمهر زده يا نزده مهم نيست و الاقل حاال وقت اين نيست كه هر كس 

 را كه آمد و فرماندهى قبول كرد بعد از ششماه از كنار رفتن بگيريم و...

اينجانب فرماندهان را خواستم و با صراحت خطرات تاخير در جنگ 
عت ديگر جنگ را شروع سا 48را يادآور شدم. قول نظامى دادند كه تا 

ترسند. از پيروزى هم  كنند. از شكست و عواقب آن مى كنند و مى
ميترسند چرا كه آقاى نخست وزير موافق قول آنها گفته است: اگر اين 
ارتشى كه كودتاگران را بكار گرفته پيروز بشود بعد از جنگ دعواى ما با 

خدا ميداند. اما او خواهد بود. حاال اين كودتاگران چه كسانى هستند 
هركس با توجه به شايعه كودتا ممكن است فكر كند او را بعنوان شركت 

 در كودتاى موهوم خواهند گرفت.

ام. حتى للگى، اينك نوبت اينست  آنچه در توان اينجانب بوده كرده
 كه دست بدامن شما بشوم:

ها  فردا جمعه يا پس فردا يك بيانى در تقويت روحيه ارتشى -6
 د.بفرمائي
ترين كسانم حرف و سرى  خدا ميداند ميان اينجانب و نزديك -2

نيست. پرونده ساواك و دادرسى ارتش اينجانب در ايام رژيم سابق بعالوه 
اسناد سفارت، دست آقايان است قطعاً اگر يك جمله برضد اينجانب قابل 

قايان ، با آ9كردند كرنا، آنچه ممكن بود مىيافتند حاال با بوق و  استفاده مى

                                                           

نخست »اند، آقاى رجائى  در مسجد سپهساالر كه نام مطهرى را برآن نهاده ـ4
آن پيروزى كه اين ارتش بدست بياورد... »در سومين ماه جنگ، گفته بود:  «وزير
به دنبال اعتراض سخت رئيس جمهورى، او نوارى را نزد آقاى  «خواهيم! نمى

دانست كه  بود. او نمى ها حذف شده خمينى فرستاده بود كه در آن، اينگونه جمله
اند. آنها نيز نوار بدون سانسور را نزد آقاى  ارتشيها نيز سخنان او را ضبط كرده

خمينى فرستادند. اما اين دروغ گوئى و رفتار دور از عقل او، هيچ اثر نكرد. زيرا 
خواست كه به فكر كشور باشد. نخست وزيرى  آقاى خمينى، نخست وزيرى را نمى

 بداند و... «مقلد امام»ضد بنى صدر باشد. خود را  خواست كه را مى

، سندهاى افتخار بنى صدر و همكاران 6313طرفه اينكه بعد از كودتاى خرداد  ـ 9
او را، بعنوان سند جاسوسى منتشر كردند: جاسوس امريكائى كه مامور خريدن 

مستبد  «هاى مكتبى»و  «روحانيان»بنى صدر شده بود، شرفى را داشت كه 
 توان خريد.  شتند. زيرا او گزارش كرده بود بنى صدر و دوستان او را نمىندا
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ام و ندارم. محض مصلحت  شادمهر و باقرى هم هيچ سروسرى نداشته
كشور و براى اينكه ارتش، ارتش بشود با اين وضع كشور از آنها درگذريد. 

بينم كه كمبود روحيه و كمبود مهمات  اينجانب وضع نيروى هوائى را مى
بيايند و به دارد. از امروز باز بايد پايگاه به پايگاه بروم دوباره سر غيرت 

پرواز درآيند: بايقين باينكه در اين مرحله مرا يارى ميفرمائيد اين عريضه 
 را نوشتم.

 ابوالحسن بنى صدر

 95ديماه  66

 

 به هيأت روحانيت مبارز تهران نامه

 6395دی  66

 بسمه تعالى
  

 بكلى سرى بلحاظ مطالب مربوط به ارتش و سالح و مهمات

  

6هيأت محترم
 

ايد كه بعضى تخلفات در  اب باينجانب مرقوم فرمودهگفتند نامه خط

روزنامه انقالب اسالمى و يك يا دو مورد در كارنامه بوده است. نامه را 

 ام. با وجود اين:  ام هنوز نخوانده بعلت اينكه به تهران نيامده

در مورد روزنامه مدير روزنامه آمده است كه احضار بفرمائيد و  -6

كند. بخود اينجانب هم بموقع بفرمائيد عمل توضيح بدهد و تصحيح ب

 كنم. مى

درباره كارنامه، تا پيش از روز شنبه كه آن پيشنهاد را امضا  -2

كردم، در آن روز مسووليتى نپذيرفتم. از آنروز به بعد هم اينطور قرار شد 

كه ابتدا با هيأت در ميان بگذارم و در صورتى كه عمل نشد، بگويم. بهمين 

 ل كردم.ترتيب هم عم

اما با كمال تاسف عمل قاطعى از جانب آن هيأت مالحظه نميشود. 

كنند و فقط سكوت به اينجانب تحميل  آقايان بدتر از سابق هم عمل مى

شده است. بااينحال بلحاظ اينكه روزهاى حساسى است انتظار اقدام 

 :2سريع را در موارد زير دارم

يم و اگر بخواهيم حمله ما تا يكماه ديگر بيشتر مهمات ندار -الف 

كنيم از اينهم كمتر. بنابراين هر روز كه حمله به عقب بيفتد، ضربه پذيرى 

شود. در شرائط فعلى عامل تعيين كننده،  موجوديت كشور بيشتر مى

روحيه است و با كمال تاسف دارند پى در پى به روحيه ارتش ضربه  

 كشور بكنيد: زنند. يكبار نوشتم شما را بخدا فكرى براى اين مى

اند كه  آقاى نخست وزير در مسجد شهيد ابوترابى مطالبى را گفته -

گويند ايشان  اند. مى اند بمانند و جلسه را ترك گفته افسران نتوانسته

ماه ديرتر با نهادهاى انقالبى پيروز بشوند بهتر از اينست كه با  3اند  گفته

است و... بعد از جنگ ما  ارتشى پيروز بشوند كه كودتاگران را بكار گرفته

                                                           

اى براى حل اختالف  ، به دعوت روحانيت مبارز تهران، جلسه6395آذر  69در  ـ6
ميان رئيس جمهورى و مخالفان او تشكيل شد. تركيب آن روز روحانيت مبارز جز 

نفرى براى داورى در  9هيأت آن بود كه بعد پيدا كرد. به پيشنهاد بنى صدر، يك 
گفتار و كردار دو طرف، تشكيل داد. اين هيأت هم، بخاطرآنكه مخالفان رئيس 
جمهورى متكى به آقاى خمينى بودند و آقايان هاشمى رفسنجانى و رجائى مدعى 

 شدند از راه اتفاق، در آن جلسه حاضر شدند، كارى از پيش نبرد... 

د مهمات خاطرنشان شده است. از اين رو، ، كمبو6395بدينسان در ديماه  ـ2
رئيس جمهورى مقررات سخت درباره بكار بردن تسليحات و مهمات وضع كرد. به 
يمن صرفه جوئى مقرر و تدارك مهمات ولو به مقدار محدود، زمان در اختيار 
طوالنى شد. اميدوارى اين بود كه عراق زودتر ناتوان شود و جنگ پايان بپذيرد. با 

 سال ادامه يافت. 8كودتا شد و جنگ بمدت اينهمه 

 با اين ارتش مقابل خواهيم شد و...

چون )اش  اگر ممكن ميشد نوار سانسور مونتاژ مجدد نشده

را بدست بياوريد و گوش بدهيد، بلكه درد مرا  (اينطورش هم هست

 بتوانيد حس كنيد.

كنند كه نمونه آنرا  ها دارند پخش مى هائى را در پايگاه يك ورقه -

 كنيم كه ممنوع كردم.  پيمائى مى امروز آمده بودند كه ما راهفرستم.  مى

شايعات درباره كودتا و حتى اسم و رسم دادنها، در شرائط  -ب 

فعلى فقط تضعيف روحيه است چرا ارتش در مركز نيروئى كه بتواند كودتا 

 ها بفرمائيد. كند ندارد. بنابراين آقايان يك تحقيقى در ريشه اين شايعه

ره عالوه بر حرفها كه هر روز در مجلس زده ميشود، باز باالخ -2

ئى دارد كه نماينده قوه مجريه را هيأت  قانون راديو و تلويزيون ماده

رسانند. آنروز در  كنند و باطالع رئيس جمهورى مى وزيران معين مى

كردند كه قصدشان حذف رئيس جمهورى بوده است.  حضور شما انكار مى

جز اين قصدى ندارند. واقعاً صحيح است بخاطر  ماند كه اينك شك نمى

مخالفت با شخص اصل را از بين ببرند؟ فرض كنيد شوراى نگهبان بگويد 

انتخاب نماينده قوه مجريه غير از تصويبنامه است ولى با اين وضع كه 

شود، اعتبارى براى  قانون اساسى و قانون عادى وسيله حذف و جذب مى

نطور و با سماجت قانون را وسيله دعوا طى قانون اساسى و مجلس كه اي

 نمايد، ميماند؟ كردن مى

 

 آقايان محترم 

شود و حل  وضيعت فعلى، بن بست است، وضع روزبروز بدتر نيز مى

مشكل هم جز به استقرار قانون نيست. دنيا تجربه استبداد را كرده است 

اه را برويم، و تجربه ليبراليسم غربى را هم كرده است. هر كدام از آن دو ر

 ايم و سرنوشت هم از پسش معلوم است. ئى به بشر عرضه نكرده چيز تازه

ئى  سال اين بوده كه در اسالم راه تازه 23تالش علمى اينجانب طى 

نشان بدهم و آن اينكه: بستن راه تخريب و زورمدارى و باز كردن افق 

الى را به سازندگى و آزادى براى ابتكارهاى سازنده راه سريع رشد و تع

بشر نشان بدهيم. اكنون قدرت پرستى بيمارگونه، دارد اميد مرا به ياس 

ام بخاطر احساس خطر نسبت  كند و اگر هنوز استعفا نكرده بدل مى

بموجوديت كشور است. اين جنگ را كوچك نگيريد و نسبت باعمالى كه 

روحيه شكن هستند القيد نمانيد وضع حساس است. اينجانب آنچه در 

ام. ارتش آماده شده است و اين روزها، روزهاى تعيين  ام كرده ن داشتهتوا

بشويم بلكه  [موفق]ئى است، اگر روحيه عالى باشد و ما در حمله  كننده

  [طر افتاده...سيك ]اميدى به 

 ايضاً:

درباره انتخابات قبالً نوشته بودم. اين امر در اين موقعيت بسيار  -3

 مى شود: نهااب تشديد اختالفات و بحربحرانى از بسيارى جهات موج

 آيد اختالف برسر نقاطى كه در آنها انتخابات بعمل مى -

 اختالفات برسر نمايندگى چه كسى بشود چه كسى نشود -

توسعه دامنه مبارزات انتخاباتى به مبارزات موجود و وسعت  -

 گرفتن دامنه آن

د مسائلى كه بعد از پيروزى يكعده و شكست يكعده بوجو -

 آيند. مى

 احتمال مقابله شدن مردم با نهاد و با يكديگر -

 و...

با توجه بوضع جنگ و وضع گروگانها و نزديكى زمامدارى ريگان و 

وضع اقتصادى و... مصلحت كشور در شعله كردن آتش برخوردها نيست. 

 ببينيد آقاى رضوانى در فارس و قم و... چه آتشى بپا كرد، ببينيد... 
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رئيس جمهورى ميتواند از مجلس تعويق  18ل اينكه طبق اص

انتخابات را بخواهد، در وضع فعلى اگر اين خواست بعمل آيد و تصويب 

تر خواهد كرد. حاال  نشود، برشما معلوم است كه وضع را بدتر و خطرناك

 همه اصول قانون اساسى رعايت و عمل شد، ماند عدم تعويق انتخابات؟

 

 ابوالحسن بنى صدر

 95ديماه  66

 

 6نامه به آقاى رجائى

  6395دی  22

 

 بسمه تعالى

 

 آقاى محمد على رجائى نخست وزير

موضوع اجازه استخدام بيست و  95/8/65در مورد تصويبنامه مورخ 

هفت نفر كارمند براى وزارت ارشاد ملى بطورى كه در نامه شماره 

تذكر داده شد مقتضى است در اين قبيل موارد از  68684- 6395/5/9

كارمندان آماده بخدمت و مازاد بر احتياج كه اسامى آنان از طرف سازمان 

امور ادارى و استخدامى كشور بسازمانهاى دولتى اعالم گرديده است 

 استفاده نمايند.

 رئيس جمهورى

 ابوالحسن بنى صدر
 

 

 قاى رجائى در زير نامه آپاسخ 

ماده ارشاد يك سازمان تبليغات اسالمى است. كارمند زائد يا آ

2.آيد بخدمت به چه كارش مى
 

 رجائى 66/9

 
 

 به آقاى خمينى نامه

 6395دی  25

 بسمه تعالى
 

 فورى
 

 بعرض ميرساند:

ديروز فراموش كردم درباره گروگانها مطلب ضرورى را عرض كنم. 

اش  پريشب به احمد آقا گفتم. داستان دارد بصورتى تمام ميشود كه همه

بفرمائيد مسووالن بانك و افرادى كه ضرر و تسليم است و الاقل بايد 

اند، خدمت برسند توضيح بدهند. آنطور كه اينجانب  مذاكرات را كرده

ام هم قانون اساسى ناديده گرفته شده است و هم شروط  فهميده

چهارگانه آقا و هم مصوبات مجلس كنار گذاشته شده است و اين در ايران 

3:اشتمسكوت نخواهد ماند و عواقب بسيار خواهد د
 

                                                           

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »به نقل از كتاب  ـ6
 248ص  -«نخست وزير جمهوری اسالمي ايران

پبدا كرد، روشن مي شود قصد استخدام » ارشاد»با توجه به نقشي كه وزارت  ـ2
  بوده است.« كارمنداني»چه نوع 

ان موافقت نامه است كه اگر در مركز الجزاير، الجزيره امضاء شده باشد، اين هم ـ3
قرارداد الجزيره و اگر به اعتبار پيوستن به بيانيه دولت الجزاير باشد، برآن نام 

شود، كه عاقد آن، آقاى بهزاد نبوى آنرا با قرارداد  نهاده باشند، قرارداد الجزاير مى
 ها منعقد كرد.  دوله با انگليسمقايسه كرده است كه وثوق ال 6565

 هاى ايران را نميدهند. باين صورت كه: پول -6

ربح پولهاى توقيفى را حداكثر نصف ميدهند و بقيه را ميخورند  -

 (باحتمال قوى)

پردازند. خالف قانون  كنند و يكجا مى هاى ايران را حال مى قرض -

عالوه براينكه درباره قسمتى  (بايد با تصويب مجلس باشد)اساسى است 

ها بابت حال كردن، كلى ضرر بايران ميخورد، در وضيعتى كه  از آن قرضه

ما ارز نداريم و جنگ داريم، كارى در حد خيانت است و هيچ دليلى هم 

فروشيم، اوالً معلوم  براى قبول اين معنى نيست. اگر بگويند نفت مى

نيست بتوانيم در اين شرائط بفروشيم و ثانياً نفت چند سال بعد دو سه 

 .4ز قيمت خواهد داشتبرابر امرو

دهند و بين  ميليارد دالر پول و طال بما مى 2،8در عمل فعالً حداكثر 

ها در توقيف امريكا  ميليارد دالر هم تا پايان بهار و رسيدگى 3تا  2،2

 ميماند.

ميليارد دالر است، با حال شدن  9،9از پولهاى اروپا هم كه حدود 

 6،9ميليارد بالفاصله و  3،1. )ميلياردش را نقد برميدارند 9،6ها  قرض

  (ميليارد ظرف يكماه

 خدا ميداند دها را خواهد دا چه كسى جواب اين بذل و بخشش -6

پذيرفت كه در امور داخلى  اما اين شرط هم كه امريكا بايد مى -2

كرد و متعهد ميشد كه ديگر  ايران دخاالت كرده است و عذرخواهى مى

ت بگويد: از اين پس دخالت نخواهد دخالت نكند. حتى حاضر نشده اس

كرد چرا كه معنايش اين بود كه قبالً كرده است. حال آنكه طبق سندى 

شرط آقا شرائط ديگر را نيز حاضر  4كه نزد اينجانب است امريكا عالوه بر 

 شده بود بپذيرد.

هزار ميليون دالر  63اموال شاه را هم كه قبالً آماده بود، و آقايان  -3

 نت خواستند، عمالً نميدهند.بابتش ضما

ديگر چه عرض كنم كه اينجانب در تابستان در جلسه شوراى 

انقالب گريه كردم كه اين ترتيب كار كشور را به تسليم خواهد كشاند و 

ضربه خطرناكى به اساس موجوديت انقالب خواهد زد. اين نتيجه، نتيجه 

قا اين ترتيب را خوبى نيست. اقالً طورى نشود كه خداى نكرده بگويند آ

اند كه رهبر انقالب موافقت كرده است.  موافقت فرموديد. اينطور گفته

بسيار براى اعتبار انقالب و رهبر و بنيانگذار انقالب صدمه دارد. بحكم 

 .9ض كردمتكليف شرعى و از فرط عالقه آنچه بنظرم صواب رسيد عر

ن يك مطلب ديگرى كه بايد عرض كنم ناتوانى اين دولت است. اي

مساله بود كه باين صورت حل كرد در كنفرانس استانداران در مشهد هم 

 : 1حل بيكارى را اينطور گفته است اهر

هاى خراب شده آبادان و بكار انداختن  با جمع كردن آجرهاى خانه

 گارى و دوك، ميتوان اين مشكل را حل كرد.

                                                           

ش كردن ششد كه از سوئى بذل و بخ اگر بنابر افزايش ميزان عرضه نفت نمى ـ4
پول كشور و از سوى ديگر بنا را براى افزايش فروش نفت، آنهم با تخفيف گذاشتن 

بايد دست كم به نسبت كاهش  كرد و قيمت نفت مى آن سقوط نمى -قيمت  -
هاى استبدادى ديگر، خود،  كرد. اما مالتاريا و رژيم ا مىارزش پول، افزايش پيد

 اسباب سقوط قيمت نفت را فراهم آوردند.

نه تنها مخالفتى با امضاء و اجراى آن قرارداد خائنانه نكرد، نه تنها رئيس و  ـ 9
دادستان ديوان كشور منصوب او، پرونده اعالم جرم رئيس جمهورى را بهنگامى 

شد، از او  دستور توقيف آقايان رجائى و بهزاد نبوى مىكه قاضى آماده صدور 
، بر بنى صدر مسلم گشت 6313خرداد  61گرفتند، بلكه در آخرين ديدار، در 

بوش با اطالع شخص آقاى خمينى انجام گرفته است و  -سازش پنهانى با ريگان 
 ست.اينسان به جيب امريكا ريختن پول ايران، ما به ازاى آن سازش ننگين بوده ا

اند. شخصى با اين معلومات و طرزفكر را آقاى  اين سخنان از آقاى رجائى بوده ـ1
 خمينى بعنوان نخست وزير و آنگاه رئيس جمهورى به ايران تحميل كرد.  
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ميم خدا رحم كرد كه وزير خارجه قبل از اين قضيه معين نشد. تص

درباره اين دولت هم هرچه ديرتر گرفته شود ضررش بيشتر است. مثل 

كنم اما  ها خواهد شد. اينجانب هر طور شما تصويب كنيد عمل مى گروگان

بداليل كه ديروز عرض كردم بايد آنچه را كه حق و صحيح ميدانم خدمت 

 شما عرض كنم.

 .امر امر مبارك است

جانب هم اكنون از قضيه مطلع بعد ار ظهر است و اين 3اينك ساعت 

 شدم.

 ابوالحسن بنى صدر

25/63/95 
 

 نامه آقاى رجائى به آقاى بنى صدر

6 6395بهمن  9در 
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

بنا به پيشنهاد شماره  6395/63/62هيئت وزيران در جلسه مورخ 

 41وزارت امور اقتصادى و دارائى و عطف به ماده  95/5/21مورخ   8333

تصويب نمودند  6396نون برنامه و بودجه كشور مصوب دهم اسفند ماه قا

 98/9/2مورخ  4438كليه اختياراتى كه قبالً بموجب تصويبنامه شماره 

هاى وام يا اعتبار تحصيل شده از بانكها  در مورد اجازه و اجراى موافقتنامه

ها و  و مؤسسات خارجى از طرف دولت و امضاى اسناد و مدارك و سفته

بروات مربوط به وزير امور اقتصادى و دارئى سابق تفويض گرديده بود 

عيناً به جناب آقاى دكتر محسن نوربخش معاون كل وزارت امور اقتصادى 

 و دارائى تفويض گردد.

 نخست وزير 

 محمد على رجائى 

 

 نامه به آقاى خمينى

  6395بهمن  1
 

 بسمه تعالى
  

 رساند بعرض مي

عضاى نظارت بر اداره راديو و تلويزيون بايد دو نوبت فرموديد كه ا

اند كه در باطرف بودن  بى طرف باشد. اما در عمل كسانى انتخاب شده

 . 2افراطى هستند

آقاى روحانى كه امروز قرار است در مجلس انتخاب شود در بحث  -

راجع به انتخابات و نحوه انجامش بنمايندگى حزب جمهورى شركت كرده 

كه برضد رئيس جمهورى رفته است و ميرود، ديگر  بود. از منبرهائى

 زنم. حرفى نمى

آقاى حسين غفارى كه هيات وزيران معين كرده است را بعلت  -

 افراط در ناسزاگوئى آقاى محتشمى از راديو بيرون كرده است.

 نماينده شوراى قضائى هم باال دست اينهاست. -

                                                           

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »به نقل از كتاب  ـ6
 693-645صص  -«نخست وزير جمهوری اسالمي ايران

در نامه ديگرى، خاطر نشان شده است كه بنابر قاعده ابتلى، هر كس را به  ـ2
كند بايد آزمود. در اين ابتلى نامعلوم، معلوم و ناشناخته، شناخته  ادعائى كه مى

 شود. چنانكه جريان امر نشان داد كه دستگاه تبليغاتى باب طبع استبداد: مى

ها و  ود را تامين جريان آزاد انديشهتواند بى طرف باشد، يعنى كار خ نمى -الف 
 شود. بنابراين مبلغ خشونت مى -اطالعات بداند و ب 

ن بصورت شدت همانطور كه نتيجه تبليغات اين راديو و تلويزيو

كند،  گرفتن محبوبيت و مغضوبيت بتدريج دارد جامعه را پاره پاره مى

ادامه اين روش وضع را بانفجار خواهد كشاند. مصلحت شخصى اينجانب 

در همين نوع مسووالن است چرا كه در افكار جامعه اينجانب را معاف از 

قزوين و گرداند و همانطور كه دو نمونه  توضيح و برى از مسئوليت مى

اصفهان نشان داد، دو ماه تبليغ ضد، بر اقبال مردم افزود اما براى اسالم و 

جمهورى خطرناك است كه مردم از بلندگوهاى جمهورى سلب اعتماد 

ايد امر به اجرا فرمائيد تا ناگزير از  كنند. چاره اينست كه آنچه را فرموده

 تجديد انتخاب شوند.

 ابوالحسن بنى صدر

 6395بهمن  1

 

 نامه به آقاى احمد خمينى

 6395بهمن  69
 

 تعالى همسب
 

 برادر گرامى آقاى حاج احمد آقا خمينى
 

 اول از وضع جنگ بگويم:

طرح آب، اولى اجرا شد. امروز يك هواپيما رفت ببيند آب دو طرف 

كارون را در سه راهى آبادان گرفته است يا نه، آن را زدند. عكس 

ئى شده باشد. طرح  اند اما نبايد معجزه وردهاند هنوز نتيجه را نيا گرفته

دوم هم نزديك باجرا است تا يك هفته ديگر اجرا ميشود. اميد باين طرح 

 بيشتر است. 

كند و اميدوارم بموقع آماده عمل  هم پيشرفت مى 61بازسازى لشگر 

 بشويم. 

دوم مسائلى است كه در چند شهرى كه رفتم باآنها برخورد كردم: 

ئى براى برهم زدن سخنرانى، در اصفهان و جيرفت نظرگير  آوردن دسته

بود. ميدانستم و بدفعات گفتم كار به اينجاها خواهد كشيد. اما متاسفانه 

گوشى بدهكار نبود. كمى بعد توضيح ميدهم نتيجه اينكارها چيست. 

ها را نگفتم. بى بى سى درباره سخنرانى اينجانب  باوجود اينكارها گفتنى

فهائى زد كه هيچ با واقعيت انطباق نداشت. در آنجا به در جيرفت حر

بيانات ريگان و هيگ و دولت انگليس حمله كردم و مسائلى كه در محل 

بوجود آمده بود: آوارگان را تحريك كرده بودند كه مردم شهر به حمام 

اند و ميخواهند به ناموس شما تجاوز كنند و بمردم شهر هم  حمله كرده

يونيسم است و آوارگان را تحريك هه امپرياليسم و صگفته بودند توطئ

اند به شهر حمله كنند. در نتيجه ديوانگى فرماندار زد و خورد شده  كرده

 (بنابر اقوال)نفر  83تا  23برد و  ئى را آب مى است و چند نفر كشته و عده

نفر هم دستگير. حرف من اين بود كه گوش بحرف  23زخمى ميشوند و 

 .ها نكنيد محرك

مسئله دوم همين مقامات بى عقل و بدتدبير است كه دارند كشور را 

برند. ديشب اطالع دادند استاندار گناباد رفته  بوضع غير قابل نجاتى مى

اند. دستور تيراندازى داده  چاه عميق بزند مردم جمع شده مخالفت كرده

قدر اند. اينكه جان افراد در جمهورى اسالمى اين نفر كشته شده 23است. 

بى قدر است يك امر است اما اينكه با اين ترتيب اداره مردم از استبداد 

رسد و درپى هر رژيمى ميروند كه  خونين پر هرج و مرج جانشان بلب مى

از اين حكومت خالص كند امر ديگرى است و مهم اين امر است كه اين 

ر ترسم روزى متوجه اين حقيقت بشويم كه كا وضع قابل دوام نيست و مى

 از كار كذشته باشد.

آن داستان مشهد و جعلياتى كه نزديك بود كشور را بهم بريزد و 
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اين جنگ خوزستان كه باز در تهيه مقدمات آن همين مسئولين نادان 

اند. اين داستان گنبد و جيرفت و... اگر خود شما  سهم عمده داشته

تا فرصتى بكنيد و سرى به شهرها بزنيد خواهيد ديد عمق نارضائى 

 بكجاست.

 اما مطلب سوم:

 .6ها از قول امام شنيده شده استاين حرف

 گويد ارتش را او ساخته است مى -6

 گويد انقالب را هم او ايجاد كرده است مى -2

ميخواهد ايران را مثل سوئيس و فرانسه بكند و ما اسالم  -3

 ميخواهيم

 گويد اين دولت نااليق است و... ريگان هم مى -4

نم كه به امام اين دروغها را بگويند، اما از امام تعجب ك تعجب نمى

 كنم كه اين دروغها را بپذيرند: مى

ام، كم و زياد آن را بپاى  ام، ارتش را من نساخته بعكس من گفته -6

ام و  اينجانب ننويسيد. تحول ارتش را هم بپاى خود ارتشيان نوشته

ر را در آنها برانگيزم و ام نقش اينجانب اين بوده است كه ميل بابتكا گفته

 ام: ترس و تهديدها را از آنها دور كنم. اين حرف مهم را زده

اگر در پى تحريك و توطئه فرمانده كل قوا را بتوان زمين زد، البته 

كنند و  مانند و ناچار تقصير را بگردن آنها ثابت مى فرماندهان برسرپا نمى

گيد؟ و ارتشى كه كنند. در اين جو چگونه ميتوان جن درازشان مى

فرماندهانش دائم متزلزل باشند چگونه ميتواند بجنگد؟ اين حرف را ياسر 

عرفات نيز اظهار كرده است و يكى از افسران دستگير شده عراقى نيز 

گفته است تصميم بحمله وقتى اتخاذ شد كه مالحظه شد غير نظاميها هر 

است كه با يك فعل كنند و هنوز صدام اميدوار  كار ميخواهند با ارتش مى

هاى ارتش بوجود بيايد و مقاومت  و انفعال سياسى، تزلزل كلى در رده

ارتش تمام بشود. اين كجا، آن حرف كجا؟ آيا در رژيم اسالم و محضر امام 

 دروغ؟

گويد از  عنوان بنيادگزارى به امام كه حاال راديو و تلويزيون مى -2
ام؟ و چه سودى در  خواندهمن است، آنوقت چطور اينجانب خود را بانى 

سال پيش  23اين كار هست؟ نميدانم بچه زبان بايد توضيح بدهم كه از 
ام و اگر اين نظر  مبلغ ضرورت وحدت روحانى و روشنفكر من بوده

شكست بخورد، اول كار اينجانب ساخته است. براى كسى كه كار علمى 
در عمل  كرده است و نظريه فراهم آورده است، حيات پيروزى نظريه

است. اگر اين همكارى نتيجه داد يك پيروزى بزرگ بدست آمده است و 
كنند؟ مگر  يك تجربه بى مانند. حاال آقا چرا اين دروغها را قبول مى

آيد از شما حرفى بزند پس اينها چه كسانى  فرمودند كسى نمى نمى
 زنند. آيند اين حرفها را مى هستند كه مى

وئيس و فرانسه بكند. اين از آن اما ميخواهد ايران را س -3
دانند غرب و  ئى هوچى ميشد توقع داشت كه نمى حرفهاست از عده

فلسفه و فرهنگ آن چيست. اما در حق كسى كه تنها كس است كه كار 
علمى در زمينه ضرورت اتخاذ راهى جز راهى كه غرب رفته است بانجام 

 ار نداشت.رسانده، اين حرف يك توهين است و از ناحيه آقا انتظ

                                                           

سخنانى كه آقاى خمينى در مقام سرزنش بنى صدر به او نسبت داده است،  ـ6
بايد مصدر همه  كنند. او در مقام محور قدرت مى عقل قدرتمدار او را گزارش مى

، در 6395اسفند  29رده است. چنانكه در چيز باشد. ديگرى نبايد بگويد كارى ك
كنم!  اى كه در حضور او تشكيل شد، آقاى خمينى گفت: جنگ را من مى جلسه

رفت،  هاى اول جنگ كه احتمال شكست مى دانستنى است كه روزها و هفته
مسئول جنگ بنى صدر بود، اما وقتى كار ديگر شد، بنى صدر ديگر نبايد 

كند ارتشى كه در سايه حمايت او، دستيارانش  گفت... در ضمن اعتراف مى مى
 كردند، بازسازى شده است.  متالشى مى

بهرحال گمان اينجانب اينست كه وضع بغايت وخيم است و اگر 
مردم از ما مايوس بشوند، بايد آرزوى همان سوئيس و فرانسه شدن را 

 .2مردم بگور ببرند چه رسد به ديدن جامعه اسالمى
اند. همين  اما حرف ريگان را هم معكوس بعرض امام رسانده -4

تند. صحبت از تغيير كابينه نكرده است گفتگو را گفتم خدمت امام بفرس
بلكه صحبت از تغيير رژيم كرده است. حتى در  (كه اينها اليق نيستند)

اينكه بايد امضاى كارتر را محترم شمرد بهانه اين بوده است كه اگر اينكار 
را نكنيم زيرپاى كسانى كه با اينكارها موافقند خالى ميشود. بنابر اين 

اند تا  حرف را از صورت و محتواى اصليش برگرداندهآقايان تقلب كرده و 
 سخنى كه بزيانشان است، بسودشان شود.

اما اگر ريگان هم ميگفت اين دولت ناتوان است بجاى اينكه بگوئيم 
آورد  چون ريگان گفته پس اين دولت خوب است، همان نتيجه را ببار مى

را تحريك كند و ما  داند چگونه ما گيرى ببار آورد. يعنى او مى كه گروگان
عمال دولت در معرض انيز نشان ميدهيم كه تحريك پذيريم. عالوه بر اين 

ديد خودى و بيگانه است و نميتوان توانا را ناتوان گفت و ناتوان را توانا 
كه با امضاى عهدنامه الجزيره بر افكار )بى لياقتى اين دولت  (بايد) خواند

 جهانگير شده است. (تتر از روز شده اس عمومى دنيا واضح

برويد و آنوقت بهتر خواهيد ديد مردم از دست ماموران رژيم جديد 
 كشند. چه مى

دانند كه  تا دير نشده است بجنبيد، فردا دير است. اينها نمى
محبوبيت اينجانب نتيجه عمل اينهاست. اگر موفق بكنار زدن اينجانب 

مغضوبيت آنها نيز  شود و بشوند محبوبيت اينجانب بيشتر و پايدار مى
 شود. پايدار مى

بهمن هستند.  22در ضمن شنيدم آقا نگران صحبت اينجانب در روز
بعرض ايشان ميرسانم قبل از صحبت خدمت ايشان ميرسم و مضمون 

گيرم اما اگر اين تجاوزها كه  صحبت را باطالع ميرسانم و راهنمائى مى
 كنند، نكنند، هيچوقت اينجانب مقدم نميشوم. مى

 دا نگهدارخ

 ابوالحسن بنى صدر

 6395بهمن  69
 

 نامه به آقاى احمد خمينى

 6395بهمن  62
 

 بسمه تعالى
 

 برادر گرامى

ام. چند  ام. از پيش جواب داده دو نامه قبل از اين براى شما نوشته -6

 نويسم: نكته را مى

ريگان و دستگاه او، دشمن دولت رجائى نيستند. ميدانند كه هر  -

دهد. از گروگانگيرى اينرا  در اينجا عكس نتيجه مىچه بگويند 

اند. بنابر اين دولت نااليق و ناتوان زمينه را زودتر براى آنها فراهم  فهميده

3.گويد اند، طرف كل رژيم را مى كند. با اينهمه در متن تقلب كرده مى
 

                                                           

خواهد ايران را سوئيس و فرانسه كند. از  كند كه مى مى «متهم»بنى صدر را  ـ2
شوند: اسالم  اين ببعد، دو ديد از اسالم است كه از زبان او و بنابراين نامه رويارو مى

كند و اسالم بيان آزادى كه از  ا با رشد مقابل مىبمثابه بيان قدرت كه دين ر
رود و رشد در آزادى را بجاى رشد در قدرت، پيشنهاد  فرانسه و سوئيس فراتر مى

 كند.   مى

مسلم كرد قصد ريگان تغيير رژيم بوده است. به قول مجله  13كودتاى خرداد  ـ3
Nat امريكائى i on (66  همدستى با سخت سران برض2333نوامبر ،) د مردم ساالرى

بود. ريگان در سخنان ديگرى نيز به طرفهاى ايرانى سازش پنهانى برسر گروگانها 
 بايد در يكدست كردن رژيم شتاب كنند.   حالى كرده بود كه مى (اكتبر سورپرايز)
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درباره اصفهان، قانون متأسفانه در كار نيست. در همه جا  -

كنند. حتى در بين پناهندگان  مهورى را زندانى مىطرفداران رئيس ج

كنند. با اينهمه پس از دو سال  هركس دم از طرفدارى بزند، بيرون مى

فرياد كردن و نامه نوشتن و خواستن، بعد از قضيه مشهد و... باز هم 

 صبر؟!

ام. اصل مربوط به راديو و تلويزيون  درباره مجلس هم دروغ نگفته -

ام قدر مسلم بيشتر از اعضاى شوراى  يشنهاد كردهرا خود اينجانب پ

نگهبان نسبت بآن معرفت دارم. قانون خالف قانون اساسى است و هر سه 

كنيد درست  نفر بجاى هرگونه صالحيت، دشمن رئيس جمهورند. فكر مى

 ئى ضد بياورند بعد از آنها قول بگيرند كه ضديت نكنند؟  است كه عده

ن و... عزيز من چرا شما اين قاعده را درباره همصدائى با ميزا -

 كنيد: فراموش مى

وقتى غبن يك گروهى فاحش شد، همه ميخواهند از ناسزا گفتن 

بآن نان بخورند. مگر در اواخر رژيم شاه همه اينها با شاه دم از مخالفت 

؟ مگر دكتر سنجابى در خانه امام در پاريس آن بيانيه را (زدند)كردند  نمى

گيريد: اين دولت نااليق است و  نرا كه حق است نتيجه نمىنخواند؟ چرا آ

 هر گروهى ميخواهد با فحش دادن بآن براى خود كسب حيثيت كند.

ام. اگر آقاى نبوى  باالخره در باره گروگانها، پيش از اين نوشته -

نميخواست مرا شريك جرم كند، حرفى نميزدم. اما نميتوانستم خود را 

 كنم. شريك اين فضاحت تاريخى

ها يكى  با شما موافقم كه نبايد حساب خود را با حساب وابسته -

ام اميدوارم بدقت بخوانيد. بسيار از  كنيم. بقيه را در دو نامه قبلى نوشته

نامه شما به هيجان آمدم. سراسر شور و هيجان بود. بسيار متشكرم. اما 

بايد توجه  دردم بسيار است. امام نبايد بگويد چون ريگان ميگويد پس...

رود و برود دنبال اين  كند كه ريگان اگر حرفش بى حساب باشد پيش نمى

امر كه كارى كند كه ضعفى نماند امريكا از آن استفاده كند. بهرحال من از 

آنروز كه امام را ديدم ديگر قصد ندارم درباره اين آقايان حرف بزنم و 

حرف بزنم؟ اين را بدانيد  گوئيد راجع به چماقدارها نبايد ام. حاال مى نزده

گرفت. نه واقعه  كه اگر ما دستگاه قضائى داشتيم، اين كارها صورت نمى

 .6آمد اد و نه تهران و... پيش نمىو نه گناب فتجير

 ابوالحسن بنى صدر

 95بهمن  62
 

 به آقاى احمد خمينى نامه

 6395بهمن  62
 

 بسمه تعالى
 

 برادر گرامى

اى پدر و رهبر گرامى بعنوان حاصل امروز بنظرم رسيد ارمغانى بر

چهار ماه تجربه جنگ بصورت اين نوشته بياورم. دو قاعده عمومى است 

دو سنت تاريخى است. دو نظرى است كه اجماع علما و عقالى علم 

 اند:  اجتماعى آنرا تصديق كرده

لحظه پيروزى عمومى، لحظه وحدت عمومى است. قرآن براين  - 6

ى يارى خدا و فتح ميرسد، مردم فوج فوج بدين معنى صراحت دارد: وقت

هاى همه ملل، اين قاعده يك استثناء نيز  خدا درمى آيند. در همه تاريخ

نپذيرفته است. حتى مرام هائى نظير فاشيسم و استالينيسم، نيز در 

 اند. لحظه پيروزى عمومى مقبوليت عمومى پيدا كرده

                                                           

كرد، بنابر  پديده چماقدارى كه رئيس جمهورى بطور مستمر با آن مبارزه مى ـ6
 د.نگان خود را نيز در شمار چماق خورندگان درآورقاعده، برخى از پديدآورند

قالب اسالمى خودمان بياد بياوريد لحظات پيش و پس از پيروزى ان

را، با خدا و بى خدا، فرياد ميزدند: رهبر فقط روح اهلل. دليل آن نيز واضح 

است. هيچكس نميخواهد حساب خود را از حساب پيروزها جدا كند. از 

اينروست كه لنين در دوران ما، با پى بردن باين قانون، توانست يك حالت 

ت تهاجمى موجب شد كه تهاجمى به احزاب كمونيست بدهد. و اين حال

 833شود. در جامعه  امروز يك ثلث بشريت تحت نام ماركس اداره مى

ميليونى چينى، عامه مردم حاضر نشدند، حساب خود را از حساب حزب 

 پيروز جدا كنند.

: لحظه شكست و ناكامي قاعده دوم عكس قاعده اول است -2

كه شكست و اختالفها نيستند  عمومي لحظه اختالف عمومي نيز هست.

آورند. در  ها را ببار مى آورند. ناكاميها هستند كه اختالف ناكامى ببار مى

هاى سختى و عدم موفقيت و  هاى اختالف و نفاق لحظه قرآن ما، لحظه

شكست است. قوت و قدرت رهبرى در اين لحظه ها معلوم ميشود. 

رفتن و رهبرى ناموفق خود را به زد و خورد پيروان و جانب اين و آنرا گ

كند و رهبرى موفق بدنبال  ها مشغول مى فراموش كردن ضعف

رود تا با آنها همه را همسو و متحد گرداند. قرآن  هاى جديد مى پيروزى

آينه مانند اين واقعيت را در همه سرگذشتها نشان ميدهد: خود اينجانب 

 ام: ها را چند بار آزموده در جنگ اين واقعيت

يل تلگراف تبريك جارى بود، موافق و صفر و فردايش س 28روز  -

 مخالف رئيس جمهورى همصدا شده بودند: پيروزى همگرائى آورد

از دو روز بعد از اين روز، از نو تقصير انداختن گردن اين و آن  -

ها سقوط كرد طوريكه همه بيم آن داشتند شيرازه  شروع شد. روحيه

 قشون از هم بپاشد.

 نين كرديم:زود بايد دست بكار ميشديم و چ

  (اعالميه)امام صحبت كرد و پيام داد  -

ها بدست  كوشيديم پيروزيهاى نظامى ولو بسيار كوچك در جبهه -

 ها را بحال عادى بازگرداند. بياوريم و بدست آورديم و همين دو كار روحيه

 نتيجه: 

ها تهديد موثر نيست بلكه شدت  براى از بين بردن اختالف

باجرا درآيد و چه درنيايد بيشتر خواهد كرد و برخوردها را چه تهديد 

سازد. بايد پيروزيهاى جديد بدست  بسيار زود كار اين جمهورى را مى

آورد. براى بدست آوردن پيروزيهاى جديد، عرصه عمل، داخلى و خارجى 

شناسى توام باشد و مثل  و بيشتر خارجى است. بشرط آنكه با موقع

حمله به سفارت اگر بالفاصله جاى خود گروگانگيرى كار به تسليم نكشد. 

ئى ديگر ميداد، نه اين همه بال  را با اقدامى ديگر براى پيروزى در صحنه

آمد و نه بصورت يك شكست اعتماد عمومى را به توانائى  برسر كشور مى

 ساخت.  رهبرى متزلزل مى

 با توجه باين واقعيت در زمينه داخلى:

كند. بلكه  هيچ دردى را دوا نمى ها ها در همه زمينه انكار شكست -

ترين تهديدها  بعكس رهبرى امام و در نتيجه انقالب را در معرض سخت

 آورم: قرار ميدهد. يك مثال مى

شناسى بحكم تجربه نزد ملتهاى مختلف و  باز يك قاعده در جامعه

 هاى مختلف بدست آمده است كه: جامعه

 كند. خاب مىهر ملتى ميان امنيت و آزادى، امنيت را انت -

در كشور خود ما، مردم از خير مشروطيت گذشتند و به استبدادى 

 آورد، گردن گذاشتند. كه مدعى بود برايشان امنيت بارمغان مى

حاال نهادها در همه جا امنيت قضائى و هرگونه امنيتى را از ميان 

اند. در هفته پيش در جيرفت و گناباد، گروهى كشته و زخمى  برده

اند. حال اگر هرگونه انتقادى از اين  امل مسئوالن دولتى بودهاند. ع شده
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نهادها منع شود، بتدريج در جامعه احساس عدم امنيت، عموميت پيدا 

 كند و اين امر مقدمه سقوط است.  مى

از همين مثال ميتوان تفاوت اساسى در تغيير بيان امام را قبل و بعد 
 از انقالب، ارزيابى كرد:

 گويد: نكنيد گفت بكنيد و حاال مى الب مىامام پيش از انق

 در نتيجه

پيش از انقالب به قوت هاى جامعه تكيه داشت و حاال به  -
 هاى جامعه ضعف

 پيش از انقالب مظهر همه و همه بود، حاال مدافع يك دسته -

اين دومى نتيجه اولى است. چرا كه نكنيد در رابطه با حاكميت معنى 
 اينست كه از حاكمان اطاعت كنيد.كند. صورت ديگرش  پيدا مى

ام. اگر اينطور باشد، راه چاره  اميدوارم خطر بزرگ را معلوم كرده
 اينست كه

رويه كنونى رها شود. يك وقت گزارشى از سيا درباره حاالت روحى 
و جسمى شاه منتشر شد و بمناسبت معلوم شد كه سيا يك دستگاه 

ى رهبران جهان دارد هاى روح ها و قوت مفصلى براى ارزيابى ضعف
بنابراين براساس  (اند روسها از زمان تزارها اين دستگاه را داشته)

ها سياست و تبليغات امريكا را معين مى كند.  ها و قوت برآوردها از ضعف
اگر اين ضعف را داشته باشيم كه هر چه مقامات امريكائى گفتند عكس 

خيلى آسان تا ورطه  ميتوانند ما را( مثل مشكل گروگانها)آنرا بكنيم 
 سقوط ببرند.

هاى ما در كجاها بودند  براى پيروزى در زمينه داخلى بايد ديد ضعف
ها با از بين بردن عوامل  و ناتوانائى هايمان بروز كرده است، در آن زمينه

ها، پيروزى بدست بياوريم. اين تنها راه بقاى اين  ها و شكست ضعف
 جمهورى در زمينه داخلى است.

 ر زمينه خارجى:اما د

بازتاب تبليغات دولت رجائى در جامعه، بايد براى همه عيان كرده 
باشد كه مردم كشور، سرانجام كار گروگانگيرى را، شكست تلقى 

كند  اند. فراموش نكنيد كه صداى امريكا هر شب و روز تكرار مى كرده
تر بايرانيها، بيشتر از يك مذاكره كار «وحشى» ريگان با گفتن يك كلمه

 در نجات گروگانها موثر شد.

و اينك جنگ ايران و عراق دركار است. اگر در اين جنگ شكست 
بخوريم، مطمئن باشيد فاتحه اين رژيم خوانده است. پس بايد پيروز 

 آيد. هاى جديد، بدست نمى بشويم. اما پيروزى با ايجاد ضعف

بود  بود، اگر پاى دين و كشور در ميان نمى اگر مسئله اعتقاد نمى
مثل )بايد هم از روز اول از اين جنگ  هوش ابتدائى ميگفت كه من مى

كشيدم. اما با تمام توان ماندم و  كنار مى (كنار كشيدن از دولت رجائى
عمل كردم. حاال اميدهاى زيادى پيدا شده است كه شكست نخوريم، 

 بلكه اگر خدا بخواهد پيروز نيز بشويم.

ورت شكست، شكست حقيقى رهبر باز اگر مرا كنار بزنند، در ص
خواهد شد، و مصيبت را صد چندان خواهد كرد. و اگر نگوئيم احتمال 
شكست دوچندان خواهد شد، قدر مسلم بيشتر از آنچه هست خواهد 
شد. چرا؟ باين دليل ساده كه فرماندهان متزلزل خواهند شد و دير يا زود 

رد بايد آنها را از كار براى آنكه جامعه كنار زدن منتخب خود را موجه شما
 بركنار كنند و اين دو خطر دارد:

شود،  درجه دار و سربازى كه فرماندهش متهم و از كار بركنار مى -
كه رئيس جمهور منتخبش كنار زده ميشود، چگونه بفرماندهان بعدى كه 
صفات باال را هم ندارند و چون كسان متخصص و قادر وجود ندارند، ناچار 

كنند و تحت امر آنها  خواهند بود، اعتماد مىغير متخصص هم 
جنگند؟ مگر سرنوشت لشگر خوزستان در روزهاى اول جنگ را  مى

 اند؟ فراموش كرده

، چگونه (كه الجرم سروان و سرگرد خواهند بود)فرماندهان بعدى  -
جرات و جسارت جنگيدن خواهند كرد؟ در دادگاه نورنبرگ، به رئيس 

كى از علل شكست هيتلر اين بود كه جنگ رابا ستاد ارتش آلمان گفتند ي
 فرماندهان درجه اول شروع كرد و با فرماندهان درجه سوم پايان داد.

ها  با اين تغيير، يك فشار جدى دشمن كفايت خواهد كرد كه جبهه
 درهم فرو ريزد و شكست قطعى گردد.

نويسند  در حال حاضر، اگر هم شكست در كار آيد، بپاى امام نمى
نويسند. اينجانب با آگاهى از تاثيرات زيان بخش  رئيس جمهورى مى بپاى

شكست در سرنوشت جمهورى، در همان اولين جلسه شوراى دفاع 
گيرم تا  نوشتم كه مسئوليت سرنوشت جنگ را بنحو كامل برعهده مى

 خداى ناكرده صدمه به اساس نخورد.

ين رژيم و اگر امام براين نظر است كه پيروزى شرط ادامه حيات ا
گويد شكست صدام سقوط رژيم او است توجه  است و همانطور كه مى

 دارد كه شكست ما هم مرگبار است، بايد همه كار بكنيم تا پيروز بشويم.

پس نبايد تزلزل داشته باشيم، امام بايد با قاطعيت از فرماندهى 
اينجانب حمايت كنند تا پيروز بشويم. جنگ تحمل تزلزل را ندارد. همين 
ديروز فرماندهان متنى را آورده بودند كه قاضى سرپل ذهاب كفته است 
خيانتهائى شده است و مشغول جمع آورى داليل هستيم. كدام فرمانده با 

آيند و  كند؟ آنها كه بنزد امام مى اين حرفها جرئت عمل پيدا مى
گويند كه در نامه قبل به چند مورد آنها  هاى عجيب و غريبى را مى دروغ

كنند، با  اختم يا آگاهانه و يا ناآگاهانه با موجوديت كشور بازى مىپرد
 كنند. موجوديت اسالم بازى مى

 نتيجه بگيرم:

امام، در پى پيروزيهاى جديد باش، با پيروزيهاى قبلى براى مدتى 
ها را  رد و نه ضعفدراز نه ميتوان وحدت را حفظ كرد و نه كشور را اداره ك

 .6از بين برد
خارجى كه من با وزراى پيشنهادى موافقت نكردم، بايد در سياست 

ها را همه از  در پى پيروزيهاى جديد بود. ما دولتها را نداشتيم و ملت
ير خارجه در پى پيروزيها دست داديم. آدم توانائى ميخواهد كه بعنوان وز

 .2برود
آيد، بهمان زبان حركت و  امام، اين زبان تلخ و مايوس به تو نمى

كت فرين بازگرد، به زبان تشويق، به زبان تالش براى پيروزى حرهيجان آ
 .3آيد بساز. وحدت خودبخود مى

اين جنگ بسيارى چيزها آموخت، اما بهترينشان اينها بود، كه 
 تقديم امام كردم.

 شاد باشيد

 95بهمن  62، ابوالحسن بنى صدر
 

                                                           

اين نامه كه گوياى خلوص نيت بنى صدر نسبت به خمينى و عالقه شديد او به  ـ6
طلبد،  اينكه همان خمينى دوران انقالب، وفادار به بيان آزادى بماند، توضيح نمى
نگرش خود حفظ همگرائى از راه پيروزى است. با وجود اين،مقايسه اين نگرش، 

و نظريه  «عبور از بحران»مديريت از راه گذار از موفقيتى به موفقيت ديگر را با 
بيان »بحران ساختن و از بحران عبور كردن، تفاوت دو انديشه راهنما را، يكى 

 كند.  آشكار مى «بيان قدرت»و ديگرى  «آزادى

براى بنى صدر با وزيران پيشنهادى آقاى رجائى از جمله وزير پيشنهادى  ـ2
مخالفت كرد. از كودتا تا امروز، وزارت  (حسين موسوىميرمهندس )وزارت خارجه 

خارجه، بخاطر تقدم مطلق به حفظ استبداد مالتاريا و در نتيجه غفلت از حقوق 
 ملى ايرانيان، كارش قربانى كردن اين حقوق بخاطر بقاى رژيم بوده است.

بعد از مدار قدرت شدن، در   ن اومقايسه بيان خمينى در دوران انقالب با بيا ـ3
بعمل آمده است. اين هشدار تنها هشدار نيست و صد  «خيانت به اميد»كتاب 

افسوس كه او هشدارهاى دلسوزانه را نشنيد و عامل استقرار استبداد مالتاريا 
 گشت.
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   6به آقاى خمينى نامه

  6395بهمن 

 بسمه تعالى
 

 ددار معروض مي

امروز راديو از قول شما مطلبى منتشر كرده است كه چون در اطاق 

و محالتى و بجنوردى واقع شده  اينجانب در حضور آقايان حجتى كرمانى

 است، ناگزير از توضيح است:

جوانى را وارد كردند، او شكم خود را نشان داد و گفت پاسداران مرا 

بهشتى را بر شكم من باين  ئى بردند و با آتش سيگار كلمه گرفتند و بخانه

ترتيب نوشتند. نامه پزشكى قانونى را هم نشان داد كه معاينه و تصديق 

كرده بود كه سوزانده شده است. آقاى بجنوردى برخاست و گفت من 

 اند.  سررشته دارم و معاينه كرد و تصديق كرد كه با آتش سيگار سوزانده

و را بردند. آقاى گويم رسيدگى كنند. ا اينجانب گفتم برويد مى

محالتى گفتند بحرف او باور نكنيد. اينها براى اينكه جمهورى را بد نام 

 ها را ميدهند.  كنند بخودشان اين شكنجه

كنم، اين حرف را نزنيد  در جواب گفتم و خدمت شما هم عرض مى

كه نتايجش بدتر است. اين حرف يعنى اينكه مجاهدان خلق توانسته در 

ن محكمى بوجود بياورند كه حاضرند خودشان با جوانان چنين ايما

ها، شكنجه كنند تا مرامشان پيشرفت كند. اين حرف  ترين شكنجه سخت

در جوانها تمايل شديد بآنها برمى انگيزد و از سوى ديگر چطور بدون 

 هرگونه رسيدگى اينطور حكم كنيم؟ كجا با شرع موافق است؟

دروغ و دروغ  هرچه غير از اين خدمت شما عرض شده است،

آورند  شاخدار است و متاسفانه غالب مطالبى كه برضد اين و آن مى

خدمت شما از همين نوع است. حاال اينيكى در حضور اينجانب واقع شده 

يكى ميتوان فهميد. قاعده اينست كه ما  است، موارد ديگر را از روى اين

زم بدانيم هاى ماموران حكومت اسالم حداقل، تحقيق را ال درباره شكايت

 2.واهلل اين جمهورى قابل دوام نخواهد بود

 

 

 نامه به آقاى خمينى

 6395بهمن  24
 

 رساند بعرض مي

از ديروز تا بحال درگير با خويشتن هستم و مراجعات بسيار كه چرا 

ها را نگفتيد. هم اكنون آقاى موسوى اردبيلى اينجا بود، از صحبت  گفتنى

ها را  گويند چرا گفتنى ده زيادى مىديروز راضى بود و وقتى گفتم ع

برم.  ام، رنج مى نگفتيد و خود نيز ميدانم كه خود را سانسور كرده

ترسم بعد وضع طورى بشود كه جواب نداشته باشيم چرا در موقع  مى

ايم. بهررو تنها دلخوشى اينست كه انشااهلل شما  ها را نگفته خود گفتنى

3.راضى شده باشيد
 

                                                           

ـ در فتوكپي، امضاء و تاريخ منعكس نيست. با توجه به كساني كه در اين نامه از 6
نوشته  6395م برده شده است، نامه در حوالي سال روز انقالب ايران در آنها نا

  شده است. 

خداوند! به من »ـ از كالم های همواره رهنمود پيامبر اكرم )ص(، اين كالم است: 2
اگر مسئوالن نگرش در «. آن توانائي را ده كه واقعيت را همان سان كه هست ببينم

ه از نظرگاه مسئوالن عقل آزادی مي نگريستند واقعيت نه از ديدگاه حب و بغض، ك
كه مي خواهد واقعيت را چنان كه هست بشناسند، ايران استبداد بعد از انقالب را 

  به خود نمي ديد.

اشاره به سخنان بنى صدر در سالروز انقالب است. در هر اجتماعى، ماموران  ـ3

 ن عريضه اين بود كه:مقصود از نوشتن اي

با )وقتى درباره اينكه ميخواهم جبهه ملى و نهضت آزادى و كومله 
كردم اين  فكر مى 4... و مجاهد خلق... را متحد كنم وو فدائى خلق  (ترديد

استاد »جعل را چه كسى كرده و چه مقصودى داشته است تا اينكه نامه 
اند،  پ كردهرا كه چا «محمد منتظرى به حضور حضرت امام خمينى

آوردند معلوم شد صحبت ايجاد جريان سياسى در ارتش و صحبت ايجاد 
آش شله قلمكار از او بوده است. اينجانب نميگويم كه اين جوانى كه 
پدرش او را ديوانه خطاب كرد و مطرود بود، چطور عاقل و وارد بامور شد. 

سازى  گرفتند آنقدر جو گويم كه چون تحويلم نمى از قول خود او مى
كردم تا تحويلم گرفتند. نزد اينجانب آمد و گفت مرا فرمانده سپاه بكنيد. 
قبول نكردم. بعد پيشنهاد شد وزير خارجه بشود نپذيرفتم. حاال مشغول 
اين فسادها شده است. حاال سوابق او در خارج كشور بماند. بهرحال 

و  اينجانب كسى نيستم كه تسليم جوسازى بشوم و به امثال او پست
مقام بدهم. در همين نامه معلوم است اين آدم چقدر ضد امريكائى است. 
قراردادى كه با امريكا امضاء كردند و اين آدم جزء كميسيون بوده است، 
تسليم آشكارى است. اينطور آدمها ضد امريكائى نيستند براى مقام 

كنند. سازش با روس و امريكا  همه كار مى (بدون داشتن صالحيت)
رين آنهاست. خدا را شكر اينطور اشخاص با اينجانب مخالفند. آن كوچكت

نامه را هم كه نوشته است كه در اعتراض به سياست همگام امريكا از اروپا 
گويد، خود اينجانب نوشتم و البته  براى شما نوشته شده است، دروغ مى

ستان . ايشان تا وقتى شما باروپا بيائيد با دو9كردم با او يكجا امضاء نمى
آقاى مهندس بازرگان كمال همكارى را داشت و او را نماينده خود در 

 منطقه ميدانستند.

غصه اينجانب اينست كه در اين موقعيت خطرناك جامعه چطور 

 منابع خبرى شما بايد اينطور اشخاص باشد.

ديروز اينجانب همانطور كه در خدمت شما گفته بودم، بآنها كه از نام 
ئى  كنند حمله كردم تا معلوم بشود هيچ مواضعه مىمصدق سوءاستفاده 

                                                                                             

ر درس گرفتن از تجربه آمدند كه او همه چيز را نگويد. اگر بناب آقاى خمينى مى
شد. حقايق در كارنامه و  باشد، كار بايسته اين بود كه حق در زمان خود اظهار مى

بايد با  شد، مى سخنرانيها، بخصوص در امورى كه به آقاى خمينى راجع مى
كاشانى از  -شدند. اسطوره تكرار نشدن تجربه مصدق  شفافيت تمام ابراز مى

ها پيرامون كارگردانى شخص آقاى خمينى از سوى  سوئى و باور نكردن به اطالع
برويم. اين  «مصلحت»كرد، به راه  شد كه در آنچه به او ربط پيدا مى ديگر، سبب مى

يح شد: بر حق استوار بايد ايستاد، تا قدرت پرست ماهيت خويش را حاشتباه تص
 آشكار كند. 

خرداد  23وا در بنى صدر از فرماندهى كل ق «عزل»سرانجام، روزى پيش از  ـ4
سازمان سياسى را محكوم و منحل  8، آقاى خمينى از بنى صدر خواست 6313

توسط  «گروهكها»اعالم كند. بنابر عبور از بحران، پرونده همكارى بنى صدر با 
شد. امروز براى  رهبرى حزب جمهورى اسالمى با موافقت آقاى خمينى ساخته مى

تا مراجعه آيت اهلل زنجانى به بنى  -الف  هيچ مطلعى ترديدى باقى نمانده است كه
صدر براى احياى يك جبهه سياسى و از آن زمان تا آمدن نمايندگان سازمان 

، در منزل شهيد لقائى، نزد بنى صدر، ارتباطى ميان 6313تير  8مجاهدين خلق در 
بنى صدر و سازمانهاى سياسى نبوده است. اغلب آن سازمانها جانب كودتا را 

بنابراين، بنى صدر نخستين كس در تاريخ بوده است كه حق حيات را گرفتند. 
شناخته است و بابت دفاع از حق آنها بهائى  براى سازمانهاى مخالف خويش مى

بس سنگين پرداخته است كه از جمله آن، ناسپاسى و بيشتر از آن، ضديت 
 نزديك به تمام اين سازمانها بوده است.

ايران به آقاى خمينى فرستاده بودند كه اگر با مقصود پيامى است كه از  ـ 9
و اگر با  (پيش از برخاستن امواج سهمگين انقالب)حكومت امينى موافقت كند 

امريكا مخالفت نكند و تنها بگويد شاه نباشد، امريكائيها حاضرند شاه را ببرند. بنى 
صدر تحليل مفصلى براى آقاى خمينى نوشت و توسط آقاى محمد منتظرى به 

 نجف فرستاد.
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 ام. با آنها نكرده

ايم در زمان شاه سابق چون  عيب قضيه اينجاست كه فراموش كرده
كرد بلكه اعتبارى پيدا كند. حاال  موج برخاسته بود، هركس باو حمله مى

هم حكومت رجائى نااليق است هركس با انگشت گذاشتن روى عدم 
ت ميخواهد براى خود در جامعه اعتبار پيدا كند. اليق را لياقت اين حكوم

پذيرند و گوينده ضايع  اگر هم بخواهند نااليق جلوه بدهند، مردم نمى
اند كه بله چون اين  شود. حاال بجاى آنكه علت را از بين ببرند، آمده مى

ها و اين حكومت نااليق است، اوالً خوب است و ثانياً ميخواهند  گروه
ئيس جمهورى گرد هم آيند و... گوينده: محمد منتظرى. اينطور وسيله ر

كنند. خواهش اينجانب اينست كه باين طور افراد ميدان  كشور را اداره مى
ندهيد و هر وقت حرفى بود، بسرعت صحت و سقم آنرا تحقيق كنيد. 

 باين ترتيب، كارها روال صحيح پيدا نخواهند كرد.

م. آيا با وجود اينكه اينها كار شما ميفرمائيد اينجانب حرف نزن
اند،  گروگانگيرى را باينصورت درآوردند و با وجود فضاحتى كه ببار آورده

گويند اعتراض باين ترتيب كار، طرفدارى از  با اين گستاخى و وقاحت مى
 امريكاست، هنوز نبايد جريان امر را از ابتدا تا تسليم شرح كنم؟

نطور حرفها را بزنند و باكمال بى پس وقتى اين آقايان مجازند كه اي
دينى ساخت و پاخت كنند و متهم بسازند، اجازه بفرمائيد اينجانب نيز 

6.تا انتها باطالع عموم برسانم واقعيت امر را از ابتدا
 

و مطلب ديگر اينكه عرض اينجانب همواره اين بود كه دعواى دين و 
از اينكه چگونه  بى دينى است. نامه آقاى محمد منتظرى يك نمونه است

افراد را ميخرند. همين آدمى كه تا ديروز حاكمان را در خط امريكا 
ميدانست، تا سهم خود را گرفت مدافع آنها شد. پس آنها بر ضوابط 

اند. نظير اين مورد بسيار  كنند و اينرا همه مردم دانسته اسالمى عمل نمى
گويند و  ا بد و بيراه مىاند، باينه است. بسيارند كسانى كه راه كار را يافته

شد و گزارشى  گيرند. اگر آدم با خدائى پيدا مى بعد حق و حساب مى
گيرند، ميداد توجه  درباره اين كسان كه حق حساب ميدهند و آنها كه مى

ميفرموديد كه چگونه همه چيز ملت مسلم، بدست كسانى افتاده است كه 
ند بزرگ را صد شكر كه كنند. خداو بنام دين، مردم را از دين بيزار مى

اينطور اشخاص با اينجانب مخالفند و سپاس بدرگاه او كه نه آجيل ميدهم 
ترسم. اما حيف است كه  و نه حق و حساب و نه از اينگونه مردم مى

 اينطور اشخاص مجارى اطالعاتى شما باشند.

 ابوالحسن بنى صدر

24/66/95  
 

 2نامه به آقاى رجائى

  6395بهمن  22
 

 لىبسمه تعا
 

 آقاى محمد على رجائى نخست وزير

 

قانون برنامه و  41باستناد ماده  95/63/62در تصويبنامه مورخ 

                                                           

شد،  از امورى كه در كارنامه گاه به اشاره و گاه به صراحت از آن صحبت مى ـ6
سازش پنهانى برسر گروگانهاست. خمينى مانع از بحث آزاد در تلويزيون شد و 

خرداد  61اصرار شديد داشت بر سكوت بنى صدر در اين باره. تا آخرين ديدار در 
دخالت مستقيم آقاى خمينى را در سازش ، بنى صدر گزارشهاى حاكى از 6313

شود، به  هاى ديگر مشاهده مى پذيرفت. همانطور كه در اين نامه و نامه پنهانى نمى
   خواست بگذارد حقيقت به مردم ايران و جهان گفته شود. اصرار از او مى

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »به نقل از كتاب  ـ2
پاسخ به اين نامه در تاريخ ) 696-693صص  -«ير جمهوری اسالمي ايراننخست وز

 ()صص ( داده شده است. 9/62/6395

 4438-6398/9/2پيرو تصويبنامه شماره  6396بودجه مصوب اسفندماه 

به آقاى محسن نوربخش بعنوان معاون كل وزارت امور اقتصادى و دارائى 

بار تحصيل شده از بانكها و هاى وام يا اعت اجازه و اجراى موافقتنامه

مؤسسات خارجى و امضاء اسناد و مدارك مربوطه داده شده است. اوالً 

 23336/95- 63/1و  95/8/29مورخ  62163هاى شماره  بطوريكه در نامه

كه وزير )تذكر دادم تعيين معاون كل وزارت امور اقتصادى و دارائى 

شخص نامبرده قانوناً از طرف شما مخالف قانون است. بنابراين  (ندارد

قانون برنامه و بودجه  41داراى چنين سمتى نيست. ثانياً بموجب ماده 

ها بعهده مدير  يبنامهوها و تص كليه وظائفى كه بموجب قوانين و آئين نامه)

ا تصويب هيئت وزيران بعهده وزير بعامل سازمان برنامه محول شده بود 

طبق اين ماده به معاون  .(مربوط و يا رئيس سازمان محول خواهد شد

 وزير نميتوان چنين اجازه و اختيارى داد. 

در تصويبنامه دولت موقت نيز اين وظائف و اختيارات به آقاى على 

اردالن وزير امور اقتصادى و دارائى سابق محول شده بود. بنابراين 

 تصويبنامه فوق مجوز قانونى ندارد.

 رئيس جمهور

 ابوالحسن بنى صدر

 

 3 قاى رجائىنامه به آ

 6395اسفند  3

 

 آقاى محمد على رجائى نخست وزير

راجع به افزايش نرخ بنزين تا  6395/2/33در مورد تصويبنامه مورخ 

 95118- 95/66/29ميزان سيصد درصد كه بعد از چهار ماه طى شماره 

العاده بهاى بنزين طبعاً  اند. افزايش فوق جهت اظهار نظر اينجانب فرستاده

 گردد. قيمت ساير كاالها و افزايش تورم مى موجب ترقى

وقتيكه دولت بهاى تمام كاالهائى را كه خود توليد ميكند مرتباً 

افزايش ميدهد چگونه ميتوان با گرانى و تورم سرسام آور فعلى كه 

 موجب فالكت و بدبختى مردم است مبارزه نمايد.

صادى جاى تأسف است كه دولت اصالً به فكر رفع بحران وخيم اقت

 اى براى بهبود آن ندارد. كشور نيست و طرح و برنامه

 رئيس جمهور

 ابوالحسن بنى صدر

 
 

 نامه آقاى رجائى به آقاى بنى صدر

63954اسفند  9
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 آقاى ابوالحسن بنى صدر

 رئيس جمهور

 

موضوع معاونت جناب  22/63/6395/ت مورخ269عطف بشماره 

ف نخست وزير در وزارت امور اقتصادى و دارائى و دكتر نوربخش از طر

                                                           

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »ـ به نقل از كتاب 3
 693ص  -«نخست وزير جمهوری اسالمي ايران

ونگي انتخاب اولين مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگ»به نقل از كتاب  ـ4
پاسخ به اين نامه در تاريخ ) 696ص  -«نخست وزير جمهوری اسالمي ايران

 ()صص ( داده شده است. 62/62/6395
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دارد: اوالً تعيين معاون از طرف  تفويض اختيارات اشاره شده، اعالم مى

وزير در كدام قانون منع شده است؟  هاى بى نخست وزير براى وزارتخانه

هاى بدون وزير به  ايد در وزارتخانه اى كه شخصاً نوشته ثانياً طى نامه

ايد. اگر قانونى است كه شما نوشته و ابالغ  ه امضاء دادهنخست وزير اجاز

 ايد و اگر خالف قانون است به خود جنابعالى مربوط ميشود. كرده

در هر حال الزم به يادآورى است كه در شرائط حساس مملكت پس 

اى غير از اين نبوده است كه براى تثبيت وضع  از گذشت چندماه چاره

 ين مراحل قانونى استفاده شود.اقتصادى و سياسى كشور از ا

 

 

 نامه به آقاى خمينى 

 6395اسفند  2

 

 دارد معروض مي

هم اكنون از خوزستان بازگشتم. با آنكه طغيان آب براى بار دوم 

قسمتى از سد را برده است، اما همان مقدار آب كه در دشت پخش شد 

ليات تيپ ما را آزاد كرد كه قرار است در محل ديگر به عم 4تقريباً 

 بپردازند.

اينكار مشغول بودم از تهران خبر دادند كه طرحى  ]به[ ديشب كه با

به قيد دو فوريت در مجلس طرح شده است كه به نخست وزير امكان 

ها را بدون تصويب رئيس جمهورى ميدهد. اگر اينكار  تصدى وزارتخانه

ريتى ماه بيادشان نيامد چه فو 9موافق قانون اساسى است، چطور در اين 

دارد كه اينك با شتاب بايد تصويب شود؟ دراين باره سكوت كردن 

 بمعناى قبول مرگ جمهورى است چرا كه:

ماه آنهم بقيد دو فوريت اين ماده آنهم در آستانه  9چطور پس از  -6

تن از سران كشورها به ايران در مجلس طرح ميشود. اسم اينكار   8ورود 

جنگ نيست، چيست؟ آيا اين اگر تضعيف رئيس جمهورى و مسئول 

اند پيش  فرمائيد و خواسته اند شما عمل مى عمل براى آن نيست كه ديده

و همه  «قانون اساسى»از آنكه آنها را مكلف كنيد به قيمت بى اعتبارى 

 ند؟چيز، همه را در برابر كار انجام شده قرار بدهن

 براى اينجانب مثل روز روشن است كه ميخواهند مسئله جنگ -2

را هم مثل مسائل ديگر به شكست و ناكامى بكشانند. پس از آنهمه 

تحريك در سپاه و ظرف يكماه اخير در ارتش كه هنوز نيز بشدت ادامه 

ض آشكار قانون اساسى ميخواهند رئيس جمهورى قدارد، اينك بقيمت ن

ئى چوبى تبديل كنند. اگر مسئله به شخص راجع ميشد  را به مجسمه

 وقتى:حرفى نبود، اما 

ميليون راى بى اعتبار و مسلوب االختيار  66يك مقام انتخابى، با  -3

شد، نه تنها قانون اساسى بى اعتبار شده است، بلكه آن عامل اساسى كه 

انقالب را ساخته است يعنى مردم و نظر و راى آنها نيز بى اعتبار ميشود و 

د. بنابراين براى گرد از همينجاست كه راه براى استقرار استبداد هموار مى

ها،  ماند. گذشته تاريخ ما پر است از اين فريب مجلس نيز اعتبارى نمى

روى كار آمدن رضا خان را بخاطر داريد و اينك چرا جايز باشد اينجانب 

 بايفاى نقش احمد شاه محكوم و مجبور بشوم؟

اند كه موافق قانون  در طرح از چند اصل قانون اساسى ياد كرده -4

ست وزير و وزيران دو تصويب الزم دارند، يكى رئيس اساسى نخ

جمهورى و يكى مجلس. هيات وزيران ضد رئيس جمهورى نميتوانند 

 باشند. بنابراين وقتى يكى از دو تصويب را نداشته باشند قانونى نيستند.

گفتند، دروغ است در مجلس بنا براين نيست كه سلب  مى -9

د. مالحظه ميشود كه دروغگو خود هرگونه اختيار از رئيس جمهورى بكنن

اند. چگونه ميتوان موافق اين قانون اساسى بدون تصويب رئيس  آنها بوده

 ئى را اداره كرد؟ جمهورى كار وزير كرد و وزارتخانه

ام: مجلس چنين  در حال حاضر اينجانب كامالً دسته و پا بسته -1

ه رياست است. هيات وزيران، مخالف، شوراى قضائى مخالف، اين چگون

جمهورى است؟ با دست و پاى بسته چگونه ميتوان جنگيد؟ اينك ما در 

ئى هستيم كه اگر دشمن را بشكنيم سراسر خاورميانه را موج  مرحله

انقالب اسالمى خواهد گرفت. اينرا همه ميدانند. و اگر شكست بخوريم... 

ئى جنگ را  در آغاز جنگ عرض كردم، شكست نميخوريم. با هر وسيله

امه دادم. امروز آب و فردا با هر وسيله ديگرى خواهيم جنگيد. حمايت اد

بفرمائيد موفق ميشويم، چهره جهانى اسالم را دگرگون كنيم و حيف 

 .6ها از پشت مرا ناتوان سازد بهاست كه اين ضر

شما فرموديد و اينجانب گوش دادم. اما چنان نشد كه تصور  -2

رنميدارند و بعقيده اينجانب و همانطور فرموديد. اينها دست از توطئه ب مى

كه حضوراً توضيح دادم. امريكا با شما و اسالم و جمهورى كار دارد و بايد 

اين جمهورى را ناكام كند. باز بايد سكوت كنم؟ قصد دارم مصاحبه 

مطبوعاتى بكنم. اما بحكم تكليفى كه قبول كردم، اين عريضه را معروض 

 كنم. بفرمائيد چه كنم؟ داشتم تا موافق نظر شما عمل

 اكر اين طرح تصويب شود:

اينجانب اين دولت را ياغى تلقى خواهم كرد و با تمام قوا برضد  -6

آيد و  آن عمل خواهم كرد. از اين حركت بوى تند وابستگى و استبداد مى

ئى مرگبار  نميتوانم انهدام كشور را تماشا كنم و يقين دارم نايستادن ضربه

 است. ر اسالمكبر پي

ئى كه اعضاى اين دولت حاضر شوند، حاضر  در هيچ جلسه -2

نميشوم. از جمله چنانچه تا فردا ظهر اين طرح را پس نگيرند، فردا بعد از 

 ظهر در شوراى دفاع شركت نخواهم كرد.

كنم، پيش از آنكه كار از كار بگذرد و بجائى برسيم  پيشنهاد مى -3

ساخته نشود، كار را بمردم بگذاريم تا كه از بميدان آمدن مردم نيز كارى 

در يك نظرخواهى عمومى، اظهار نظر كند. باين ترتيب اختالف، خطر 

آورد. و گرنه تصويب اين طرح كار را بجاى بسيار  چندانى ببار نمى

 .2ه عواقب آنرا خدا ميداند و بسكشاند ك خطرناكى مى

و در  آيا سزاوار است اينجانب شب و روز در جبهه مشغول باشم

مجلس را بقوه مجريه تبديل كنند و بجاى آنكه به آقاى  ای اينجا عده

كند و وزراى قابل تصويب  رجائى بگويند چرا قانون اساسى را اجرا نمى

كند، توطئه سلب اختيارات قانونى از رئيس جمهورى  پيشنهاد نمى

3؟ى، طرح دو فوريتى عزل او نيستبنمايند؟ آيا قدم بعد
 

ها جنگيد؟ از شروع جنگ  گونه ميتوان در جبههدر اين شرائط چ
                                                           

آورد سخن آقاى صدام حسين به خانم گاسپى، سفير امريكا در عراق  به ياد مى ـ6
فرا كرد، امواج انقالب ايران سراسر منطقه را  را: اگر عراق اقدام به جنگ نمى

گرفت و گزارش آلكساندر هيگ، وزير خارجه ريگان به او را كه عراق به تشويق  مى
و با حمايت امريكا جنگ را آغاز كرد. اين امر كه آنها از موج انقالب اسالمى 

شد؟  بايد موج شكن مى اند، قابل فهم است. اما آقاى خمينى چرا مى ترسيده مى
اى بازيافتن اسالم بمثابه بيان آزادى، او را بدين خاطر نبود كه انقالب اسالمى بمعن

 ترساند؟ بيشتر مى

به آقاى خمينى، خطر استقرار استبداد  6395اسفند  2بدينسان، در  ـ2
خاطرنشان و به او پبشنهاد شده است، با مراجعه به آراء عمومى، تكليف معين 

اگر )خرداد  1در  شود. مراجعه به آراى عمومى را مقابله با خود تلقى كرد و و دو بار،
ميليون بگويد  39خرداد ) 29و  (كنم هم همه ملت موافقت كند، من مخالفت مى

 با آن مخالفت كرد.  (گويم نه بله، من مى

زمان شهادت داد كه طرح بعدى و به كارگردانى آقاى خمينى، طرح عزل بنى  ـ3
  صدر بود.
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اند، وقتى بوده است كه عملى نظامى  باينطرف هر بار كه اينعده عمل كرده
كنم، بگذاريد كار  گرفته است. بهرحال با اصرار تقاضا مى بايد انجام مى

يكسره شود و مردم خود تعيين تكليف كنند. واال با اين بحران شديد 
ئى  ها توطئه، نميتوان قوه مجريه ى و خارجى و دهاقتصادى و جنگ داخل

كنند و از او  داشت كه هيات وزيرانش بضديت با رئيس جمهورى عمل مى
 توقع داشت كه با دست و پاى بسته جنگ را اداره كند. امر امر شما است

 

 ابوالحسن بنى صدر

 6395اسفند  2
 

 به آقاى خمينىمه نا

 6395اسفند  5
 

 شود عرض مي

ئى نوشتم، حاج احمد آقا تلفن كرد كه امروز بخدمت  ريضهديروز ع
برسم و شب تلفن كرد كه حمام ميرويد. اينجانب در برابر طرح دو فوريتى 
كه خطرناكترين كارهاست، از شما توقع اقدامى ندارم. تنها ميخواهم 

ب اين اقدامات را موافقت بفرمائيد، پيش از جلسه فرداى مجلس، اينجان
6:بعمل بياورم

 

 عريضه ديروز را با نامه به شوراى نگهبان منتشر سازم -6

علل عدم موافقت خود را با وزراى پيشنهادى براى مردم توضيح  -2
 بدهم. آقاى رجائى هم باصرار خواسته است چنين كنم.

 موارد نقض قانون اساسى را يك بيك براى مردم شرح بدهم -3

 دولت را بعهده بگيرم.بمردم بگويم چرا نميتوانم مسووليت اين  -4

ديشب در جلسه شوراى امنيت ملى، استاندار آذربائيجان غربى، 
وضع آن استان را بيش از حد وخيم توصيف كرده است اينطور كه دو 

 4333سوم آنجا دردست ضد انقالب است. در هفته پيش عرض كردم كه 
اند، در اين اوضاع خدا  مسلسل براى آن منطقه از خارج گسيل كرده

يداند كه دست دشمن خارجى و داخلى در كار نابودى انقالب اسالمى م
كنند. كسانى كه با جو سازيها آن قرارداد  است. آن جو سازيها كه مى

ننگين را بكشور تحميل كردند، موجبات ضعف لشگر خوزستان را فراهم 
زنند كه رئيس جمهورى دو نفر را  آوردند، در مجلس آن حرفها را مى

2لمه قول مذاكره داده است و...نزد ريگان، به پا فرستاده است
 

باو بفرمائيد اگر وضع بيش از حد جدى نبود، اينجانب اصرار 
كردم. تقاضايم اينست كه قبل از فردا اينجانب را از نظر خود در موارد  نمى

 باال مطلع فرمائيد.

 امر، امر شما است

 6395اسفند  5، ابوالحسن بنى صدر

 
                                                           

ض قانون اساسى حاكى از نق «شوراى نگهبان»ها به آقاى خمينى و  نامه ـ6
ها به موارد نقض او  اند. ناقض اول قانون اساسى نيز آقاى خمينى بود و در نامه آمده

اند. بديهى است دستياران او كمتر اعتنائى به قانون از اساسى و  خاطرنشان شده
 غير آن نداشتند. 

آن زمان هنوز روش كار مالتارياى ايران گيتى برمردم ايران شناخته نبود.  ـ2
كند، در  دانند كه بنابر رويه، آن كار كه در خلوت مى روز شناخته است و مىام

دهند. امروز بركسى پوشيده نيست كه آقاى خمينى  جلوت، به مخالف نسبتش مى
اكتبر سورپرايز و ايران ) اند و دستياران او با ريگان و بوش معامله پنهانى كرده

هاى  رستاده است، بلكه به مراجعهو بنى صدر نه تنها كسى را نزد ريگان نف (گيت
بوش، پيش از رسيدن به رياست جمهورى، نه گفته است. اما، امر كه در  -ريگان 

كردند، از جمله ربط داشت به  ساختند و پخش مى اى مى اين تاريخ چنين شايعه
كه آن روز به گمان بنى )نامه بنى صدر به خمينى كه در آن از سازش دستياران او 

 با گروه ريگان و بوش خبر داده است.   (از كار آنها بى اطالع بود!صدر خمينى 

 هبانبه شوراى نگ نامه

 6395اسفند  5
 

 شوراى نگهبان قانون اساسى

اى از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى كه  طرح پيشنهادى عده
ماده واحده بنابر ضرورتهاى حاد موجود و شرايط » مقرر داشته است:

حساس فعلى كشور، نخست وزير موظف است تا تعيين وزير براى 
 بگيرد.هاى بى سرپرست تصدى آنها را بعهده  وزارتخانه

يين شده خود را از عهائى هم كه بدالئلى وزراى ت وزارتخانه -تبصره 
د مشمول ماده واحده فوق هستند. بجهات و دالئل ندست داده يا ميده

 زير مخالف قانون اساسى است:

وزراء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس  633طبق اصل  -6
 معرفى ميشوند.جمهور معين و براى گرفتن راى اعتماد به مجلس 

هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش  632طبق اصل  -2
در برابر مجلس است، ولى در امورى كه به تصويب هيات وزيران ميرسد 

 مسئول اعمال ديگران نيز هست.

هرگاه )كه مقرر داشته  631تبصره ماده واحده با مدلول اصل  -3
ديگرى را بجاى او بگزيند، نخست وزير بخواهد وزيرى را عزل كند و وزير 

بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمهور باشد و براى وزير جديد از 
مجلس راى اعتماد بگيرد و در صورتى كه پس از ابراز اعتماد مجلس به 
دولت، نيمى از اعضاى هيات وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجدداً از 

 منافات دارد. (مجلس تقاضاى راى اعتماد كند

كه مقرر داشته  646و قسمت اخير اصل  633با تلفيق اصل  -4
تواند در موارد ضرورت بطور موقت تصدى برخى از  نخست وزير مي)

نتيجه ميشود كه تصدى موقت نخست وزير در  (ها را بپذيرد وزارتخانه
ها نيز منوط به تصويب رئيس جمهور و تاييد مجلس  برخى از وزارتخانه

 باشد. مي

طرح فوق مستلزم سلب اختيار قانونى از رئيس جمهور و  بنابراين 
 ميباشد. 631و  632،633مخالف مدلول اصول 

تصدى ) 646اگر منظور مقنن قانون اساسى از قسمت اخير اصل 
بنحو اطالق و بدون توجه به  (ها از طرف نخست وزير بعضى از وزارتخانه

غير اينصورت باشد به تصويب مجلس احتياج ندارد. در  633حكم اصل 
هم بايد نخست وزير تصدى وزارتخانه بى وزير را بدوا به رئيس جمهور 
پيشنهاد كند و پس از تصويب او به مجلس مراجعه نمايد و تقديم طرح از 

 طرف نمايندگان مجوزى ندارد.

از لوازم اعمال قوه مجريه و رياست براين قوه و مسئوليت رئيس 
( همان اختياراتى است كه 13، 663، 622اصول )جمهورى در مقابل ملت 

در قانون اساسى به رئيس جمهورى داده شده و خالصه اينكه رئيس 
جمهورى يك مقام غير مسئول و تشريفاتى نيست. مفهوم و منطوق 

قانون اساسى مبين اين   663،13، 624، 621، 622، 633، 631اصول 
ايد با رئيس واقعيت است كه هيات وزيران بعنوان بخشى از قوه مجريه ب

هماهنگ  (بخش ديگر از قوه مجريه)اين قوه يعنى رئيس جمهورى 
باشند. بنابراين بجاى اين قبيل اقدامات ناقض قانون اساسى نخست وزير 
بايد وزرائى به رئيس جمهورى پيشنهاد كند كه با او هماهنگ بوده و مورد 

 موافقت او باشند نه معارض و مخالف رئيس جمهور.

راى نگهبان اين بدعت خطير و نقض قانون اساسى را اميدورام شو
 تاييد ننمايند.

 سيد ابوالحسن بنى صدر، رئيس جمهورى

  

 شود رونوشت به مجلس شورای اسالمي ارسال ميـ 
 

توضيح در باره اين نامه، همان است كه درباره نامه آقای :  توضيح

 ست.داده شده ا 6395اسفند  5صدر به آقای رجائي در تاريخ  بني
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 نامه به آقاى رجائى

6 6395اسفند  5
 

 

 آقاى محمد على رجائى نخست وزير

مصوبه مجلس شوراى اسالمى راجع به تعيين سرپرستى وزارت 

قانون اساسى ارسال  623هاى بى وزير حسب وظيفه مقرر در اصل  خانه

شود. با توجه به اينكه وظايف و اختيارات سرپرست با وزير اختالف  مى

فرض كرد بنابراين احراز  623را ناسخ اصل  643توان اصل  مىندارد و ن

سمت سرپرستى وزارت نظير انتصاب وزير منوط است به تصويب رئيس 

تواند صالحيت و  جمهور و تأييد مجلس شورا و چون مجلس نمى

اختيارات قانونى رئيس جمهور را محدود نمايد، مصوبه فوق به منزله تأييد 

رئيس جمهور در تصويب اين انتصاب محفوظ  شود و حق مجلس تلقى مى

هاى بى وزير موافقت  است. اين جانب با سرپرستى شما در وزارت خانه

كنم. بنابراين تعيين چهار معاون وزارت خارجه  ندارم و آن را تصويب نمى

از طرف شما خالف قانون اساسى و بى اعتبار است. در طليعه جمهورى 

جمهورى نبايد اصول و احكام قانون اسالمى هيچيك از نهادهاى اين 

 اساسى را از طريق بازى با الفاظ مثله و بى اثر كنند.

 

 :  توضيح

اصل اين نامه در اختيار نيست. همزمان با تاريخ نامه به شورای 

نگهبان است. مصوبه مجلس، بخشي از كودتای خزنده ای بود كه از اين 

كودتا انجاميد. هر كس  به 6313تاريخ به بعد، سرعت گرفت و در خرداد 

كه نخواهد در صورت توقف كند و بخواهد از صورت به محتوی گذر كند، 

اين پرسش به عقل او مي رسد: بنابر قانون اساسي نخست وزير موظف 

بوده است وزيران قابل تصويب به رئيس جمهور پيشنهاد كند. پس چرا 

ي كند و به مجلس از نخست وزير نمي پرسيد چرا به وظيفه خود عمل نم

جای آن، برخالف قانون اساسي، به نخست وزير اختيار تعيين سرپرست 

برای وزارتخانه ها را مي دهد؟ با نوجه به آنچه برسر كشور آمده است، هر 

ايراني مي تواند از شدت فشار به رئيس جمهوری و مقاومت او، تصوری 

پذيرفت پيدا كند. اما وقتي بداند، مقامهائي كه رئيس جمهوری نمي 

بدست كساني بيفتد كه عامل انجام دهندگان معامله پنهاني با دستگاه 

بوش بودند، در مي يابد كه پای استقالل ايران و جلوگيری از   –ريگان 

 استقرار استبداد وابسته درميان بود.

 
 

 به آقاى خمينى نامه

 6395اسفند  66
 

 شود عرض مي

آورم. اما خطرها  مىبا پوزش بسيار كه زود بزود مزاحمت فراهم 

بزرگند و اينعده نيز دست بردار نيستند. پس از مسكوت گذاردن طرح دو 

فوريتى براى يك هفته، ديروز آقاى رجائى رئيس بانك مركزى را تغيير 

اى از كار بانك و غيره  داده است. رئيس جديد از قرار مسموع سررشته

امضا كنم. وخامت  ندارد. و از اينجانب خواسته است حكم رئيس جديد را

وضع اقتصادى بحدى است كه اگر دستگاه بانكى كه فى الجمله گردشى 

دارد، مختل شود، سقوط اقتصادى كامل و نتايج آن غير قابل احتراز 

2:دارد كى مطالب زير را معروض ميميشود. درباره وضع نظام بان
 

                                                           

 184ص  - 6395به نقل از كتاب غائله چهاردم تسفند  ـ6

تصرف بانك مركزى، از هدفهاى اول معامله كنندگان با امريكا و اسرائيل و  ـ2

 اند و آنطور آقاى اشراقى از جانب خود شما رفته و تحقيق كرده -6

كه ايشان باينجانب گفتند، تنها جائى در نظام ادارى كشور است كه خوب 

 كند. كار مى

گزارشى كه يك مسوول اقتصادى رژيم پيشين درباره علل  -2

اقتصادى سقوط رژيم سابق نوشته است، ميگويد هويدا در دسته خود 

اقتصاددان نداشت و مسووالن امور اقتصادى از دسته مخالف او بودند، 

ها بوجود آوردند،  خواستند هويدا را زمين بزنند، در كار اقتصاد اخالل آنها

برد وضع اقتصادى بوخامت گرائيد و از  اما ندانستند كه سيل همه را مى

 اسباب سقوط آن رژيم شد.

و جاهاى )در ايران  (انگليس و امريكا)يكى از كارهائى كه خارجيان 

قحطى پول است. وقتى  اند، جمع كردن اسكناس و ايجاد كرده (ديگر

آقاى نوبرى رئيس فعلى بانك مركزى، مامور بانك شد، اسكناس در انبار 

ها را جمع كردند. ناآگاهى  بانك نمانده بود. در آغاز جنگ نيز، باز اسكناس

آقاى رجائى نزديك بود كار اقتصاد كشور را بسازد، ناگزير رئيس بانك 

ى كه فرموديد، از وقوع بشما متوسل شد و بزحمت توانست بكمك حيات

 فاجعه جلوگيرى كند. 

در حال حاضر بعلت آنكه آقاى بهزاد نبوى گرداننده اصلى كابينه 

ميليارد دالر  9 (كسى كه مورد سوءظن شديد اينجانب است)آقاى رجائى 

پشتوانه اسكناس را بابت قروض ايران به بانكها خارجى داده است 

صريح و در مصاحبه مطبوعاتى گفته سخنگوى اين بانكها امريكائى بلفظ )

خطر جمع شدن اسكناس و  (است ما به ايران تجاوز به عنف كرديم

عواقب خطرناك بى اعتمادى به پول ايران سخت شديد شده است. تغيير 

كند و اگر با اختالل  رئيس بانك، برخالف قانون، بى اعتمادى را تشديد مى

 .3گرداند ر را يكسره مىتصاد كشودرباره بانكها همراه شود، كار اق

در آغاز تشكيل دولت رجائى، رئيس بانك نزد اينجانب آمد كه  -3

استعفا كند. ميگفت بهتر است همه كارها را بخود اين هيات بگذاريم. 

اينجانب مانع شدم كه كشور را نبايد بدست پيش آمدها سپرد تا ميتوانيد 

ردم است. ما سودى بايد بمانيد و خدمت كنيد. خدمت شما براى خدا و م

در خرابى امور كشور نداريم. اگر با مسوول شدن آقاى رجائى مخالفت 

كنم، بلحاظ اينست كه وضع خراب نشود. نه اينكه ما خود با ترك  مى

ها، موجب خرابى وضع كشور بشويم كه معلوم بشود دولت  اينطور مقام

 رجائى لياقت ندارد.

ل كار دچار حمله قلبى شدت كار موجب گشته است كه دوبار در مح

بشود. بار دوم يكى دو هفته پيش نزد اينجانب آمد، بسيار نگران بود، 

گفتم بحضور شما بيايد و خود گزارش عرض كند. ظاهراً بعد از آمدن 

كه گرداننده اصلى چرخ اين )بحضور شما و عرض گزارش، آقاى نبوى 

تغيير وى تصميم به ( كنند گروه است كه باسم هيات وزيران عمل مى

 گرفته است.

بهرحال رئيس بانك از خدا ميخواهد كه نباشد و مسووليت نپذيرد. 

ديشب براى كسب تكليف نزد اينجانب آمد. گفتم صبر كند. بقدرى از 

خطر هولناك وخامت بارتر شدن وضع اقتصادى نگرانم، كه نميتوانم اعالم 

                                                                                             

 انگليس برسر گروگانها و... بود. زيرا خريدهاى محرمانه اسلحه بدون در اختيار
داشتن بانك مركزى شدنى نبودند. بطريق اولى، تشكيل مافياها و خورد و برد 
ارزها نياز به تصرف بانك مركزى داشت. چنانكه در پايان جنگ، در مجلس، گفتند 

 ميليارد دالر گم شد!  639، گدر طول جن

نقره »گفتند، همان  كه بانكهاى امريكا از آن سخن مى «تجاوز به عنف»داستان  ـ3
است. بخشيدن پول مردم ايران به امريكا،  (قول آقاى كارتر)كردن ايران  «داغ

 -يكى از پرداختهاى دستگاه خمينى به امريكا بابت معامله پنهانى با گروه ريگان 
  بود. (اكتبر سورپرايز)بوش، برسر گروگانها 
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د. هر اقدامى تر از جنگ در بردار خطر نكنم. وضع اقتصادى نتايجى مخوف

كه الزم تشخيص ميفرمائيد بعمل بياوريد. اگر خطر سقوط كشور هم 

نبود، باز بحكم اخالق اسالمى، راضى نميشدم كه متصديان معتقد و دين 

 دار و عالم كنار بروند تا اين هيات وزيران زودتر سقوط كنند.

برداشت اينجانب اينست كه اين آقاى نبوى، بعقيده پايبند نيست و 

لباس دوست مكتبى شرائط سقوط كامل جمهورى اسالمى را فراهم  در

آورد. طرز ختم كار گروگانها و بذل و بخششى كه از جيب اين ملت  مى

فقير به امريكا كرد، اگر با اختالل دستگاه بانكى تكميل شود، هيچكس 

 قادر به نجات وضع نخواهد شد.

رائى صبر كنند پيشنهاد اينجانب اينست كه تا تعيين وزير جديد دا

ترى پيدا كردند، رئيس بانك كنار رفتن را  و بعد از تعيين وزير اگر كاردان

 فوزى عظيم خواهد شمرد.

آيد و  و مطلب اصلى اينكه اجازه نفرمائيد با هركس كه نزد شما مى

كند اينطور معامله كنند تا ديگر كسى جرات آمدن و  گزارشى عرض مى

 گفتن حقايق را پيدا نكند.

نويسم موجب گرفتار مجدد زندانى  و باز اگر اين مطلب كه مى -4

ئى نشود، معروض ميدارم: در اوين شكنجه رايج است و  تازه رها شده

ها را تخليه  وقتى براى بازديد ميروند يك شب قبل از آن شكنجه شده

 .6كنند ند و بجاى ديگر منتقل مىكن مى

اند،  بى دليل رها كردهماه زندان  1و برادر سرلشگر باقرى را پس از 

آوردند كه بگويد با اينجانب مواضعه  بنابر قول او، اين مدت باو فشار مى

و او بدفعات قسم ميخورده  «كودتاى خزنده»داشته است براى انجام 

است كه در عمر يكبار هم اينجانب را نديده است. بخود سرلشگر باقرى 

 آورند. نيز همين فشار را هنوز نيز مى

كنم كه چقدر رنج آور است كه پس از عمرى بكار و چه عرض 

آرزوى رژيم اسالمى، اينك، كسى مثل آقاى رى شهرى به فشار آقاى 

بهشتى براى رئيس جمهورى پرونده سازى كنند. تمام درد آقاى بهشتى 

ئى است كه كسى از خارجه نوشته و ادعا كرده بود كه اسنادى  همان نامه

يا در دست دارد و حاضر است بما بفروشد. از وابستگى آقاى بهشتى به س

اند، اينطور  از سووال هائى كه از قرار از آقاى سرلشگر باقرى كرده

اند بدانند آيا او از طرف اينجانب براى خريد اين  آيد كه ميخواسته برمى

اسناد ميرفته است يا خير. حال اينكه او همانطور كه بشما عرض كردم 

ما  رفت و بدبختانه فرصتى بود كه از دست ىبراى نفوذ در ضد انقالب م

2.رفت
 

اند كه توپهاى ضد هوائى را از فرودگاه  درباره آنچه در روزنامه نوشته

                                                           

نوع زندان و  1( از وجود 6395،8،28پس از آنكه بنى صدر در روز عاشورا ) ـ6
كنجه سخن گفت و اعتراض كرد، آقاى خمينى هيأتى را مأمور رسيدگى به ش
كرد. آقاى محمد منتظرى به گروهى كه اسناد فراوان از  «شايعه وجود شكنجه»

ها  شكنجه در اختيار هيأت گذاشت، گفت: ما مأموريم گزارش كنيم، در زندان
ين هيأت، ايد كه شكنجه هست! و يك عضو هم شكنجه نيست، شما مدرك آورده

ها رواجى دارند كه مپرس. آنچه به  آقاى بشارتى به رئيس جمهورى گفت: شكنجه
اند، در مقايسه با آنچه هست، مشت در برابر خروار است. رئيس  شما گزارش كرده

ريشه  بتوان آن را ،شودجمهورى گفت: پس گزارش كنيد بلكه پيش از آنكه ديگر 
 أموريم بگوئيم شكنجه نيست. توانم. ما م كن كرد. او گفت: اما نمى

باره، هدف از رفتن سرلشگر باقرى به خارج، در نامه به آقاى احمد خمينى،  رد ـ2
را دختر اميراسداهلل علم،  «جاسوسى بهشتى»توضيح داده شده است. اما اسناد 

اى به بنى صدر، پيشنهاد كرده بود بفروشد. يكى از  وزير دربار شاه سابق، طى نامه
به اتفاق سرلشگر باقرى، نزد رئيس جمهورى رفتند و نامه را به او  بستگان او

دادند. پرسيدنى است اگر اسنادى وجود نداشتند، چرا اين دو توقيف شدند و 
 محكوم به سكوت دائمى گشتند. 

مهرآباد برداشته است، دو دسته گزارش تهيه كردند، يكى گروه مركب از 

ئى و آقاى رفسنجانى و يك گروه از افسران  دكتر چمران و آقاى خامنه

دو گزارش حاكى از تقصير نبودن اينكار و برفرض نيروى هوائى و هر 

فرمانده پايگاه مهرآباد  -تقصير، بى تقصيرى آقاى سرلشگر باقرى بود 

همين سرهنگ فكورى بود. با اين طور پرونده سازى بما نخواهند گفت 

چطور فرمانده نيروى هوائى را پس از واقعه طبس انجام تحقيق دو 

و رئيس پايگاه  (با حفظ سمت)رديد هيئات، رئيس هواپيمائى كشور ك

يكم را فرمانده يكم را فرمانده نيروى هوائى كرديد؟ حاال روحيه نظاميان 

چه ميشود و اينها توطئه براى شكستن ما در جنگ است، بماند. باز هم 

مصراً ميخواهم آدم بى غرضى را ماموريت بدهيد. آقاى اشراقى را 

 بخواند و نظر بدهد.ماموريت بدهيد پرونده باقرى را خود 

 

 ابوالحسن بنى صدر

66/62/95 

 

 3نامه به آقاى رجائى

 6395اسفند  66
 

 بسمه تعالى
 

 آقاى محمد على رجائى نخست وزير

راجع به تصويبنامه  6395/62/63مورخ  23524عطف بنامه شماره 

انتصاب آقاى حسن عضدى بسمت رئيس كل بانك مركزى ايران اشعار 

 دارد: مي

قانون بانكى و پولى كشور  65از قسمت ب ماده  9 بصراحت بند

اليحه قانونى اصالح قانون مذكور مصوب  1و بند  6396مصوب تيرماه 

شوراى انقالب رئيس كل بانك مركزى به پيشنهاد وزير  6398/62/68

دارائى و امور اقتصادى و تصويب هيئت وزيران بحكم رئيس جمهور براى 

طبق قانون اساسى ايران رئيس  مدت پنجسال منصوب ميشود. اوال

جمهور در حدود وظائف و اختيارات قانونى خود مسئول است و يك مقام 

غير مسئول و تشريفاتى نيست. منهم ماشين امضاء نيستم كه هرچه 

پيشنهاد شود چشم بسته امضاء كنم. ميبايست قبالً مشورتى ميشد، تا با 

ز صالحيت شخصى كه ارائه دليل موجه تغيير رئيس فعلى بانك و احرا

پيشنهاد شده حكم انتصاب او را امضاء نمايم. ثانيا قانونگذار از لحاظ 

رعايت ثبات وضع اقتصادى و نظم امور پولى و بانكى كشور مدت تصدى 

رياست كل بانك را پنجسال قرار داده و تغيير آن در خالل مدت مجوز 

ه تشخيص قانونى ندارد. مگرآنكه مرتكب تقصير و تخلفى شود كه ب

 مرجع قضائى صالح قانوناً مستلزم بركنارى و انفصال او باشد.

ثالثا مطابق قانون فقط شخص وزير دارائى و امور اقتصادى صالحيت 

چنين پيشنهادى را دارد نه ديگرى و هنوز وزير دارائى و امور اقتصادى 

 تعيين نشده است. بنابراين تصويبنامه از اينجهت نيز مخالف قانون است.

رابعا وخامت وضع اقتصادى در حدى است كه بهم ريختن وضع 

 بانكى كشور رژيم جمهورى را بطور قطع در معرض سقوط قرار ميدهد.

 

 رئيس جمهورى 

 ابوالحسن بنى صدر

 

                                                           

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »به نقل از كتاب  ـ3
پاسخ به اين نامه در ) 698-692صص  -«اناير نخست وزير جمهوری اسالمي

 ()صص ( داده شده است. 62/62/6395تاريخ 
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 اى به آقاى خامنه نامه

 6395اسفند  62

 

 اى حجت االسالم آقاى خامنه

 مطلبى را كه خطاب به جانشين رئيس ستاد ارتش نوشته و

 ايد، از بسيارى جهات خالف دارد: فرستاده

مصوبات شوراى دفاع بايد از طريق فرماندهى كل قوا و رئيس  -6

شوراى دفاع ابالغ شود. در كجا و در چه تاريخى مرسوم بوده است 

ى را دبير امضا كند؟ عالوه براينكه شورايعالى دفاع از طريق امصوبات شور

 ارتباط ميجويد.فرماندهى كل قوا با نيروهاى مسلح 

عزل و نصب فرماندهان تابع نيروى زمينى يا نيروى هوائى... تابع  -2

مقررات داخلى اين نيروهاست و فسادى باالتر از اين نميشود كه 

فرماندهى در فرماندهى بوجود آيد و حدود اختيارات شوراى دفاع معلوم 

تا امروز ها همان فسادى است كه از آغاز انقالب  است و اينگونه دخالت

مانع بزرگ استقرار نظم سازمانى در دستگاههاى لشگرى و كشورى بوده 

 است.

و شما دو راى نداريد. وقتى شما هستيد جانشين شما حق راى  -3

ندارد. اين طرح كه با مخالفت هر دو عضو نظامى شوراى دفاع روبرو شده 

ى عضو دارد. برا 8است، به تصويب اكثريت شورا نرسيده است. شورا 

راى اعضاى اصلى  1راى اعضاى اصلى يا  9اينكه طرحى به تصويب برسد 

و غير اصلى الزم است. وقتى شما خود هستيد جانشين شما حق راى 

راى  4ندارد دوبار نيز اين معنى مورد بحث قرار گرفته است. و اين طرح 

ايد؟ و آيا  بيشتر نداشته است. طرح تصويب نشده را چگونه ابالغ كرده

 ر اينست كه هر چه را دلخواه باشد بهر ترتيب بايد تحميل شود؟بناب

و تنها افسريست )با توجه به وضيعت ارتش و اينكه يك افسرى  -4

تمام مقررات نظامى را زير پا ميگذارد و هر روز از يكجا  (كه چنين ميكند

آورد و ديروز نيز در كميسيون دفاع مجلس بوده است، بجاى  مي سردر

رعايت مصلحت كشور الاقل درصدد نصيحت و منع او از  آنكه از راه

اينكارها برآئيد، اينطور ميخواهيد او را به ارتش تحميل كنيد. فكر 

 ؟6افكند نميكنيد اينطور كارها موجوديت ارتش را بخطر مي

ئى در آن  ابالغ رائى كه اكثريت ندارد و بصورتى كه هيچ قاعده

حيه ياس و بغض و تضاد رعايت نميشود، چه نتيجه جز تشديد رو

روزافزون ميان ارتش و سپاه ببار ميآورد؟ چرا به خطرات توجه نكنيم؟ 

چرا بهمه نفهمانيم كه در اين جمهورى نظم آنقدر اهميت دارد كه براى 

 استقرار آن ما مالحظه عزيزترين كسان را نيز نميكنيم؟

اد در بحبوحه جنگ، اينطور بى اعتنائى به نظم آنهم در ارتش ايج
فرماندهى در فرماندهى، يعنى زمينه سازى براى شكست و اين امرى 

رم. اينهمه اصرار با وجود صريح قانون و انيست كه بتوانم بدان گردن بگذ
تصريح امام يكبار بخود اينجانب، يكبار به آقاى هاشمى رفسنجانى در 

اى و يكبار بخود آق (بقول هر دو آنها) حضور حاج احمد آقا و دكتر چمران
صيادشيرازى، دائر براينكه امور داخلى ارتش با فرماندهى كل قوا است، 

ميخواهند بداخل ارتش  تعبيرى جز اين ندارد كه جنگ قدرت را
2.بكشانند

 

روزى اين شخص را اينجانب به درجه سرهنگى ارتقاء دادم براى 
اينكه نماينده هماهنگى سپاه و ارتش باشد، اما با وضعى كه بوجود آمده 

 انجامد. ست اصرار براينكار جز به تشديد كينه و برخورد نمىا

                                                           

 شخصى كه از او سخن بميان است، سرگرد صياد شيرازى است.  ـ6

دهد كه جنگ قدرت به داخل ارتش كشانده شد. كودتا شد  و زمان شهادت مى ـ2
 ساله، ارتش فرو و سپاه فرا كشيده شد.  8و در جنگ 

و وقتى طرحى به كميسيون دفاع مجلس ميرود و آن كميسيون 

دخالت در سلسله مراتب نظامى ميكند و در راديو اعالم ميشود، چطور 

ميتوان آنرا اجرا كرد؟ آيا اينكار جز باين معنى است كه مقصود از طرح 

خص برغم همه مقررات بزور و جبر و تحقير جز اين نيست كه اين ش

ها و از  فرماندهى و... در جاى خود بماند؟ اميدوارم با مالحظه اين واقعيت

روى انصاف، خود درصدد جبران برآئيد و اينجانب را در دفاع از نظم 

اسفند در خدمت امام مسئله  62يارى رسانيد. امروز  (الاقل در ارتش)

را كه بايد سلسله مراتب ارتش رعايت و از طرح شد و همان راى سابق 

 اين حيث بايد تابعيت از فرماندهى كل قوا بشود مورد تاييد قرار گرفت.

 

 سيد ابوالحسن بنى صدر

 رئيس جمهورى و فرماندهى كل قوا

62/62/95 

 

 رونوشت به امام

 گيرندگان:

پيرو شماره مذكور در متن جهت هماهنگى و  (عمليات)ف. نزاجا  -6

 ى الزم همكار

ف. سپاه پاسداران انقالب اسالمى پيرو شماره مذكور در متن  -2

 جهت هماهنگى و همكارى الزم

سركار سرهنگ صياد شيرازى فرماندهى عمليات مخصوص  -3

 غرب جهت اطالع و اجرا

 

 :  توضيح
اى، گوياى رفتار مالتاريا براى چنگ انداختن بر  نامه به آقاى خامنه

 فلج كردن ارتش در حال جنگ بود.ارتش و راست بخواهى، 

 

 

 3نامه به آقاى رجائى

  6395اسفند  62
 

 بسمه تعالى
 

 آقاى محمد على رجائى نخست وزير

در  دارد: اشعار مي 6395/62/9مورخ  22268عطف بنامه شماره 

ايد تعيين معاون  سئوال كرده 95/63/22/ت مورخ 269پاسخ نامه شماره 

هاى بى وزير در كدام قانون منع شده  انهاز طرف نخست وزير براى وزارتخ

است؟ الزم است توجه كنيد صرف نداشتن منع قانونى ايجاد صالحيت 

براى احراز مشاغل دولتى نميكند بلكه شرايط قانونى هم بايد موجود 

باشد. اهم آن شرايط صالحيت قانونى مقامى است كه ابالغ انتصاب را 

 كند. صادر مى

ى هر يك از وزراء مسئول وظايف خاص قانون اساس 632طبق اصل 

خويش است، و بموجب قوانين و مقررات استخدامى فقط صدور ابالغ از 

البته )طرف وزير و يا رئيس سازمان ايجاد صالحيت براى احراز شغل 

جز مشاغلى كه انتصاب آنها  (شرايط و موانع قانونى هم الزم الرعايه است

يا مجمع عمومى شركتها و به مراجع خاصى از قبيل هيئت وزيران 

بانكهاى دولتى واگذار شده است. اين امر جزء الفباى حقوق ادارى است. 

هاى بى وزير نيستيد صدور ابالغ  بنابراين چون شما وزير وزارتخانه
                                                           

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »از كتاب  به نقل ـ3
 692-696صص  -«وزير جمهوری اسالمي ايران نخست



 16 

ها براى شما مجاز نيست تا چه رسد به  انتصاب كارمند جزء آن وزارتخانه

 معاونين وزراء.

ها و راه انداختن امور جارى  ى با امضاء نامها ايد در نامه اينكه نوشته
اين موافقت مستلزم انتخاب معاونين وزراء يا انتصاب ام،  موافقت كرده

رؤساى بانكها نيست، اينجانب خود نيز اختيار قانونى براى انتصاب آنها را 
ندارم تا بشما واگذار كنم. بهرحال شما بايد مجرى قانون باشيد و موافقت 
اينجانب در حدود قوانين كشور قابل اجراء است. در مواردى كه قوانين 

 جازه را ندهد آن موافقت مؤثر نخواهد بود.چنين ا
 

 رئيس جمهور

 ابوالحسن بنى صدر

 

 6نامه آقاى رجائى به آقاى بنى صدر

  6395اسفند  63
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 برادر سيد ابوالحسن بنى صدر رئيس جمهور

پاسخ تصويبنامه مورخ  6395/62/3مورخ  292نامه شماره 
و از مضمون آن مطلع شدم در آن نامه به را مطالعه كردم  6395/2/33

چند موضوع اشاره شده بود كه دوتاى آن قابل توجه است و من بعد از 
 ذكر مقدمه راجع به آنها مطالبى خواهم نوشت. 

مقدمه اينكه: پنج ماه و نيم از تشكيل اين دولت ميگذرد و هنوز 
. متأسفانه در ايد جنابعالى با هيچ وزير بازرگانى پيشنهادى موافقت نكرده

ايد كه چون اين دولت رفتنى است هرگز با اين سه  اى اخيراً گفته جلسه
 باقيمانده موافقت نخواهم كرد. و اين دولت بدون سه وزير مهم وزير

كابينه، تا همين اندازه كه عمل كرده به يارى خداوند و همت مردم بوده 
كه كرده بوديد هاى علمى  است. جنابعالى انتظار داشتيد با پيش بينى

ماه بيشتر دوام نكند و باز متأسفم از اينكه  2دولت يك هفته و يا حداكثر 
ادامه كار دولت تا پنج ماه رئيس جمهور را به حالتى انداخته باشد كه 
موافقت به سه وزير را غيرممكن تلقى نمايد. من با تمام اين برخوردها 

اى چندمين مرتبه همچنان به وظيفه شرعى خود عمل خواهم كرد و بر
برادر ديگرى را ضميمه اين نامه معرفى ميكنم برادرى كه به مسائل جامعه 
ايران در بعد بازرگانى مكتبى اش اطالع دارد و اميدوارم بتواند در اين 
دولت وظايف محوله را بخوبى انجام دهد و اما مطلب اول: با كمال 

ايد دولت قيمت  شتهنو (شايد باز هم بنابر گزارشات واصله)انصافى  بى
كاالئى را كه خود توليد ميكند مرتباً افزايش ميدهد. ممكن بود آقاى 
رئيس جمهور روشن بنويسند آن تمام كاالهائى را كه دولت توليد و مرتباً 
قيمت آنها را افزايش داده است كدام است؟ اگر شما به علت گرفتارى در 

ولت حضور يابيد مسائل جنگ و غيره نميتوانيد در جلسات هيئت د
كم از نخست وزير بپرسيد تا اينچنين دروغ بزرگ را روى كاغذ  دست

نياوريد. هر چه انسان مقام اجتماعيش باالتر باشد حسن يا عيبش 
همانقدر بزرگ جلوه خواهد كرد. براى اطالع جنابعالى بايد بگويم كه 

رد و وجه باال نب دولت تصميم جدى دارد كه قيمت توليدات خود را بهيچ
من صريحاً اعالم ميكنم كه دولت از گران شدن روغن نباتى جلوگيرى 
كرد با اينكه جنابعالى در شوراى انقالب قبالً حذف سوبسيد آنرا تصويب 

بندى را دولت عمل  كرده بوديد. و نيز مصراً اعالم ميدارم كه اگر سهميه
ن را هم نكرده بود آنوقت معلوم ميشد گرانى چه خواهد كرد و قيمت بنزي

ميدانيد كه در حدود قيمت تمام شده است و فقط در رابطه با طبقه 

                                                           

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »به نقل از كتاب  ـ6
 699 -693صص  -«جمهوری اسالمي ايران نخست وزير

مرفه به باالست و در اين مورد هم من و هم مسئوالن ديگر توضيح  نيمه
 ايم. كافى به مردم داده

دولت اصال به »توجهى نوشته شده:  مطلب دوم كه آنهم با كمال بى
اى براى  و برنامه فكر رفع بحران وخيم اقتصادى كشور نيست و طرح

نويسم جز اينكه  من راجع به اين قسمت هيچ چيز نمى «بهبود آن ندارد
كند بلكه واقعاً  اگر آقاى رئيس جمهور با مسأله فقط برخورد سياسى نمى

اى هم دارد و حقيقتاً در فكر مردم و جامعه  براى رفع مشكالت برنامه
ينكه اجرا نميكند مورد اش را ارائه كند و دولت را از ا باشد برنامه مى

سئوال قرار دهد. من چند دقيقه پيش مصاحبه برادر رضا صدر را درباره 
خواندم شما هم خوبست روزنامه ميزان  «ميزان»گرانى در روزنامه 

ايم  را بخوانيد و ببينيد چه كارى ميشده بكنيم و نكرده 95/62/4دوشنبه 
 و اگر ايشان بودند چه ميكردند. حقيقت اينست:

نگ، وابستگى، محدوديت بندرى، محدوديت ارزى مشكالتى ج
است كه در گرانى اثر مستقيم دارند و شما نيز آنرا خوب ميدانيد و نيز 

 خوب ميدانيد كه:

 جنگ چنين است، ااوال تا وضع بنادر در رابطه ب

 ثانياً با مخالفت شما وزير بازرگانى انتخاب نشده،

قادر به وارد كردن مواد اوليه  ثالثاً به علت محاصره اقتصادى دولت
 ها پائين است، نبوده در نتيجه توليد كارخانه

و بسيارى دالئل ديگر كه شما آنرا خوب ميدانيد، حل مشكل به اين 
ايد نيست. منتظر ارائه برنامه شما هستم  ها هم كه شما انتقاد كرده سادگى

مسأله  با در غير اينصورت بخاطر روحيه مردم در حال جنگ انتظار دارم
 اقال برخوردى سالم بفرمائيد.

 محمد على رجائى ، نخست وزير

 

 به آقاى خمينى نامه

 6395اسفند  62

 بسمه تعالى

 
 دارد: معروض مي

اينبار مسئله بيش از حد تصور روشن است: صبح پنج شنبه آقاى 
ميرسليم كه تا آنوقت مسئول شهربانى بود و همانروز تغيير داده شد، به 

اطالع داد كه بعد از ظهر دو دسته براى برهم زدن نظم و كارهاى اينجانب 
 ديگر خواهند آمد. چه كسى بايد مانع ميشد؟...

سخنان امروز آقاى هاشمى در مجلس بعد از نمايش آقاى خلخالى، 
 كند مطالب زير را بعرض برسانم: اينجانب را ناگزير مى

و بعضى از مراجع  اند، ستون پنج در خانه برادر امام ايشان گفته -6
رخنه كرده است. يك هفته پيش نيز در مسجد اعظم قم بفرزند شما 

اند، داماد شما  ئى كه باسم روحانيت بيدار منتشر كرده تاختند و در جزوه
هاى  اند نوه اند و از جمله نوشته آقاى اشراقى را مورد تاخت و تاز قرار داده

 اند. رج غذا كردههزار تومن خ 13شما در مشهد ظرف دو سه روز 

اگر در اين فرصت برنده بشوند، همان حرفى را كه به پيامبر در بستر 
مرگ گفتند به شما نيز خواهند گفت. و وقتى چماقداران رئيس جمهورى 

كند  ها حكومت مى را كه يك روز پيش از واقعه شما فرموديد بر قلب
ر بزنند، كنا (آنهم به سران كشورهاى اسالمى و خطاب بدنياى اسالم)

2.گر هيچكس حريف آنها نخواهد شدالبته دي
 

                                                           

است كه قدرت مدارى از آن پيروى اى  اين هشدار خاطرنشان كردن قاعده ـ2
كند. امروز از خانواده خمينى كسى برسر كار نيست. فرزند او از بين رفت. نوه  مى

او به امريكائيان پناه برد و... زور كه روش و قدرت كه هدف شد، نخست در كانون 
 آورد، افسوس كه نشنيد. است كه مرگ و ويرانگرى به بار مى
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امروز ديگر همه ميدانند كه سازمان چماقداران را اين آقايان 

كنند. دايره تهديد دور بود اينك  گردانند و با صراحت نيز تهديد مى مى

ترين كسان شما رسيده است. راديو و  شود و به نزديك نزديك مى

 و... در انحصار آنهاست. تلويزيون و قلم و تريبون مجلس

ئى بدون اينكه بحثى در شوراى دفاع شده باشد، در  آقاى خامنه -2

 !!6كشور را رد كرد  8 نماز جمعه گفتند شوراى دفاع باتفاق آراء پيشنهاد

مقصود خوب و بد پيشنهاد نيست. منظور صداقت و عدالت است. 

د بار بدتر از الزم است وضع ارتش برشما معلوم باشد تا فردا بالئى ص

 گروگانها برسر كشور نيايد:

خلبان دارد و هوانيروز  25تنها  4Fنيروى هوائى براى هواپيماهاى  *

نيز همينطور نه مهمات دارد و نه هلى كوپترها قطعات الزم. فرسودگى به 

 تمام است.

مهمات نيروى زمينى در حال تمام شدن است و افراد آن بغايت  *

 اند. فرسوده شده

ر جنگ تا تمام شدن مهمات ادامه پيدا كند، و نقشه بعدى را كه اگ *

وارد عمل شدن ضد انقالب است باجرا بگذارند، ديگر هيچ چيز نداريم كه 

2.را حفظ كندكشور 
 

تمام اميد به اجراى طرح آب است و روحيه ارتش كه با اين  *

برساند رود. ادامه جنگ ممكن است كار را بجائى  ترتيبات آنهم از بين مى

كه ارتش از بين برود. يك عده هستند كه مقصودى جز اين ندارند. بنظر 

 .3چه ميشود بايد ظرف يكماه بشوداينجانب هر 

وزارتخانه  3اول هفته طرح دوفوريتى آوردند. به اين بهانه كه  -3

خوب اداره نميشود و عجب اينكه طرح براى اين بوده كه همان ترتيب 

. آنرا دخالت فرموديد، انجام نشد. آخر هفته اين اداره، ادامه پيدا كند

ام بروم. اين بهترين فرصت  داستان را درست كردند. اينجانب كامالً آماده

روم. در كشور اسالمى كه رئيس  است. همه مردم ميدانند چرا كنار مى

مجلس و امام جمعه آن اينطور قلب حقايق كنند و باين آشكارى از 

ميدهند دفاع كنند، قانون مستقر نميشود. باور ئى كه خود سازمان  عده

اينجانب اينست پيش از آمدن بايران هم چند نوبت نوشته و عرض 

اسالم و شما هستيد. از زورپسندى و  (يعنى امريكا)ام، مقصود اينها  كرده

 كنند. قدرت دوستى اين آقايان دارند كمال استفاده را مى

بازار تهران را با تهديد به در اند  تصميم با شما است. امروز خواسته
اند اينكار  ها ببندند، موفق نشدند، ديروز در قم خواسته هم كوبيدن مغازه

اند. مالحظه بفرمائيد اگر در اين اوضاع مصلحت  را بكنند باز موفق نشده
است كه اينجانب بمانم، بايد ترتيبى معين بفرمائيد كه هر روز يك بازى 

 درنياورند. 

و تنها او كه يك ذره مايل بماندن نيستم و هرچه داند  خدا مي

اند از بام تا كف  نفر بوده 23نوشتم بخاطر دين او است. همراه اينجانب 
                                                           

ه ايران آمدند و پيشنهادى درباب پايان دادن به جنگ كشور اسالمى ب 8سران  ـ6
امروز، در نماز جمعه، به دروغ گفت: شوراى  "رهبر"اى  ارائه كردند. آقاى خامنه

 دفاع به اتفاق آراء پيشنهاد را رد كرد!

، وضعيت ابزار جنگى و مهمات بد بوده است. در 6395اسفند  62بدينسان، در  ـ2
كشور عضو كنفرانس عدم تعهد، ايران پيروزى  4د صورت قبول و اجراى پيشنها

آورد. پرسيدنى است با اين وضع تسليحات و مهمات،  نظامى بدست مى -سياسى 
در خرداد  (بوش –جز سازش پنهانى با دستگاه ريگان )مالتاريا با چه اطمينانى 

كودتا كرد؟ هيأت كنفرانس عدم تعهد را كه پاسخ موافق عراق را بايد  6313
 سال به جنگ ادامه داد؟ 8ورد، نپذيرفت و آ مى

در اين نامه به هدفى تصريح شده است كه يكى از هدفهاى ادامه جنگ بود: به  ـ3
تحليل بردن ارتش و جانشين آن كردن سپاه. به قيمت قربانى شدن يك نسل و 

 ويرانى كشور و ستون فقرات استبداد مالتاريا شدن سپاه و تباهى دين... 

اند. يك  اند و از ساختمان نيز بيرون نرفته ساختمان را حفاظت ميكرده

واحد حفاظت وجود دارد واال گارد ندارم و بفرمائيد يك نظامى بيايد 

ها است يا گارد  ها از نظامى شما برساند كه اين عكسحضور شما به عرض 

4.ناموجود اينجانب
 

 ابوالحسن بنى صدر

 95اسفند  62

 

 9صدرنامه آقاى رجائى به آقاى بنى

  6395اسفند  62
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 آقاى سيد ابوالحسن بنى صدر، رياست جمهورى 

و ايراداتى كه  شما 95/62/66مورخ  24425در پاسخ به نامه شماره 

به انتصاب آقاى حسن عضدى بسمت رئيس كل بانك مركزى ايران 

 ايد، الزم است مراتب زير را باطالع شما برسانم: داشته

وقتى اينجانب مأمور تشكيل دولت شدم، اولين حركت ميبايست 

اين باشد كه براى بانك مركزى مسئولى انتخاب كنيم كه با خط كلى 

بين او و رئيس دولت اعتماد و اطمينان متقابل دولت هماهنگى داشته و 

وجود داشته باشد. چون بناى كار برپيش داورى نبود، و مسائل شخصى 

هم با رئيس كل بانك مركزى نداشتيم و اگر هم چنين مسائلى وجود 

افتادن كل مملكت بود نه سليقه شخصى، پس  ميداشت، باز اصل بر راه

يازمايم و ببينم اگر واقعاً فرد مؤثرى تصميم گرفتم كه ايشان را در عمل ب

 است، كارش را ادامه دهد. 

اما متأسفانه در عمل، خالف اين برمن ثابت شد به جهات و داليلى 

 كه در زير مياورم:

انجمن اسالمى بانك مركزى يك پيشنهاد منطقى در مورد عدم  -6

ى ارسال حقوق بازنشستگان به خارج با ارز به قيمت دولتى داشت. وقت

مساله با ايشان در ميان گذاشته شد، استدالل كردند كه سروصداى 

اى ناراضى ميشوند. وقتى  هاى مقيم خارج بلند ميشود و عده بازنشسته

المال  به ايشان تذكر داده شد كه اين كار نوعى بذل و بخشش از بيت

است، ظاهراً پذيرفت. اين اولين برخورد بود كه عمل هم شد حال آنكه به 

 من خود ايشان هنوز هم از اين عمل ناراضى است. گمان

پس از مدتى خبر رسيد كه آقاى نوبرى با هواپيماى اختصاصى  -2

به كشور آلمان مسافرت كرده و در آنجا طى يك سخنرانى، مسائلى را 

مطرح كرده است. حال آنكه دولت و نخست وزير نه خبرى از مسافرت 

اند. گفتيم شايد در  چه كار رفتهايشان داشتند نه ميدانستيم كه براى 

 آغاز كار هستيم و اين عمل تكرار نخواهد شد. پس به تذكرى اكتفا شد.

چند وقت بعد از فرودگاه خبر دادند كه آقاى نوبرى عازم خارج  -3
                                                           

ساخت و  درباب گارد رياست جمهورى، شب و روز دروغهاى بزرگ مى مالتاريا ـ4
گارد رياست »هم، با تفصيل، به  «اسفند 64غائله »كرد. در كتاب  پخش مى
اند. در حقيقت، همراهى كنندگان رئيس جمهورى، حتى در  پرداخته «جمهورى

را  تن بودند كه از آنها، دو تن از نزديك حفاظت از جان او 1هاى جنگ  جبهه
دادند تا از ميان آنها چند گروه انتخاب شوند.  برعهده داشتند. جمعى را تعليم مى

دگان را گارد رئيس جمهورى كردند. به ترتيبى كه در كارنامه روزها بر نتعليم بين
(، توضيح 95تا  92، صص 4، جلد 6395آذر  69گذرد ) رئيس جمهور چگونه مى

تن بوده است براى چهار  32و تربيت  داده شده است برروى هم، قرار برتعليم
 ساعت.  24ساعت از  1گروه، هر يك يك نوبت 

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »به نقل از كتاب  ـ9 
پاسخ به اين نامه در ) 613-698صص   -«وزير جمهوری اسالمي ايران نخست
 ()صص ( داده شده است. 3/2/6313تاريخ 
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المللى پول شركت كند كه با  از كشور است تا در اجالس صندوق بين

ا در آن اجالس مناسب مخالفت من روبرو شد و اينجانب شركت ايشان ر

ستم و بعداً با تصميم مجلس مبنى بر عدم افزايش سرمايه ايران در نندا

المللى پول، معلوم شد كه شركت فعال ما در صندوق مورد  صندوق بين

 توافق مجلس نيز نيست.

يك شب به اخبار راديو گوش ميكردم كه شنيدم آقاى عليرضا  -4

هزار خانه  اند كه ده مهور رساندهنوبرى به تصويب امام و آقاى رئيس ج

 بانك ملى را به خانواده شهدا واگذار كنند.

ايشان را خواستم و پرسيدم: شما كه چنين تصميمى داشتيد، آيا 

 الزم نبود نخست وزير را در جريان كار بگذاريد؟

ايشان قبول كردند كه اطالع نخست وزير هم الزم بوده است. به 

ان ميخواهد همين كار را بكند، با اين تفاوت ايشان گفتم: بنياد مستضعف

كه در هر نقطه كه خانواده شهدا سكونت دارند، براى آنها خانه خواهد 

ها را به خانواده شهدا بدهيد در  ساخت. شما چگونه ميخواهيد اين خانه

هاى شما در يك شهر و استان واقع است و چه بسا كه  حاليكه خانه

در آن شهر و استان نباشند؟ آيا ميتوانى  هاى شهدا بسيارى از خانواده

بگويى كه خانواده شهداى اصفهان و زنجان در تبريز سكونت كنند؟ 

 ايشان قبول كرد كه اين حرف هم صحيح است.

به ايشان گفتم: شما كه با كمبود پول و اسكناس مواجه هستيد، اگر 

يك چهارم پول اين خانه را ميگرفتى آيا قسمتى از مشكالت حل 

 يشد؟نم

و همينطور بود مسائلى در زمينه ايجاد هماهنگى با وزارت مسكن و 

 مشورت با دولت و مطالبى از اين قبيل و البته ايشان پاسخى نداشت.

وام مورد نياز دولت كه به تصويب مجلس هم رسيده و از زمان  -9

در مجلس تا كنون، با  95هاى بودجه سال  تصويب اليحه اصالح تبصره

مكرراً از طرف وزارت اقتصاد مراجعه شده، معهذا بانك  وجود اينكه

مركزى در اجرا، دولت را به اشكال و دردسر انداخته است. علتش واضح 

است، همه اركان دولت با اين عمل موافقند، تصويب و تائيد مجلس 

شوراى اسالمى هم موجود است، اشكال فقط در اينجاست كه در اين 

اى رئيس كل بانك مركزى باشند، با اعطاى ميان فقط يكنفر كه همان آق

 وام مخالف هستند.

گانه نشده  آيا بانك مركزى تبديل به يك قوه مستقل فوق قواى سه

 است؟

با وجود آنكه آقاى نوبرى در كميسيون بودجه مجلس شوراى  -1

ميليارد بابت  93اسالمى، در حضور همه اعضاى كميسيون، قبول كرد كه 

ميليارد  63پرداخت نمايد، ولى در عمل اين مبلغ به ماليات متعلق بدولت 

تقليل پيدا كرد. آيا اين عمل جز در تنگنا قرار دادن خزانه توسط بانك 

 مركزى، معناى ديگرى هم دارد؟

در مورد اصرار ايشان به چاپ چك تضمين شده، به اين بهانه كه  -2

ايشان حل مشكل اسكناس همين است. و پافشارى بيش از حد  تنها راه

اى است  براين امر و حل مشكل توسط دولت از طريق معقول ديگر، نكته

 كه ميدانيد و نيازى به توضيح ندارد.

پس از انتخاب معاون جديد بانك بازرگانى، آقاى نوبرى همان  -8

معاون سابق را كه زمانى به اقتضاى معاونت بانك، عضو شورايعالى پول 

عالى پول دعوت كرد. وقتى اعتراض بود و ديگر سمتى نداشت به شوراى 

اى  كرديم كه اين كار چه معنا دارد، گفت آقاى رئيس جمهور نامه

اند. گفتم آيا شما پيش من مسئوليد يا پيش آقاى رئيس جمهور؟  نوشته

 ايشان كه جوابى نداشتند، از اين كار معذرت خواستند.

، وقتى يكى از سپاه، يا همين نخست وزيرى قصد خروج دارد -5

براى دو هزار دالر ارز، سئوال و جواب با او ميشود. ولى من هنوز نميدانم 

كسانى كه بعنوان نماينده رئيس جمهور به خارج ميروند، اوال براى چه كار 

ميروند ثانياً ارز را چگونه و به چه مقدار و براى چه مصارفى ميگيرند؟ البد 

 انك مركزى كيست؟شما ميدانيد. با اينحال مسئول كارهاى رئيس كل ب

روزى خود  يك روز آقاى نوبرى در اطاقم بوده و از زحمات شبانه -63

در كار و دلسوزى به حال ملك و ملت و اتخاذ سياست دولت در زمينه 

% 55پول و دادن آرامش و اطمينان و اميد به جامعه و... ميگفت. و اينكه با 

 شد. احتمال بيش از يك ميليارد دالر از طلب وصول خواهد

بنده در همان حال كه از ايشان تشكر ميكردم، چشمم به روزنامه 

اى كرده و روزنامه هم از قول  انقالب اسالمى افتاد. ديدم ايشان مصاحبه

ايشان تيتر زده كه يك دينار پول ايران از امريكا دريافت نشده است. 

. چون اين مساله را به خود ايشان هم تذكر دادم، ديگر تكرارش نميكنم

بطور خالصه ايشان در اعمال و گفتار، روحيه مردم را ميكشند و در 

 حضور نخست وزير از موفقيتها سخن ميگويند.

ضعف مديريت، عدم احساس مسئوليت در كسانى كه ايشان 

اند، كم بها دادن به مسائل اسالمى در بانك و مسائلى از اين  منصوب كرده

 كررات خواهد بود.دست هم وجود دارد كه بيان آنها تكرار م

نكته آخر اينكه. اعتماد متقابل بين رئيس بانك مركزى و رئيس 

دولت، شرط الزم و واجب براى همكارى است. و اگر اين اعتماد وجود 

نداشته باشد، دولت از جانب رئيس كل بانك مركزى، احساس اطمينان 

مله نخواهد كرد. و از آنجا كه دولت در مقابل مجلس در هر موردى، از ج

در مورد مسائل بانكى مسئول است و بايد پاسخگو باشد، پس اگر همين 

يك دليل را، يعنى فقدان حس اعتماد متقابل را، كه منتهى به عدم 

اطمينان خواهد شد در نظر بگيريم، كافى است كه قبول كنيم به نفع ملت 

و دولت و انقالب و خود ايشان و شخص شماست كه آقاى عليرضا نوبرى 

اى ديگر به خدمت خود ادامه دهند و سمت رئيس كل بانك مركزى در ج

به كسى داده شود كه بين او و دولت اعتماد و اطمينان متقابل حكمفرما 

كه همان )رژيم جمهورى را  «وخامت وضع اقتصادى»باشد، تا بقول شما 

در معرض سقوط قرار ندهد. و اينجانب جمله  (باشد «جمهورى اسالمى»

 را اينطور تغيير ميدهم كه. آخر نامه شما

وخامت اوضاع اقتصادى كشور، حتى اگر در حد خطرناك هم »

نباشد، با وجود يك رئيس كل بانك مركزى كه مورد اعتماد و اطمينان 

رئيس دولت نيست، حتماً مخاطراتى براى اقتصاد كشور بوجود خواهد 

رئيس كل  و اما در مورد اشكاالت قانونى كه بنظر شما به انتصاب «آورد

 جديد بانك مركزى وارد است، بايد گفته شود.

ايد رئيس جمهور يك مقام غير مسئول و  در مورد اينكه گفته -6

اينجانب عقيده دارم رئيس جمهور فقط در همان »تشريفاتى نيست 

حدودى كه قانون اساسى مقرر داشته است مسئول است نه بيشتر. 

ست، نه رئيس جمهور. برداشت مسئوليت كارهاى اجرائى با رئيس دولت ا

اينجانب از قانون اساسى اين است كه رئيس جمهور در كارهاى اجرائى 

مسئوليت ندارد و موضوع انتخاب رئيس كل بانك مركزى نيز از اين مقوله 

 خارج نيست. 

داليل بسيارى در زمينه سوء مديريت رئيس بانك مركزى وجود  -2

مهم، از جمله بانك  كدين باندارد. نمونه كوچكش اينكه مدتهاست چن

ملت و بانك سپه، بدون هيأت مديره است ولى گويا از نظر ايشان، 

 سيستم بانكى را بدون مدير رها كردن، مسأله مهمى نيست.

رين و مهمترين بانك كشور، يعنى بانك تبزرگترين و قديمى  -3

د ملى، مدتها بدون مدير عامل بود و حتى بعد از اينكه مدير عامل جدي

شناسد و از دعوت  انتخاب شده است، ايشان هنوز او را به رسميت نمى
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 كند. مدير عامل بانك ملى به شوراى عالى بانكها، خوددارى مي

بعبارت ديگر ايشان خود بصورت يك قوه چهارم در برابر قواى 

گانه مقننه و مجريه و قضائيه عمل ميكند. در برابر تصميم هيأت وزرا،  سه

مل ميكند، مورد اعتماد رئيس دولت نيست و متقابال به باالستقالل ع

رئيس دولت اعتماد ندارد و... وظيفه اينجانب و مسئوليتى كه در برابر 

مجلس و مردم و انقالب دارم، به من حكم ميكند كه به وظايف و 

 هاى قانونى خود عمل كنم.  مسئوليت

شور خداوند به همه، اين توفيق را عنايت فرمايد كه مصالح ك

 اسالمى را تشخيص داده و در جهت اين مصالح، گام برداريم.
 

 محمد على رجائى 

 نخست وزير جمهورى اسالمى ايران

 
 

 به آقاى خمينى نامه

 6395اسفند  23

 بسمه تعالى
 

در تلفون مرقومه شما را خواندند. اگر اينجانب عرض كنم قضيه 

ر همه موارد و بعكس بوده است البته بجائى نميرسد. حق اينست كه د

بالهائى كه برسر كشور آمده است، شما بعرايض و اطالعات كه اينجانب 

ايد و اينجانب بعد از داد و قال،  ام، توجه نفرموده در دسترس گذاشته

ام و  ام، تسليم شده و عمل كرده بلحاظ اينكه شما را به رهبرى پذيرفته

كدام را عرض  نتيجه معلوم كرده است، حق بجانب اينجانب بوده است.

هائى را كه با  كنم: گروگانگيرى را، وضع اقتصاد را، جنگ را، همين گروه

ها را، هيات  انشگاهكنيد با اينجانب رابطه ندارند، د هزار قسم باور نمى

 ...6؟وزيران را

ها  نظر اينجانب اين بود كه با بحث آزاد مستمر ما از شر اين گروه -

راه عالج تشخيص داده شد و در  خالص ميشويم اما متاسفانه چماق

اسفند را هم  64ها تقويت شدند. و يقين بدانيد اگر گناه  نتيجه اين گروه

بگردن آنها بياندازند، دو چندان تقويت ميشوند و با كمال تاسف كشور در 

 افتد. دست آنها مى

ايد بفرمائيد يك نفر برود تحقيق  همين تبريز را كه مرقوم داشته -

رسد دروغ است، اما اگر  ر راست بود، آنچه باينجانب ميكند ببيند اگ

2.ده در قول اين آقايان شك كنيددروغ بود الاقل يكبار هم ش
 

بفرمائيد يك نفر برود، دادگسترى ببيند چه كسانى باينكار  -

                                                           

مرداد بود، با  28ام كه حزب جمهورى اسالمى در كار بازسازى كودتاى اين اي ـ6
حزب توده و فدائيان خلق و حزب امت و... ائتالف كرده بود و اين ائتالف بر مردم 

، بخصوص سازمان مجاهدين خلق با رئيس «گروهكها»آشكار بود. درباب همكارى 
كنيم آن را  ه مراجعه مىك «بحرانز عبور ا»كرد. به  جمهورى، خبر جعل و پخش مى

، نوشته 6313ارديبهشت  69يابيم. از جمله در يادداشت  از اين نوع جعليات پر مى
خبر دادند كه روز شنبه آقاى بنى صدر در خانه خواهرش، دو ساعت با » است:

مسعود رجوى مالقات داشته است. همكارى رئيس جمهور با سران گروهى كه 
اند و تحت تعقيب مقاماتند، عجيب و غير قابل  ورىدرصدد مبارزه مسلحانه با جمه

خبر مالقات دو ساعته،  .«تحمل است. مخصوصاً كه امام فرمود با آنها درگير شويد
پيشاپيش،  «اند در صدد مبارزه مسلحانه با جمهورى»جعلى است. به اين عنوان كه 

مينى كند. بديهى است اين خبر هاى جعلى به آقاى خ سركوب آنها را واجب مى
گشت. موضوع نامه آقاى خمينى كه در  منتقل و مجوز پيش بردن نقشه كودتا مى

 تلفن خوانده شده است، جعلهائى از اين نوع بوده است.

يكبار ديگر درباب حزب دموكرات كردستان از او خواسته شد اقدام كند، اما  ـ2
 اقدام نشد.مدار بسته و روش كردن خشونت، آقاى خمينى حاضر به بخاطر نياز به 

كنند. بخدا همه دارند از همه  رسيدگى ميكنند؟ و چگونه رسيدگى مى

ام عيب  آيد. چند بار عرض كرده شوند خدا را خوش نمى چيز مايوس مى

ئى به آقاى  كنيد و نه تحقيق. بهر حال نامه شما اينست كه نه اعتماد مى

 فرستم مالحظه بفرمائيد. ام، رونوشت آنرا مى موسوى اردبيلى نوشته

ها آنجا هستند. از  مجلس طرح را با جوسازى تصويب كرد. عمل -

اول زيرپا گذاشته شده  اين قانون اساسى چه چيزش اجرا شده است؟ از

كند، چه ثباتى  است. رژيمى كه خود قانون اساسى خويش را اجرا نمى

 ميتواند داشته باشد؟ با وجود اين تصويب:

اينجانب نميتوانم با آقايان در يكجا بنشينم. مسووليت جنگ با 
اينجانب باشد و تصميم را كسانى بگيرند كه جنگ و ادامه را وسيله بقاء 

كنم.  اند. حرفهايم را زدم. باز موافق نظر شما عمل مى ادهخود قرار د
را هم  (سخنرانى)كنم. به مشهد و تهران  ميمانم و جنگ را اداره مى

كنم. اما با اين آقايان يكجا جمع نميشوم. از اينجانب بيش از  تعطيل مى
اسفند هم آنچه نوشتنى است  64اين نخواهيد. درباره رسيدگى به قضيه 

ام. اميدورام چنان نشود كه دفعات پيش شد و  ه دادستان نوشتهدر نامه ب
آيد كه رهبر انقالب پوشش  در تاريخ بماند آنچه ميماند. مرا حيف مى

شناسيد. باآنها در عمل  گروهى قرار بگيرد كه شما آنها را درست نمى
گويند و چه حرصى  ايد و نميدانيد چگونه مثل آب خوردن، دروغ مى نبوده

انحصارى دارند. بخدا نه تنها اين حرف كه چون بميل اينجانب به قدرت 
كنند، آنها را بى دين ميدانم، صحيح نيست بلكه ظلم است...  عمل نمى

ديد اينجانب از امور ديد ديگرى است. صد بار ترجيح ميدهم اليق 
دشنمى كارها را اداره كند تا نااليق دوستى، همين. و اگر بگذارند حدود 

ها آماده تسليم هستند. يك نماينده  بلكه بيشتر از دمكراتنفر و  2333
 معين بفرمائيد بلكه قضيه كردستان هم زودتر تمام بشود.

 

 ابوالحسن بنى صدر

23/62/95 

 

 3 (آقای موسوی اردبيلی) دادستان كل كشور به نامه

  6395اسفند  23
 

 بسمه تعالى
 

رسيدگى ندارد. مطالبى كه به اينجانب رسيده داللت بر بى طرفى در 
 شوم: ناگزير مطالب زير را ياد آور مى

ايد كه با هم به دانشگاه رفتيم و از مردم  انشاءاهلل از ياد نبرده -6
هاى سياسى را از دانشگاه برانند و در حضور جمع شما  خواستيم كه گروه

از شما گفتم گوش به زنگ باشند كه هر زمان الزم شد و رئيس جمهورى 
4.اضر شويدمردم خواست، ح

 

                                                           

 934-925صص  - 6395به نقل از كتاب غائله چهاردم تسفند  ـ3

بنابر اين سند، چماقدارى فرآورده حزب جمهورى اسالمى و با استفاده از  ـ4
بوده است: در حقيقت، جريان جايگزين مردم  (وزارت كشور)امكانات دولتى 

ه رسمى، و شب (سپاه، كميته و دادگاه انقالب)كردن قواى سركوب رسمى 
كند،  به خود دادند. بطورى كه سند روشن مى «حزب اهلل»چماقدارانى كه لقب 

هاى خود را از  هاى سياسى باشگاه حضور مردم در دانشگاه براى آن بود كه گروه
دانشگاه به خارج آن ببرند. بنابر توطئه سران حزب جمهورى اسالمى و 

. بدين بهانه كه دانشگاه مركز ، بنابر تعطيل دانشگاه بود«دانشجويان خط امام»
ها، به قول آقاى حسن آيت،  هاى سياسى شده است. تعطيل دانشگاه توطئه گروه

براى آن بود كه بنى صدر از پايگاه خود محروم شود. آن نوبت موفق نشدند اما در 
تشكيل داد و دانشگاه را تعطيل  فرهنگيتابستان، آقاى خمينى شوراى انقالب 

، 6313خالف قانون اساسى بود. بديهى است تا كودتاى خرداد كرد. هر دو كار 
  صدر مانع از عمل اين شورا شد.  بنى
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فرماندهى كل نيروهاى مسلح با اينجانب است. موافق متون  -2
قانون موجود نيروهاى مسلح بايد از فرماندهى كل قوا تبعيت داشته 

 باشند و مسووليت امنيت داخلى و خارجى با او است.

در دو متن، امام، اين نيروهاى مسلح را از نظامى و انتظامى تحت  -3
اند و مسووليت امنيت را هم در عهده  ى گذاردهفرماندهى رئيس جمهور

اند. و در متن ديگرى اطاعت از وى را واجب شرعى  وى قرار داده
 اند.  دانسته

، عالوه بر اينكه كم ضررترين 6رار امنيت با استفاده از مردماستق -4
آنهاست، از وظايف مسوول، استقرار امنيت نيز هست چرا كه او در هيچ 

د امور از كنترل خارج بشوند و وضعى پيش بيايد كه مهار حال نبايد بگذار
 كردنش غير ممكن باشد. 

 با توجه بمراتب روشن و بديهى فوق:

ها نيستند كه بازپرسى  باينجانب اطالع ميدهند كه بازپرس -9
كنند، ديگرانند. اين ديگران چه كسانى هستند؟ مگر كارى با اين  مى

در  «كارآموز»گذاشت كه به عنوان توان در عهده كسانى  اهميت را مى
 اند؟ اينكار وارد شده

 گويند تنها اشخاص معينى را براى شهادت راه ميدهند.  مى -1

 و باالخره اين مساله بديهى مثل اينكه بايد دور امور زير بچرخد:

سازمان چماقداران و نحوه نفوذ آنها در نهادها و ارتباطشان با  -الف
 احزاب سياسى.

گونه دو سال گذشته با وجودى كه بارها به اجتماعات چرا و چ -ب
اند، حتى يك  اند و با وجودى كه به محلهاى بسيار حمله كرده حمله كرده

اند؟ سوابق امر در كجا هستند؟ آيا در اين رسيدگى مورد  بار تنبيه نشده
 گيرند يا نه؟ توجه قرار مى

فظ نظم اسفند چرا همه نيروهاى انتظامى براى ح 64در روز  -ج
اند؟ چرا باوجود دعوت از سوى دفتر رياست جمهورى در جلسه  نيامده

 اند؟ براى اتخاذ تدابير حاضر نشده

هاى انتظامى از پيش از آنچه واقع  آيا وزارت كشور و دستگاه -د
گيرى  اند چرا پيش اند يا خير؟ و اگر آگاه بوده خواهد شد، آگاه بوده

چطور آقاى ميرسليم تلفن كرد و گفت بعد  اند اند؟ و اگر آگاه نبوده نكرده
از ظهر دو دسته خواهند آمد و... و وقتى ساعت دو و نيم بعد از ظهر به 

خواهند بلوا ايجاد كنند و در قسمت  آقاى مهدوى كنى گفته شد مى
شود چه اقدامى  تداركات كميته تهران سازماندهى براى اين كار مى

ن خبر صحيح نبوده است اما واقعه گفتند اي كردند؟ شب هنگام ايشان مى
اند، در جاى ديگرى  انجام گرفت. اگر چماقداران در آنجا سازمان نيافته

 اند. و آن جا كجاست. سازمان يافته

شوند و  چطور است كه در نمازهاى جمعه افراد مسلح حاضر مى -ه
در اين اجتماع به تعداد بسيار كم افراد شهربانى بدون هر گونه تجهيزى 

 اند. هبود

اند داده  گزارشهاى شهربانى و نيروهاى ديگر كه در محل بوده -و
 شود يا نه؟ اند يا خير؟ رسيدگى به اين گزارشها مى شده

اند مورد  افرادى نظير آقاى رشيديان در تلويزيون صحبت كرده -ز
 شود يا نه؟ گيرند يا خير؟ صحت حرفهاشان ارزيابى مى ال قرار مىؤس

 و... -ح  
 

                                                           

استقرار امنيت با استفاده از حضور مردم، همانطور كه در اين نامه تصريح شده  ـ6
است و در عمل نيز تجربه شد، خشونت زدائى است. مقايسه حضور مردم در 

ر روزهاى پيش از آن در دانشگاه، تفاوت خشونت دانشگاه با كارهاى عمله زور د
كند. عالوه براينكه شركت مردم در استقرار  زدائى با خشونت گرائى را آشكار مى

آورد و بديهى است بكام  اى را پديد مى امنيت، فرهنگ مردم ساالرى پيشرفته
  آمد. مالتاريا و ديگر زورپرستان سخت تلخ مى

 ادستان محترمآقاى د

ام.  ا همه جا آمادهتخواهم به شما اطمينان بدهم كه اين جانب  مى

تاريخ ايران عمل امروز دستگاه قضائى را ضبط خواهد كرد. به هوش 

باشيد كه اين طور ضبط نكند كه جريانى را به وجود آوردند كه 

چماقداران حاكم و رئيس جمهور و اجتماع مردم را محكوم كردند و 

 .2ربه را به جمهورى اسالمى زدندضآخرين 
 

 آقاى دادستان محترم 

پذيرد كه گروهكها چنين و چنان كردند. چرا كه اگر  هيچ كس نمى 

 كرد. آمدند هيچ كس هيچ كار نمى چماقداران نمى

پذيرد كه رئيس جمهور فرمانده كل قوا مسوول  هيچ كس هم نمى

عمل را به  گذاشت و ابتكار امنيت كشور بايد دست روى دست مى

 گذاشت.  چماقداران وا مى

ها فخرى نيست اگر قرار به صرف نظر كردن از آن  در اين عنوان

باشد بهتر است در اين فرصت بشود تا مردم ايران بدانند درد اصلى شان 

 چيست و تاريخ نيز نقش هر كس را در جريان امور نشان بدهد.

 

 ابوالحسن بنى صدر 

23/62/95 

 

  (آقای موسوی اردبيلی) كل كشور دادستان به نامه

 6395اسفند  22

 

 ايد، درباره پيغامى كه داده، دادستان كل محترم

جبران صحبت ديشب، يكى از اين جانب گفتن و يكى به مقابل،  -6

ايد، جبران به اينست كه صحبت  شود همانطور كه گفته جبران تلقى نمى

3.در حق رئيس جمهورى، جبران شودظالمانه 
 

باره اين پيشنهاد كه بايد حكومت قانون استقرار پيدا كند و در  -2

البته اجراى قانون بيش از همه بايد در باره مسووالن و زودتر از همه 

 رئيس جمهورى بشود.

اما در باره تصفيه و تسويه اشخاص ناباب، انشاءاهلل همانطور كه  -3

خشكانيد، ايد ريشه اين فساد بزرگ را كه چماق دارى است ب وعده كرده

بعد همين كار تصفيه را از دفتر اين جانب شروع كنيد. اگر ضد انقالبى و... 

 شود. يافتيد، البته طرد مى

اميد اين جانب اين است كه رسيدگى به قصد ريشه كن كردن 

قطعى اين فساد بزرگ جمهورى كه چماق دارى است با قاطعيت پيش 

 برود.

 ابوالحسن بنى صدر

                                                           

تبهكارى بى سابقه  (موسوى اردبيلى)ن شخص بعد از كودتا، تحت نظر همي ـ2
ظهور و سقوط ضد  -6395غائله چهاردهم اسفند )انجام گرفت: قوه قضائيه كتابى 

غافل  «تأليف كنندگان»صفحه انتشار داد. عقل زورمدار  6333در نزديك به  (انقالب
بود كه اين كتاب سند برائت و نيك كردارى بنى صدر و همكاران او و سند 

شود و شد. در اين كتاب، از چماقدارى حمايت شده و تاكيد  ت مالتاريا مىمجرمي
 در مقامهائى كه هستيم نبوديم.  (حاكمان)نبود، ما  «حزب اهلل»شده است كه اگر 

بعد از آنكه آقاى موسوى اردبيلى، در برنامه تلويزيونى شركت كرد و يكى به  ـ3
گران چه  اسفند، توطئه 64در دانستند  نعل و يكى به ميخ زد، چند تن كه مى

كه روش او  مي كنندند و به او خاطرنشان مي روكسانى بودند و چه كردند، نزد او 
دهد،  دهد جبران كند. او قول مى دون شأن دادستان كل بوده است. او وعده مى

و پديده  «اسفند 64غائله »كن كند، كودتا و كتاب  پديده چماقدارى را ريشه
اى است. از جمله بر اندازه  ز خود نيز قربانى آنست، سند زندهچماقدارى كه امرو

  وفاى به قول يك عقل قدرتمدار.
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 به آقاى خمينى نامه

 6395اسفند  23

 

روم انشااهلل  بلحاظ خبرى كه از سوريه آمده بود، اينجانب فوراً مي -6

 در مراجعت بخدمت ميرسم

اينجانب ديشب در جلسه شوراى دفاع حاضر نشدم. البد  -2

آيند خدمت امام. امام يكبار محض رضاى خدا باينها بگويند شما فساد  مى

شيرازى و دخالت در امور داخلى  كنيد. اينهمه جوسازى راجع به صياد مى

ارتش و تحميل يك افسر به ارتش كه باز روحيه همه را خراب كرده است 

 چه معنى دارد؟

درباره كردستان، عقيده اينجانب اينست كه دستهائى هست كه  -3

نگذارد كار تمام بشود. و صياد شيرازى را هم براى همين ميخواهند. در 

ام  نفر آماده تسليم هستند. به سپاه گفته 2933تا  2333آذربائيجان غربى 

يك نماينده معين كند، همراه نمايندگان ديگر برود، تا بحال خبرى نشده 

است. هزار دليل وجود دارد، اين گوياترين آنها. بهرحال اگر اين عده 

تسليم بشوند، كار كردستان تقريباً تمام است و لشگر ما آزاد ميشود و 

 .6ن باره تاكيد امام ضرورت داردق شود. در ايميتواند وارد خاك عرا

حافظ اسد پيام فورى فرستاداه است كه اطالعات موثق و قطعى  -4

البته تا دو ماه )دارد برابر اينكه عراق تا دو ماه بيشتر نميتواند دوام بياورد 

اينست كه بسرعت دارد  (ديگر با حرارت خوزستان نميتواند هم بماند

 كند، مواظب باشيد. و حمله مىشود  آماده حمله مى

حاال آقا هرچه ميخواهند بگويند، اطالعات كه باينجانب ميرسند 

درست هستند و هر وقت قرار بر بال ميشود، اينها هم ميريزند 

 سراينجانب. مثل ايندفعه.

اند نزد آقاى  به آقا عرض كنيد اوالً باينجانب نگفته بودند رفته

اند و اطالع هم موثق است  اينجانب گفتهگلپايگانى بطرفدارى اينجانب. ب

ينى با ايشان صحبت كاند و در منزل آقاى مش بقم رفته كه آقاى بهشتى

روند نزد ايشان به ضد اند ب ئى از طالب را برانگيخته اند و عده كرده

 (در وقت اغتشاش). درباره تبريز هم خود اينجانب در تبريز 2اينجانب

ارد و حاال وضعش بسيار هم بد است. وضع ام و آقاى مدنى زمينه ند بوده

آقاى شريعتمدار هم بسيار خوب شده است. اين واقعيت امر است. 

حرفهاى آقاى مدنى صحيح نيستند. گزارشى هم هست درباره خط سير 

3.فرستم ف امام و اينجانب كه مىحذ
 

                                                           

درباب كردستان، سند ديگرى وجود دارد. در آن، پيشنهاد تحويل اسلحه در  ـ6
ازاى دادن تأمين از سوى دو سازمان، يكى حزب دموكرات و ديگرى كومله، به 

نسان، در دو نوبت از آقاى خمينى خواسته اطالع آقاى خمينى رسيده است. بدي
خواست رئيس  شده است با عفو و دادن تأمين موافقت كند و او نكرده است. او مى

شود! در اسالم بمثابه بيان آزادى،  جمهورى تأمين بدهد و بعد هم ببينيم چه مى
فريب روشى از روشها نيست. پس بنى صدر به اين دو سازمان اطالع داد آقاى 

  دهد. تأمين واقعى نمى خمينى

آن ايام، قم را برضد رئيس جمهورى برانگيختن هم، از كارهاى معامله كنندگان  ـ2
آقاى هاشمى رفسنجانى منتشر نشده  «عبور از بحران»با ريگان و بوش بود. هنوز 
رسيدند. آقاى خمينى  ها به قم، به رئيس جمهورى مى بود، اما خبرهاى مراجعه

ه از سوى بنى صدر به آقاى گلپايگانى مراجعه شده است شكايت داشته است ك
  براى برانگيختن او به طرفدارى از بنى صدر!

اين گزارش اينك در اختيار نيست، اما محتواى آن در خاطر هست و در  ـ3
گذرد به آن اشاره رفته است. آن زمان،  كارنامه روزها بر رئيس جمهور چگونه مى

ايز و ايران گيت انجام نگرفته بودند. آنچه واقع شد، ها درباب اكتبر سورپر تحقيق
مرحله آخر كودتاى خزنده برضد  6313نيز واقع نشده بود. در عمل، در خرداد 

 

 ابوالحسن بنى صدر

23/62/6395 
 

اعالميه را بدهند براديو و ها هم گفتم امروز  درباره بحث آزاد با گروه

 تلويزيون 

 

 

 نامه به آقاى منتظرى

 6395اسفند  24

 بسمه تعالى
 

 حضرت آيت اهلل منتظرى
 

 اما بعد ...

تلگرام فرستادم ميخواستم خود بخوزستان بيائيد، از نزديك  -6

امور را مشاهده كنيد. موجب جلب توجه و عالقه نظاميان به روحانيت 

كرديد. البد بلحاظ تبليغات شبانه روزى بر ضد  بشويد، تعبير به سوء

رئيس جمهورى كه هيچ گناهى جز اين ندارد كه نميخواهد قسمتى از 

وطن شما از دست برود و تاريخ آينده اينطور قضاوت كند كه در عصر 

قاجار بلحاظ ندانم كارى روحانيت قسمتهائى از شمال كشور بدست 

مايه حيات اقتصادى كشور يعنى  روسيه افتاد و در عهد انقالب اسالمى

 خوزستان را باز با ندانم كارى از دست دادند.

اينك هر روز مصاحبه و سخن و خطابه از قول شما درباره ارتش  -2

است و جملگى بنادرست. عامل فرزند شما. همان فرزند كه اعالميه داديد 

ديوانه است. معلوم ميشود عاقل شده است و هر حرفى در ضديت با 

 زند عين صواب است. نجانب نزد شما مىاي

ام: با فرماندهى  گناه اينجانب چيست؟ دو گناه بزرگ مرتكب شده

ام. با وزارت خارجه ايشان موافقت  ايشان بر سپاه پاسداران موافقت نكرده

 ام.  نكرده

دهند. من سر و صدا  گفته است تا سر و صدا نكنى،بآدم راه نمى

كند اينجانب هم تسليم هو و  تم و گمان مىكردم و آنچه را ميخواستم گرف

شناختم و  جنجال ميشوم. مرا با او كارى نيست. در خارجه هم او را مى

هنوز همان است كه بود. مخالف بودم باو ديوانه عنوان بدهيد و حاال هم 

 مخالفم كه شما وسيله كار او بشويد و تمايالت او را برآورده سازيد.

فرزند به پدر اينست كه او را خرج خود  گفت نشانه عالقه پدرم مى

نكند. فرزندى كه از پدر پول بخواهد و ولخرجى كند، بد است اما او بمال 

پدر صدمه زده است. اما فرزندى كه دين و حيثيت پدر را خرج خود كند، 

 بدترين است.

حاال شما مطمئن باشيد كه اين فرزند تمايالت خودش برايش اصل 

شناختيم، همه چيز و همه كس را  را همينطور مى است، در خارجه هم او

كند. و مساله، مساله موجوديت كشور است و  خرج تمايالت خود مى

نميشود به تمايالت وى تسليم شد. حاال بدر و ديوار ميزند محض صياد 

شيرازى، اما مساله اين افسر نيست. مساله يك فريب خطرناك است. از 

كنند با ادامه جنگ، ايران  اند و فكر مى گروگانگيرى، جمعى بقدرت رسيده

                                                                                             

رئيس جمهورى انجام شد. آقاى خمينى نيز جام زهرآلود سركشيد و پيش از آن، 
يران بنابر خاطرات مك فارلين، مشاور امنيتى آقاى ريگان كه در رأس هيأتى به ا

آمد، دستياران آقاى خمينى از طريق اسرائيل به حكومت ريگان پيشنهاد كرده 
صد  بودند، در صورت حمايت امريكا از دولت آنها، حاضرند خمينى را نيز بكشند.

 افسوس كه نشنيد و نديد...
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شود. نميخواهند كردها دست از جنگ  براى هميشه برايشان مسلم مى

بردارند و تسليم بشوند. همانطور كه نميخواهند جنگ با عراق تمام بشود. 

ت همين كسان است كه اأالبد نامه شما خطاب به شوراى دفاع نتيجه الق

 .6دكنن ن خط خطرناك را تعقيب مىاي

اين افسر را آقايان نميشناختند. دكتر چمران معرفى كرد، اينجانب 

 به او درجه دادم. چند لشكر را تحت امر او گذاشتم و نتيجه چه شد؟:

ارتشيان با او بغايت دشمن شدند بلحاظ اينكه در عمليات بى  -6

ميليون تومان پول و بسيارى  49نفر كشته و زخمى و  492يا  432نتيجه 

ار جنگى و... از بين رفت. بدفعات شكايت و اعتراض شد كه مگر ما از ابز

نظاميان موش آزمايشگاه هستيم كه بدست افسر توپخانه كه نه درس 

ها  سپاريد. جواب اين بود كه باتجربه ستاد فرماندهى و نه تجربه دارد مى

 شود. كمكش كنند و موجب هماهنگى و همكارى ميان سپاه و ارتش مى

                                                           

ها به آقاى خمينى و فرزند او،  نامه به آقاى منتظرى را از آن رو در جمع نامه ـ6
كه مربوط به جنگ و تحريكهاى پشت جبهه برضد رئيس جمهورى و آوريم  مى

  ها: شود. اما توضيح ارتش مى

آقاى منتظرى آن ايام، در خط اول حمله به رئيس جمهورى قرار داشت. سخنان 
كرد، تا جائى كه  ى ارتشيان را خراب مى روزمره او و نامه و تلگرافهايش، روحيه

 ورى، آقاى خمينى به او تشر زد.يكبار براثر اعتراض سخت رئيس جمه

او در خاطرات خود، انتقاد مستقيمى از رفتار خود نكرده است. درباب اداره جنگ، 
دو سخن نادرست دارد. يكى از آن دو سخن را خود نقض كرده است: بدون توجه 
به وضعيت ارتش پيش از حمله عراق و بدون توجه به اين امر كه در جريان جنگ 

متأسفانه جزئيات »گذاشتند، گفته است:  تشيان را به حال خود نمىاى ار نيز لحظه
ها هم  كند، بعضى الوقت مى شد كه آقاى بنى صدر دفع يادم نيست ولى احساس مى

سوءظن پيدا كرده بودند كه نكند باطناً يك بندوبستى باشد، ولى مساله عمده 
كه آقاى بنى صدر مساله اختالف سپاه و ارتش بود... تقريباً براى ما مسلم شده بود 

خاطرات  224ص ) «شود... كند و اين باعث شكست ما مى جنگ را دارد سنبل مى
، حاضر بودند 6313نويسد كه در فروردين  . طرفه اينكه هم او مى(آيت اهلل منتظرى

به ايران غرامت بدهند تا ايران با پايان يافتن جنگ موافقت كند و او نزد آقاى 
ناشى از )ته است پيشنهاد پذيرفته شود. بدينسان ادعاىخمينى رفته و خواس

كند چرا كه مديريتى در  نادرست خويش را نقض مى (گزارشهاى دروغ مغرضان
حد كمال بايسته بود تا كه با ارتشى شيرازه گسيخته، بتوان متجاوز را به ترك 

كشور اسالمى در  8جنگ و دادن غرامت ناگزير كرد. دانستنى است كه سران 
تماع با اعضاى شوراى عالى دفاع اتفاق نظر داشتند كه آنچه ارتش ايران از اج

 عهده برآمد، بيشتر از يك حماسه، يك معجزه است.

در ستاد  (امام جمعه وقت اصفهان)سخن دوم او آمدن او همراه با آقاى طاهرى 
ارتش نزد رئيس جمهورى است. آنچه در خاطرات آقاى منتظرى آمده قسمتى از 

است. قسمت اصلى نيامده است. وقتى آقاى منتظرى گفت: شما كه  ماجرا
دانستيد عراق قصد حمله دارد، چرا ارتش را آماده نكرديد؟ رئيس جمهورى به  مى

كوپتر را؟ بخشى زياد از وقت  آوريد سقوط هلى آيا به ياد نمى» او پاسخ داد:
تحه كشور شد. اگر آمادگى نبود كه فا اينجانب صرف آماده كردن قشون مى

كرد. يكبار  كردم، آقاى خمينى پنبه مى خوانده بود. افسوس كه هرچه را رشته مى
گزارش اطالعات ارتش را با رئيس ستاد و رئيس اطالعات ارتش نزد او فرستادم. 

تم نسبت به گزارش و فرفتند و گزارش كردند. بعد از گزارش، وقتى نزد او رفتم و گ
ارتشيها دروغ »فرمائيد، گفتند:  دن آن چه مىتجديد سازمان ارتش و آماده كر

سازند كه پاى آخوند  كند. اين دروغها را مى گويند. هيچكس به ايران حمله نمى مى
فرمايند هيچكس گزارشى به  امام مى»آقاى منتظرى گفت:  «را از ارتش قطع كنند!

من نداده است. سرتيپ فالحى رئيس ستاد حاضر بود. سرهنگ كتيبه رئيس 
عات ارتش هم احضار شد. با پرونده آمد. آقايان منتظرى و طاهرى ديدند كه اطال

رئيس جمهورى زير گزارش نوشته است نزد امام برويد و گزارش را عرض كنيد. آن 
اند. بعد صحبت از بين بردن  دو افسر هم توضيح دادند چگونه رفته و توضيح داده

ل احضار شد. از قبول لشگر خوزستان پيش آمد. فرمانده سابق لشگر دزفو
ها كه ديده بود را شرح كرد. پايش لنگ شده بود  فرماندهى عذر خواست. شكنجه

 . «زيرا با شالق سيمى به مچ پاى او، زده بودند و به اندازه يك انگشت فرو رفته بود

با ارتشيان راه نرفت، از صاحبان تجربه كمك نگرفت و با اما او  -2

فرماندهان براه نافرمانى و تك روى رفت. چند نوبت او را خواستم 

نصيحت كردم، سود نبخشيد. در نتيجه روز بروز ناراحتى در ارتش بيشتر 

شد و در شرائط جنگ، آنهم در وضعى كه ما اسلحه و مهمات كم داريم و 

نيم بخريم، مساله روحيه مساله اصلى است و نميتوان از خارج هم نميتوا

گذاشت همان نافرمانى كه در درجه داران بوجود آمد و آن وضيعت را ببار 

فاتحه ارتش و كشور خوانده آورد، خداى ناكرده نزد افسران بوجود آيد و 

2.شود
 

براى جبران عدم كفايت، درخواست بمب ناپالم كرد و امروز در  -3

تبليغات بر ضد جمهورى اسالمى ما شده است كه در دنيا موضوع 

سوزانيم. و  حكومت مذهبى، هموطنان مسلمان خود را با بمب ناپالم مى

در كردستان بر نفرت عمومى از او افزوده شد. با آنكه لشكر كردستان 

بدادش رسيد و باقى مانده واحد نظامى را به سردشت رساند، راه 

ر مضيقه بسيار واقع شدند. هر چه سردشت بكلى بسته شد و مردم د

ها بيشتر و  راجع بكردستان بشما گزارش ميدهند دروغ است، كينه

 بريم. ها فزونتر شده است و ما بجاى همه كار تنها زور بكار مى مخالفت

فرماندهان لشكرها نزد اينجانب آمدند و برعهده گرفتند كه امن  -4

كنند  را از قاسملو جدا مىداده شود، آنها قسمت عمده نيروهاى دمكرات 

و دو لشكر آزاد ميشوند و ميتوانند در خاك عراق وارد عمليات بشوند. باز 

 در حاشيه دستورالعمل نوشتم با نظر صياد شيرازى عمل كنيد.

در تهران به كارهاى ديگر مشغول شد و هر روز گزارش گفتگوهايش 

تزلزل و خشم  آوردند. درباره عزل فرماندهان و همه كاره شدنش را مى

شد تا بدانجا كه دسته جمعى آمدند و گفتند  فرماندهان نيروها زياد مى

 استعفا ميدهيم.

كردم؟ اوالً چطور يك افسر جزء حق دارد از همه جا سر  چه بايد مى

درآورد، تلويزيون و منزل اين و محفل آن و مجلس و... خود اين امر با 

ست چه رسد باينكه بابت اين فرهنگ نظامى سازگار نيست و فلج كننده ا

كارهاى دور از شان يك افسر مسلمان به ارتش و فرماندهان نيز تحميل 

 بشود.

وقتى كار باين صورت درآمد، امروز وضعى شده است كه بقاء او  -9

بمعناى تحميل اين افسر از سوى گردانندگان سپاه پاسداران به ارتش 

 آورد. ببار مىهاى بزرگ  تلقى ميشود و خداى ناكرده فاجعه

خواهد و اين بازيها  متاسفانه اين حزب جمهورى، و ابواب جمعى مى

 را ميخواهد به ارتش بكشاند و براى دين و كشور شما خطرناك است.

اين افسر به اينجانب كه رئيس جمهورى هستم و فرمانده كل قوا  -1

از سوى امام، چند نوبت دروغ گفته است. چگونه افسرى مكتبى است كه 

برد و نفله  بدون صالحيت و بدون شور، واحدهاى نظامى را بجنگ مى

 گويد؟ كند و در مقام توضيح بفرمانده خود، دروغ مى مى

بهرحال، مطلب وقتى بيشتر بر شما معلوم ميشود كه ببينيد در 

آماده تسليم هستند و همين معتقدان نفر  2933آذربائيجان غربى حدود 

افسر هم اسباب دست آنهاست. جنگ  شوند، و اين به جنگ مانع مى

 كند. ايران را نابود مى

اين توضيحات را نوشتم كه اگر در نپرسيدن از كسى مسوول امور 

 يحات نزد خدا، عذرى نماند.ضاست، عذرى متصور باشد. بعد از اين تو

اند، اميدوارم آنروز كه متوجه  فعالً كه همه از هر سو بحمله پرداخته

                                                           

صياد شيرازى را در مقام فرمانده  ،، سپاه6313باالخره، بعد از كودتاى خرداد  ـ2
ساله، برسر ارتش آمد آنچه  8به ارتش تحميل كرد و در طول جنگ نيروى زمينى 

آمد. پيروزى به شكست بدل شد و آقاى خمينى هم جام زهر آلود را  نبايد مى
 سركشيد. 
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ى دين و كشور خدمتگذارى صديق و صميمى ميشويد اينجانب برا

6.شده و كار از كار نگذشته باشدام، دير ن بوده
 

 ابوالحسن بنى صدر 

24/62/95 

 

 به آقاى احمد خمينى نامه

 6313فروردين  3

 

 برادر عزيزم، احمد آقا خمينى

 

 ايد: درباره مطالبى كه به آقاى امير حسينى گفته

او است. يك مساله بسيار مهمى را درباره شادمهر و نوارى كه از  - 6

ميخواهم به شما بگويم و مايلم اين نامه را بعرض آقا نيز برسانيد و آن 

 اينكه:

هاى ديگر نيست. حساسيت بسيار دارد و هر  ارتش، مثل دستگاه

اقدامى در آن بايد با احتياط و سنجيدگى انجام بگيرد. گرفتن و محاكمه 

زخم چركين باقى ميماند. چند  كردن و تحقير سران ارتش، مثل يك

 آورم براى اينكه شما توجه بكنيد به اهميت مساله: نمونه تاريخى مى

 از غرب:

پتن مارشال فرانسوى، با آلمان هيتلرى ساخت، خيانت بكشورش 

كرد، او را نكشتند، به حبس محكوم كردند و در محلى با احترام 

 اش رفتار كردند. ا جنازهنگاهداشتند تا مرد. بعد از مرگ هم با احترام ب

هايش معروف است و در ارتش نيز تصفيه  استالين كه تصفيه

خونينى يكى دو سال قبل از جنگ جهانى دوم كرد، سران نظامى 

 مغضوب را تحت نظر قرار ميداد.

 در شرق و كشور خود ما:

سرلشگر اميرطهماسبى، بر ضد رضاخان توطئه كرد، نزد فالگير  -

كشف شد، اما محاكمه نشد. زاهدى به اروپا تبعيد  هم رفت و موضوع هم

 شد. سپهبد احمدى، بيكار و تحت نظر قرار گرفت و...

 در زمان شاه سابق همين طور رفتار شد. -

يكى از علل عدم كارآئى لشگر خوزستان، اينست كه فرمانده اين  -

لشگر كه گناهى هم نداشته و ابتدا هم به يكسال زندان محكوم بوده 

از قرار وسيله آقاى خلخالى يا نظير او در برابر چشمان افراد لشگر  است،

 اعدام شده است.

حاال شما سرلشگرى را كه معروف به مسلمانى هست، در جمهورى 

به رياست ستاد رسيده است، در رژيم سابق نيز مطلوب نبوده است، 

 ؟2و... كنيد ميخواهيد بابت دو جمله در نوار توقيف

له كه هم جنگ داريم و هم ارتشيان در جريان يك آنهم در اين مرح

تحول روحى هستند؟ ميخواهيد مرض عود كند و براى هميشه ارتش از 

                                                           

آن روز رسيد و اما كار از كار گذشته و كودتا انجام گرفته بود. خود آقاى  ـ6
سفر به قم، با يكى از  مرحوم خوانى، در»منتظرى هم قربانى كودتاى ديگر شد: 

گويد: آقاى منتظرى  كند و او مى اعضاى شوراى فتواى آقاى منتظرى ديدار مى
گفت اين بالها برسرمان  گويد: آقاى بنى صدر بارها مى زند و مى اغلب به زانو مى

  «آيد و ما گوش نكرديم... مى

ود. پيش از رياست جمهورى بنى صدر، سرلشگر شادمهر رئيس ستاد ارتش ب ـ2
اى با افسران ارتش،  بنى صدر او را در رياست ستاد نگاه داشت. تا اينكه، در جلسه

يكى دو جمله برضد مالتاريا گفته بود. آقاى خمينى به بركنارى او قانع نبود و 
خواست او را محاكمه و محكوم كنند. بنى صدر او را مشاور نظامى خود گرداند  مى

 و جان او را حفظ كرد. 

دست برود و ضدى بشود كه هر وقت فرصت پيدا كرد تا همه جا بايستد و 

 عمل كند؟

فرار اين سرهنگ به تركيه، عالمت مرضى است. ما بايد با هشيارى 

تش را منحل كنيم، ديگر هم افسر نداريم كه عمل كنيم. نميتوانيم ار

موجودها را هم بدور بريزيم. در وضيعتى كه ما ناگزيريم از جمهورى 

اسالمى با ارتش دفاع كنيم كه برضدش انقالب كرديم، احتياط را بايد 

آيند و ميخواهند بهرقيمت موافقت آقا را با  چند برابر كنيم. آنها كه مى

جلب كنند و با فرماندهان نظامى دوره  دستگيرى شادمهر و ديگران

اند، برنامه انحالل ارتش را دارند.  جمهورى منتهاى بدرفتارى را كرده

گرفتن و محاكمه و محكوم كردن سران نظامى آنهم بجرائم پيش پا 

افتاده، مثل همان اثرى را در ارتش دارد كه گرفتن مراجع در روحانيت. 

خت را بابت آن داد، حاال غلط او را ما شاه سابق اينكار را كرد و تاج و ت

 چرا تكرار كنيم؟

بنظر اينجانب دواى درد، جلب و جذب و سازماندهى جديد در 

 ارتش است كه بايد بتدريج انجام بگيرد.

ام. به شما اطمينان ميدهم كه  اينجانب خود او را تحت نظر قرار داده

 نست:رسد و پيشنهاد اي هيچ ضررى از شادمهر به جمهورى نمى

آقاى محمدى رى شهرى كه دستيار آقايان بهشتى و قدوسى  -

 است سر به سر سران ارتش نگذارد. بسيار خطرناك است.

ماه است گرفته است و همه را كوشيده بلكه  1سرلشگر باقرى را  -

سازى كند، نتوانسته است چون اينجانب جز  برضد اينجانب پرونده

، محتاط و مواظب هم هستم. قرار 3كنم س عقيده رابطه برقرار نمىبراسا

بود آقاى اشراقى پرونده او را ببيند، چنين نشد. اگر حرف اينجانب را امام 

 درباره ارتش پذيرفت دستور بدهند او را رها كنند.

شادمهر در وضع فعلى بماند، اينجانب اطمينان ميدهم كه حركات  -

بى جهت  او تحت نظر هست و هيچ خطرى از ناحيه او متصور نيست.

 نبايد جو نگرانى را بار ديگر تشديد كرد.

نبايد اين تصور براى نظاميان بوجود آيد كه با وجود جنگ و همه 

 گونه تالش و فداكارى، باز دست از سرآنها برنميدارند.

ام اينست كه  نفرى هم، عقيده 3درباره نماينده امام براى آن هيات 

باشد،  (براى جامعه)تر  مقبول كنند، هراندازه شخصيتى كه امام معين مى

اميد به آن هيات بيشتر است. بسيارى از مطالب شما صحيح و قبول 

است. انشااهلل اين خط را تا پيروزى ادامه بدهيم. گزارشهائى مكتوب از 

داخله حزب جمهورى اسالمى بدست رسيده است كه از هر حيث 

 .4است خواندنى و افشاگر

 شاد باشيد.

 ابوالحسن بنى صدر

3/6/13 

 

                                                           

ر باقرى، يكى از كسانى بود كه از سازش پنهانى سران حزب جمهورى سرلشگ ـ3
اسالمى با ريگان و بوش اگاه شده و رئيس جمهورى را از آن آگاه كرد. بنى صدر به 

پسر )اى كه دارد  آقاى خمينى گفت: بهتر نيست او به خارج برود و به لحاظ رابطه
هم از سازش پنهانى آگاه شده او داماد يك سناتور امريكائى بود و از همان مجرا 

، اطالع كسب كند و در اختيار بگذارد. آقاى خمينى موافقت كرد، اما او را در (بود
 فرودگاه دستگير و زندانى كردند. 

در اين تاريخ، در حزب جمهورى اسالمى، در گروه گردانندگان، تصميم به  ـ4
با بنى صدر، سرعت بخشيدن به كودتاى خزنده گرفته شد. روياروئى خمينى 

ها و جلوگيرى از پايان يافتن  ها، توقيف روزنامه جلوگيرى از بازگشائى دانشگاه
 بنى صدر از فرماندهى كل قوا و...  «عزل»جنگ و 
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 به آقاى خمينى نامه 

 6313فروردين  68

 

 دارد معروض مي

آقاى بهشتى برخالف بيانيه شما در سپاه پاسداران كاشان صحبت 
اگر )سخنرانى كه در حوزه مسئوليت او نيست  -6كرده است. دو تخلف: 

سخنرانى  -2 (زد، ايرادى نبود در حزب خود و يا در جمع قضات حرف مى
له در امرى كه بايشان راجع نيست. اما صحبت برسر اين در سپاه و مداخ

 ها نيست. صحبت برسر خطر بزرگتر است: تخلف

گويند، شما سعى كنيد امنيت شهر را خود شما بعهده  بآنها مى
داشتيد بگوئيد بگيريد و به شهربانى و ژاندارمرى راه ندهيد اگرگيرى هم 

6.كنيم ما رفع مى
 

گويد من كسانى را كه  سپاه مىو يكى از مسووالن ايدئولژى 
دانشگاه آمده بودند ميشناسم اغلب از پايگاه ولى عصر آمده بودند و 

2.ت كه بايد خصوصى به شما بگويممطالب ديگر هم هس
 

كنيد  و گزارش ترور آقاى ربانى شيرازى را نيز ميفرستم، مالحظه -
3.اند چه كسانى انجام داده

 

فته و پس از شالق و زندانى كردن و در اهواز دو طلبه را سپاه گر -
خلع لباس كرده است. و سه روز پيش روحانى ديگرى را نيز مورد انواع 

 ناسزاها قرار داده است.

آن رفتار كوچ اصفهان با آقاى الهوتى و در اصفهان با آقاى تهرانى  -
 و خود اينجانب،

و اين دستورالعمل آقاى بهشتى، معنائى جز تهيه مقدمات قبضه 
در صورت درگذشت شما ندارد. گزارش ديگرى است از تماس با  كشور

ها  نمايندگان ريگان در پاريس. اما بركسى كه كمى اطالعات از واقعيت
داشته باشد، روشن است كه سپاه امكان كودتا ندارد به بيان ديگر ضد 

بآخر كودتائى بدنبال كودتا بوجود خواهد آمد و داستان اين انقالب را 
4.دخواهد رسان

 

در اين اوضاع و با وجود اين خطرها، سال قانون را با توقيف آقاى 
اثر  كنند كارى را كه چندين نوبت شروع كردند و بر رضاى صدر شروع مى

مقاومت اينجانب عقب نشستند، اينبار باستناد نامه شما به آقاى مهدوى 
9.اند كنى ولى حتى بدون رعايت آن از نو شروع كرده

 

                                                           

در اين نوار نيز، آقاى بهشتى همان طرح انحالل ارتش و جايگزينى آن با سپاه...  ـ6
. طرح را در غياب رئيس گويد كه به شوراى انقالب ارائه كرده بود را باز مى

جمهورى به شوراى انقالب داده بود. آقاى مهندس بازرگان به او گفته بود، با اين 
خواهيد سر رئيس جمهورى را ببريد. اقالً صبر كنيد در حضور او،  طرح مى

  پيشنهاد كنيد.

اند براى برهم  اسفند به دانشگاه فرستاده شده 64اشاره است به كسانى كه در  ـ2
  اجتماع مردم در سالروز مرگ مصدق كه، درآن، رئيس جمهورى سخن گفت.زدن 

آقاى ربانى شيرازى، از روحانيان شيراز بود. افراد سپاه دو بار او را ترور كردند.  ـ3
مأموران ترور بار اول را، هيأت مأمور رسيدگى شناسائى كرد. بعد از كودتاى خرداد 

ار كشته شد و گفتند بر اثر تصادف كشته شده ، دوباره او را ترور كردند. اين ب6313
است. او از حاميان آقاى خمينى بود اما مخالف ميدان دادن به سپاه و استبداد 

 حزب جمهورى اسالمى بود.

 -، ربط سازش پنهانى با دستگاه ريگان «تماس با نمايندگان ريگان در پاريس» ـ4
كند. طرفه اينكه  كار مىبوش را با سرعت بخشيدن به مرحله پايانى كودتا، آش

كرد،  آقاى خمينى كه امور جزئى را بزرگ و دست آويز برانگيختن بحران مى
بوش،  -نسبت به گزارشهاى متعدد پيرامون روابط پنهانى با دستگاه ريگان

داد. در عوض، شتاب بخشيدن به كودتاى خزنده را  كوچكترين واكنشى نشان نمى
  كرد. كارگردانى مى

وزير بازرگانى بود. او بدان گناه كه نگذاشته بود محاصره اقتصادى رضا صدر،  ـ9

نفرمائيد كه شما تدبير نداشتيد و اينها مواضع را  براى اينكه بعد

كنم اين حد از آزادى مطبوعات هر اندازه  گرفته و جلو آمدند، عرض مى

بر  (بنا)ضرر داشته باشد، صد يك خفقان مطبوعات ضرر ندارد. و اگر 

 خفقان اينجانب است، اينهمه مقدمه چينى نميخواهد:

منبر... را در اختيار دارند و آقايان راديو و تلويزيون و مجلس و  -

 اينجانب از حق صحبت محروم ميشوم!

ها كه در واقع هدف همان روزنامه انقالب اسالمى است،  روزنامه -

نيز توقيف ميشوند، آنوقت در اين خفقان آقايان موج ترور راه بياندازند، 

 آيد؟  كند و چه بالهائى برسر كشور مى چه كسى جرات دم زدن پيدا مى

گويند تير كمانه كرد!!  كشند مى ساله را مى 62و  61هاى  ز بچهامرو

چطور است كه در دانشگاه پليس بايد بدون باطوم حاضر شود و در جائى 

كنند و  ديگر افراد مسلح حق تيراندازى دارند و تيرها هم كمانه مى

ها  هاى مردم ميخورند. مسوول اين قتل درست به قلب و سينه بچه

 كيست؟

مطبوعات  (كه در حداقل وجود دارد)اينگونه تهديد آزادى اينجانب 

دانم و نميتوانم درباره آن  مقدمه خطرهاى بزرگ مى (را)و اشاعه ترور 

ام سپاه را به نظم آورم بشرط آنكه حمايت بفرمائيد  سكوت كنم. آماده

الاقل در اين حد به افراد شرور ميدان داده نشود. و باصرار و قوياً 

اجازه نفرمائيد بنام رفع اختالف، آزادى مطبوعات پامال ميخواهم كه 

 شود.

 ابوالحسن بنى صدر

 13ماه  فروردين 68

 
 

  (آقای موسوی اردبيلی) دادستان كل كشور به نامه

 6313فروردين  22
 

 بسمه تعالى
 

 دادستان كل محترم

ايد  آقايان حجتى كرمانى و محالتى و بجنوردى گفتند قول داده
گفته بوديد جبران كنيد. سه شنبه صبح نزد اينجانب  ابنارومطالبى را كه 

ايد، يك بام  بودند از آنها پرسيدم چرا عكس شد؟ امشب هم بياناتى كرده
 و دو هوا:

نفرى برود. جاى  3اعالم جرم، اختالف نيست كه به هيات  -6
گونه است كه برخالف رسيدگيش دادگسترى است و اگر بايد برود، چ

1.بيان امام
 

                                                                                             

اند مردم  امام فرموده»به قول آقاى رجائى  -موجب مضيقه و گرانى شديد بگردد 
بايد رياضت بكشند و او از هر جا شده كاال پيدا و وارد كرده كه مردم در زحمت 

كه طرح رئيس جمهورى را در  كنار گذاشته شد. اما گناه اصلى او اين بود -«دننيفت
ها حذف  بازرگانى داخلى و خارجى به اجرا گذاشته بود. بنابر اين طرح، واسطه

ماند. در نتيجه،  اى نمى شدند و ميان وارد كننده با فروشنده و خريدار، واسطه مى
رفت... بعد از  آمدند. مجال مافياسازى و رانت خوارى از ميان مى قيمتها پائين مى

او مدير مسئول روزنامه ميزان شد. اين نامه از مهمترين سندهاست. در وزارت، 
كه به دنبال اين نامه آمده است، نقشه مرحله آخر كودتا با  «دادستان كل»نامه به 

 تكيه بر سازش پنهانى با دستگاه ريگان، شرح شده است.

ست نخ»اشاره است به اعالم جرم رئيس جمهورى به جرمى كه آقايان رجائى،  ـ1
، با انعقاد قرارداد الجزيره، مرتكب شده «وزير مشاور»و آقاى بهزاد نبوى،  «وزير

بودند. بازپرس به رئيس جمهورى اطالع داده بود، جرم مشهود و او آماده صدور 
دستور توقيف نخست وزير و وزير مشاور است. اما آقايان بهشتى و موسوى 

 «هيأت سه نفرى حل اختالف»ر اختيار اردبيلى پرونده را، به اين عنوان كه بايد د
 قرار گيرد، از بازپرس گرفتند! 
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روزنامه ميزان توقيف ميشود و مدير آن زندانى ميشود و پرونده  -2

فرستيد؟ با كمال تاسف و تاسف بسيار اعتماد مردم به  آنرا به هيات نمى

دستگاه قضائى بحداقل رسيده است. در يك سنجش افكار با تعداد 

 (ئى است كه براى تهران نمونه بردارى دقيق و گسترده)پرسشنامه  9293

درصد مردم اميدوارند دادگسترى شما، قضيه دانشگاه را  66/5تنها 

 عادالنه مورد رسيدگى قرار دهد.

نميدانم شما چه ميخواهيد بكنيد. اما حاصل يكسال اطالعات جمع 

آورى شده را در خطوط اساسى طرحى كه براى نابودى اين جمهورى 

ى خود نويسم بعد شما را با خدا اند به شرح زير براى شما مى تنظيم كرده

 گذارم: تنها مى

 به حافظه خود مراجعه بفرمائيد با اينجانب همعقيده ميشويد كه:

امريكائيها با هر كس چه در دوران انقالب و چه پس از پيروزى 

اند. نميخواهم از كسى اسم ببرم  اند، او را لو داده انقالب، رابطه برقرار كرده

اند و هر سه را لو  گرفته نفر تماس 3اما از مساله گروگانها باين طرف با 

و اند. با آخرى درباره يك حكومت ثابت از راه وحدت نيروى مسلح  داده

 !!6اند نيروى مذهبى، صحبت كرده

اند،  دو شب پيش در آلمان با يكى از نزديكان اينجانب تماس گرفته

 2.سياسى از جمله جنگ گفتگو كنندكه ميخواهند در باره مطالب مهم 

د بپذيرد يا نپذيرد. گفتم نپذيريد. چرا كه: امريكائيها كر كسب تكليف مى

ميخواهند به مردم ما و به مردم امريكا و به مردم همه دنيا بگويند، در اين 

انقالب هركس هست، در بدر بدنبال آنهاست تا بند و بست كند و از 

رقباى خود جلو بيفتد. بنابراين دو روز ديگر خبر اين مالقات و گفتگو را 

ئى منتشر خواهند كرد. با اينكار، بياد همه  ق معمول در روزنامهمطاب

آورند كه هنوز كليد قدرت دردست آنهاست و همين امر  هموطنان ما مى

موجب ميشود آنها كه ميتوانند در وابستگى با غرب زندگى كنند و قدرت 

را هم بدست آورند، بسرعت دست بكار بشوند. البته همه شواهد و قرائن 

اند كه بكار خود سرعت خواهند بخشيد. حاال  د كه دست بكار شدهگوي مى

 فرض كنيد خطوط طرح اينها باشند:

مرحله اول، بى اختيار و بى اعتبار كردن رئيس جمهورى و نهادهاى 

 ديگر:

قطع ارتباط رئيس جمهورى با مردم با استفاده از نهادهاى موجود  -6

 و غير آن:

ه انحصارى درآوردن آن به ترتيبى تحت ادارو راديو و تلويزيون  -

 كه ميدانيد

ها كه براى آن از همه وسايل استفاده شده است و  حذف روزنامه -

اخيراً دادگسترى نيز وارد عمل شده است: توقيف ميزان كه البد بدون 

 دنباله نخواهد بود.

جلوگيرى از حضور در اجتماعات مردم و سخنرانى، كه بقرار اطالع 
                                                           

بر صحت اين اطالع، غير از مدارك يافته شده در سفارت امريكا، نوشته آقاى  ـ6
دهد: توافق برسر يك رژيم  سليوان، آخرين سفير امريكا در ايران نيز، گواهى مى
سليوان از سوئى و آقايان  با ثبات از راه وحدت ارتش و روحانيت كه ميان آقاى

و مهندس بازرگان از سوى ديگر بعمل  «(دادستان كل»همين )موسوى اردبيلى 
آمد. در زمان نگارش اين نامه، سندهاى گوياى اين توافق انتشار نيافته بودند. 
اسناد سفارت امريكا بعد از كودتا منتشر شدند. بعد از كشته شدن آقاى بهشتى، 

توانست چنين  اى نوشت و بهشتى را كسى دانست كه مى مقالهدر رثاء او، سليوان 
دانست كه آقاى  وحدتى را مايه استقرار رژيم با ثباتى در ايران كند. اما آيا مى

 بهشتى طرح انحالل ارتش و... را به شوراى انقالب برده بود؟ 

، كه ريگان 6395اين مراجعه حكومت ريگان نخستين مراجعه نيست. در بهار  ـ2
بوش نامزد رياست جمهورى بودند، براى معامله برسر گروگانها تماس گرفتند و و 

 بنى صدر حاضر به گفتگو هم نشد. 

امضاء كرده است، اگر كسانى شلوغ كردند تحويل  چون هاشمى روان

قرار است پرونده طورى تنظيم شود كه همه  «گارد رياست جمهور شود»

البته )اند  نفرى خراب بشود كه داخل ساختمان بوده 23ها سر  كاسه كوزه

باالخره نتيجه فعالً منع  (خبر است و از درجه صحت آن آگاه نيستم

 سخنرانى است.

رات رياست جمهورى كه دو مورد ديگر به مجلس حذف اختيا -

 اليحه برده اند

تصفيه در نهادهاى انقالب طوريكه يكدست ضد رئيس جمهورى  -

 بشوند:

 ها در داخل نهادها تصفيه 

 ها با تهديد و حمله چماقداران و اخيراً توقيف تصفيه روزنامه

 ها حتى از راه ترور آنها شخصيت -

 وافقخنثى كردن روحانيت غيرم -

تهديد و حذف عناصر مقاوم و قطع ارتباطات از راه قانون و  -

 دستگاه قضائى:

 رفتار با احزاب -

 با روزنامه ها -

 با شخصيت ها -

 مقابل كردن نهاد مذهب با رئيس جمهورى، خصوص امام -

 گرفتن فرماندهى كل قوا و ناگزير كردن وى از استعفا -

3جه ماند، ترور او باال بى نتي و در صورتى كه تدابير -
 

گذرا بگويم كه دو مدرك تازه بدست رسيده است كه از جهات باال 

اسفند  64گويا هستند و اطالعات بسيار واضح و روشنى درباره واقعه 

 بدست ميدهند:

چهار نوار صحبت آقاى بهشتى در سپاه كاشان و سووال و  -

و بدون  جوابهاست، اينكه در حضور رئيس ديوان كشور، اينطور صريح

واهمه از اينكه در حضور قاضى اين اعترافات ميشود و تبليغ ايشان افراد 

بينيم  را بخالف قانون، يكى از اسناد ماندنى از اين دوران است. و حاال مى

قرار  (كه گناه قانونى ندارد)آيا شما ايشان را هم در كنار آقاى رضا صدر 

 ميدهيد يا خير!

كى از افراد كميته تهران درباره مطلب ديگر اطالعى است كه ي -

ها براى آمدن به دانشگاه براى  پاسدار كميته 693بسيج و سازمان دادن 

 انجام وظيفه چماقدارى ميدهد.

هاى ايدئولژى  در نوار صحبت آقاى بهشتى، كسى كه گويا از معلم

گويد مطالبى هم هست كه خصوصى بايد به شما  سپاه است، بايشان مى

وانيد از سووال و جواب كنندگان در بياوريد آن مطالب كه بگويم. آيا ميت

از لحاظ كشف جرم بسيار مهمند. چه مطالبى هستند؟ آيا آقاى بهشتى 

اند از مطالبى كه با ايشان  كه رئيس ديوان كشور هستند، شما را آگاه كرده

 اند؟! در ميان گذاشته

 ت:بارى، طى مقدمات باال ظاهراً براى رسيدن بمرحله زير اس

استبداد با رنگ مذهبى در ظاهر براى اجراى مكتب و در واقع  -ب

4؟عود استبداد وابسته بغرب. چرازمينه سازى براى 
 

 بداليل زير:

وقتى نهادهاى منبعث از قانون اساسى. خود قانون اساسى را  -
                                                           

كند، اين امور را، با همين نظم، استبداديان به  همانطور كه تاريخ گزارش مى ـ3
 اجرا گذاشتند. البته با اتكا به آقاى خمينى و با محور كردن او. 

هاى  برقرار شد. غير از افتضاحهاى بزرگ كه فرآورده معاملهاين استبداد نيز  ـ4
تر از هر زمان در تاريخ  اش، خارجى پنهانى بودند، امروز، دولت، به لحاظ بودجه

 ايران است. 
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شود. خود اين نهادها بى  رعايت نكردند، قانون اساسى بى اعتبار مى

دام رژيم است كه نهادهاى اصليش بى اعتبار بشود و شوند و ك اعتبار مى

برجا بماند. و مردم از آنها جدا و نسبت بآنها بى اعتنا نشوند؟ و اين نهادها 

 در برابر تندبادهاى اجتماعى دوام بياورند؟

 -آنهم در رژيم اسالمى -مردم وقتى از نهادها و قانون  -

ند كه برسر قدرت با هائى باقى ميمان روبرگرداندند، در صحنه گروه

ناپذير هستند. آثار جدا شدن مردم در  يكديگر در ستيز و تضاد آشتى

شود. گمان اينجانب اين است كه اگر  رفتار مردم بسيار روشن ديده مى

امروز يعنى بعد از توقيف ميزان و توجيه شما از اينكار آشكارا خالف 

اطمينان بخشيدن  ها مقصود قانون، پس از اينكه مالحظه ميشود، از سخن

بمردم به اجراى قانون نيست، بلكه زمينه سازى براى ايجاد رعب و 

وحشت از دستگاه قضائى و كشاندن رئيس جمهورى بدانجا و خواندن 

فاتحه بى الحمد براى قانون از اساسى و عادى است، بلكه اگر امروز 

سنجش افكار كنند، اگر همه پرسى كنند، همان ده درصد هم به قوه 

 ضائى ابراز اميد و اعتماد نخواهد كرد. بكجا ميرويم؟ق

دستگاه قضائى كه بحكم قانون اساسى بايد دامنه آزاديها را توسعه 

بدهد، بر خالف قانون دستور توقيف مدير روزنامه و خود روزنامه را 

ها براى از بين بردن روزنامه  ميدهد و كيست كه نداند اين مقدمه سازى

ع آخرين رشته ارتباط رئيس جمهورى با جامعه انقالب اسالمى و قط

 است؟ آيا گمان ميرود مردم تا بدينحد نادانند؟

سال در خفقان رژيم  99اشتباه دردناك همين است. مردمى كه 

اند، براى ارتباط با رئيس جمهورى خود وسيله بوجود  پهلوى زندگى كرده

س جمهور از آورند. چه كسى بآنها اطالع داده بود كه در مسير رئي مى

شرق تا غرب تهران حاضر بشوند؟ اين پاسخى بود بآنها كه باجلوگيرى از 

انجام مسابقه فوتبال در زمينهاى موجود، بخيال خود ميخواستند مانع 

حضور رئيس جمهورى در جمع مردم بشوند. اينها تدارك همان كودتاى 

6:اليل زيروفا نخواهد كرد به د خزنده است اما بيقين به تدارك كنندگانش
 

 استبداد دينى با دست اين آقايان محال است چرا كه: -ج

بدون مردم، نيروى گروهى كه ميخواهد استبداد دينى برقرار  -6

 كند، در حداقل است:

در كادرهاى دانشگاه ديده اقليت  -در روحانيت، اقليت محض است

محض است، در نزد كارگران، اقليت محض است، در نزد دهقانان اقليت 

ميليارد ريال سود  6233محض است، در بازار جز آنها كه سال گذشته 

هاى ديگر شهرى، اقليت  اند، بقيه در مقابل آنها هستند. در توده برده

محض است و در كارمندان اقليت محض است، در نيروهاى مسلح اقليت 

محض است، و در احزاب سياسى جز حزب توده آنهم از روى مصلحت و 

 يچ موافقى ندارد و...بطور موقتى، ه

عالوه براينها دو سال بيشتر اداره كشور را در دست داشته است و 

 جز شكست و ناكامى ببار نياورده است:

امنيت قضائى و اجراى قانون وضع و حالى را دارند كه همه شاهد 

كنند، آشكارا قانون  آنيم. در مجلس، در جائى كه خود قانون وضع مى

رف بودجه سرى برخالف قانون افشا ميشود و با نقض ميشود و اقالم مص

آورد و احدى نيز بفكر  آنكه رئيس مجلس از حقيقت آگاه است، دم برنمى

كنند، الاقل با اينها  افتد حاال كه با رضا صدر برخالف قانون عمل مى نمى

                                                           

و بهشتى و... كشته شدند. غير از هشدار كتبى، بنى صدر به آقاى بهشتى گفته  ـ6
د، زيرا نه روحانى طراز اول هستيد كه روي رسيد و از ميان مى بود: شما به جائى نمى

روحانيت شما را به رهبرى بپذيرد، نه نظامى هستيد كه نظاميان شما را به رهبرى 
بپذيرند و نه روشنفكر هستيد كه روشنفكران شما را به رهبرى بپذيرند و عجله 

   شويد. افسوس نشنيد. هم داريد مقام اول با اختيار كامل بگرديد. پس نفله مى

موافق قانون عمل كنند و دست كم براى توضيح بدادگسترى احضار 

اسناد محرمانه را در اختيار گذاشته است و كنند. معلوم بشود چه كسى 

 چگونه اين امور در مجلس علنى طرح ميشوند؟

وضع اقتصادى اسف بارتر از اسف بار است و اكنون بر همه روشن 

ميليارد ريال قانع نيست بهر  6233است كه يك باند سودجو كه به سالى 

ليكه گرانى قيمت ميخواهد كنترل امور بانكى را نيز بدست بياورد. در حا

 كند، سود خويش را باز هم بيشتر كند. بيداد مى

آن گروگانگيرى كه رئيس ديوان كشور برخالف قانون و مصلحت 

كشور از آن بعنوان آتو بر ضد بنى صدر استفاده كرد و برخالف قانون 

 شد «حل»تر شكل  اساسى و قانون همين مجلس به موهن

 آنستو آن سياست خارجى كه جنگ يكى از عوارض 

 و آن دولت مكتبى كه...

با آن نيروها كه دارد و اين دست آوردهايش، اين گروه در بى خبرى 

كند كه سايه از او  محض، در سايه ديوار محكم امام، قرار گرفته و گمان مى

 است!!!

 اند: اما در مقابل اين گروه، نيروهاى محركه زير قرار گرفته

آموزان  بال تكليف، دانشجوانان شهرى و روستائى، دانشجويان  -

 و...

 بازاريان و كارگران و دهقانان،   -

 احزاب -

مردمى كه مسلح هستند داراى همسوئى از جهت زمينه فكرى و  -

 اجتماعى با نيروهاى باال هستند

 و مهمتر از اينها، روحانيت ساكت و مخالف -

پس آينده و آينده نزديك وقتى پاى مردم از صحنه بيرون برود، در 

دست آن نيرو و رژيمى است كه باين نيروها ميدان عمل بدهد و 

 پشتيبانى اينها را بدست بياورد.

اگر در اين برآورد وضع و تحليل واقعيتها ترديد داريد خود هر طور 

كه ميخواهيد به ارزيابى بپردازيد و از روى صبر و حوصله و علم نيروها را 

تر  مخالف، چند ده بار قوىبرآورد كنيد، ببينيد بدون مردم نيروهاى 

 هستند يا نيستند.

اگر شما هم باين نتيجه رسيديد، پس ترديد نكنيد كه من درد 

خودم را ندارم و غصه حرفهاى شما را هم نميخورم و گمانم اينست كه 

محكوميت در اين دستگاه قضائى، مرا در زمره اصحاب حضرت حسين 

 وان گرفتند.عن «خارجى»آورد كه از قاضى شرع  در مى (ع)

خدايا تو ميدانى كه از اينها كه اينهمه حريص تصرف قدرتند هيچ 

ترسى ندارم. بيم از آن نيروهائى است كه در پرده استبداد اين گروه 

 گرداند.  بسرعت مواضع خويش را مستحكم مى

كنند.  قضيه مبهم نيست. قضاوت عادالنه را مردم مى برادر عزيز، 

پس اين رژيم هم درست نيست و... و مردم اگر اين حرف درست نيست، 

اند چرا كه خود  اسفند كرده 64قضاوت خود را درباره چماقدارى و قضيه 

در صحنه حاضر بودند. آنرا بهانه كردن و هر نوبت تعرضى به رئيس 

ن قاضى و جرات او در احضار رئيس أجمهورى رواديدن، كار نيست. ش

تى قاضى شجاع و درخور جمهورى نيست، در اجراى قانون است. وق

احترام است كه به شما بگويد دادستان كل حق ندارد اعالم جرم آنهم 

جرم برضد قانون اساسى را بگيرد و به هيات سه نفرى بدهد. و اال وقتى 

ناسزا به رئيس جمهورى و چماقدارى جايزه دارد، احضار او به دادگسترى، 

 جرئت نميخواهد.

تحول جامعه، موقعيتى و مسووليتى شما و من و همه ما در جريان 

كنيم و هر قدم كه برمى داريم، بايد از خود  خطير داريم. هر كار كه مى
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كند و يا به تسريع  بپرسيم كار ما به تثبيت جمهورى اسالمى كمك مى

 كند كه: سقوط آن؟ بگمان اينجانب اين مسووليت خطير ايجاب مى

 چه بايد كرد؟ -د

حنه بمانند، اگر نخواهيم جمهورى به راه اگر بخواهيم مردم در ص -6

زوال خويش ادامه دهد، بايد با تمامى قوت از آزادى مطبوعات و هر آزادى 

آزادى بمعناى روحيه + قانون + مسووليت بعالوه اختيار )ديگر دفاع كنيم 

سكوت عدم تحريك نيست. در شرائط امروز هيچ تحريك و  (+ ابتكار

آورد نيست.  ى كه سكوت بوجود مىتشنجى بدتر از تحريك و تشنج

موافق قانون فوراً آقاى رضا صدر را آزاد كنيد، روزنامه ميزان و هر روزنامه 

ديگر را كه مطابق قانون حق انتشار دارد از توقيف آزاد كنيد. بمردم 

بگوئيد دستور نادرست بوده است. و مقصر را تنبيه كنيد و بعد ببينيد 

 رامش خواهد كرد؟چقدر جامعه احساس آسايش و آ

سه كارمند بانك را بدليل آنكه فتوكپى حواله  آقاى دادستان كل،

اينكار را )اند  آقاى رفسنجانى را بمسوول تداركات سپاه، بيرون داده

با آنكه سرى نبوده و معلوم نيست جرم باشد،  (اند يا نه نميدانم كرده

ينه سرى را دادگاه انقالب توقيف كرده است، اما آقاى آيت، اسناد هز

برخالف قانون علنى از ميزخطابه مجلس خواندند و برخالف حقيقت 

حرف زدند، تهمت زدند، كسى از او كمتر توضيحى هم نخواست. اين 

هاى آشكار، چطور ميتواند دم از اجراى قانون  دستگاه قضائى باين تبعيض

بزند؟ زمينه كشاندن رئيس جمهورى را به دادگسترى فراهم كردن، اميد 

برد  آورد، بلكه هر گونه اميدى را نيز از بين مى به اجراى قانون بوجود نمى

كنند. شما حركت سريع و  و مردم اين كشور اين چيزها را تحمل نمى

گيرى را كه در بطن جامعه جريان دارد بفرستيد تحقيق كنند تا  سرعت

بشما بگويند، جامعه بشدت در حال تشنج و روى بحركت دارد. اينكه 

جانب امروز اين نامه را مينويسم و پيش از اين درباره اينكار خالف اين

به امام نامه نوشتم و با آقاى  (يعنى توقيف آقاى صدر و روزنامه)قانون 

اشراقى صحبت كردم، خود انعكاس فشار شديد افكار عمومى است. براى 

رضاى خدا و نجات جمهورى الاقل شما براه زورگويان نرويد و بگذاريد 

شند و بنويسند، صد بار بهتر است تا نباشند و فشار روحى و سياسى با

جامعه را بسوى انفجارهاى مهار نكردنى براند. آخر چقدر تجربه كنيم آيا 

هاى سياسى كه تحت فشار قرار گرفتند، رشد كردند  بينيم تمام گروه نمى

 عمل داشتند، شناخته شدند و [آزادی]تر شدند؟ و آنها كه آزاد  و قوى

 جامعه حدى بآنها داد كه سزاوار آن بودند؟

انگيز است.  مطلبى از آقاى حافظ اسد براى شما بنويسم كه عبرت

به هيات ايرانى كه اخيراً از سوريه بازديد كرده است، يكى از همكاران او 

گفته است از وقتى بحزب كمونيست آزادى داديم بچند گروه تجزيه شد 

در خارجه ديديم كه در محيط آزاد عمل، و ديگر نيروئى نيست. خود ما 

 دسته تجزيه شدند و از بين رفتند. 41ها چگونه به  اين گروه

مردم را بايد جدى گرفت و براى راى و نظر آنها احترام قائل شد.  -2

مردم انقالب كردند تا مرد را به حق بسنجند و نه حق را بمرد. همه ما بايد 

بمانند و فعال باشند تا در صورت آنطور عمل كنيم كه مردم در صحنه 

خطرهاى بزرگ بميدان بيايند و رفع خطر كنند. با مردم نبايد بازى كرد و 

فروردينماه  62بهمن سال پيش را با  22فهمند. مقايسه  گمان برد كه نمى

امسال بكنيد، همه چيز برشما روشن ميشود. سال پيش از صبح تا تاريك 

ان و سرد بود. يكبار از كثرت و شدت باريد و زمست شدن هوا باران مى

هيجان و فشار جمعيت ناگزير اعالم ختم مراسم شد و اينجانب رفتم، 

مردم فريب نخوردند. دانستند كه اين رفتن براى آنست كه خلوت بشود 

بعد از ظهر بازگشتم.  3و رژه نظامى انجام بگيرد. ماندند. ناگزير ساعت 

طمه ديدند و امسال اينجانب اعالم جمعيت عظيم بود و دو سه نفرى هم ل

پيمائى كردم. اما بازى شروع شد تا مراسم را بقاپند و دردست بگيرند  راه

راديو اعالم انجام نگرفتن  66و مردم باهوش شگرفشان دانستند ساعت 

راه پيمائى را بعلت ريزش باران داد و هركس نيز يادش نبود بياد آورد كه 

 آموز نيست؟ ت. آيا عبرتدر اين مراسم شركت نكرده اس

برند و  استبدادى، ثروتمندها پولها را مى ی ها در رژيم -3

گيرند. ايران امروز، مردم محروم كوشش  مستضعفها، شعارها را تحويل مى

 ها را ميخواهند، شعار نميخواهند. از روى برنامه براى رفع محروميت

رد، اما در عمل هر كار جدى در سود مستضعفان با مشكل برخورد ك

 كسى مانع بردن آن سودهاى بادآورده نشد.

قانون در حمايت از حق محرومان است كه بايد برندگى و قاطعيت 

زندانى داريم چرا نمايندگان  23333ايد  خويش را نشان بدهد. پرسيده

ام چند نوبت قرار و  اند. اوالً اينجانب بدفعات پرسيده درباره آنها نپرسيده

داد؟ ثانياً فرق است ميان كسى كه دستگيريش مدار شد، چه نتيجه 

تهديد آزادى و ببيان روشنتر كند شدن تيغ قانون خصوص در حمايت از 

 محرومان است، با كسى كه ظلم به او دامنه اجتماعى محدودترى دارد.

 

 آقاى دادستان 

آيا براى شما هم اثر اجتماعى توقيف غير قانونى كسى كه دو سال 

الب بوده و در يك دوره عضويت شوراى انقالب را نيز وزير در دوران انق

پرسند  يافته است، با توقيف يك فرد عادى يكى است؟ مردم محروم نمى

در جمهورى كه با خدمتگذارانش اينطور بى قانونى ميشود، با مردم 

كنند؟ وى وزير بوده است. بدون اطالع مجلس  محروم چكارها كه نمى

نهم در جرمى كه عادى نبود؟ ممكن است چگونه دستگير و توقيف شد. آ

بگوئيد مقصود قانون اساسى وزير شاغل است. اما رويه و قانون موجود 

پرسيديد.  گويد و تازه شما نخست بايد از شوراى نگهبان مى جز اين را مى

اين توقيف مخالف بسيارى از اصول قانونى اساسى است، مخالف قانون 

براستفاده از دستگاه قضائى بمثابه مطبوعات است و دليل آشكارى است 

هاى استبداد. استبدادى كه  ابزار قدرت سياسى و بقصد تحكيم پايه

هايش بر شن قرار دارند و قابل استحكام  بداليل مذكور در باال، پايه

 نيستند.

كشد و هنوز خود را به مقام  گرداننده يك روزنامه در رشت آدم مى

كند و... باز  آنهمه جنايت مىقضائى معرفى نكرده است!! آن يكى 

مستضعف و محروم بايد باور كند كه اينهمه بخاطر او است. استالين با 

مرام حكومت رنجبران، طبقه جديد حاكمان و انبوه شماره نكردنى 

محرومان را در جامعه جديد پديد آورد و چند ميليون انسان را در 

و مردم ما در تاريخ دراز ها بسيارند  ها و فشارها نابود كرد. تجربه تصفيه

اند و امروز اگر ما بخواهيم جمهورى را حفظ  ها را ديده خود همه رنگ

 كنيم، بايد دو كار بكنيم:

قانون را اجرا كنيم تا مستضعف و محروم مطمئن بشود حق او در  -

 رسد. صورتى كه بكار و تالش برخيزد محفوظ ميماند و بخود او مى

هاى زورمند و مالدار و زد و بنددار نگذاريم حق محروم را قشر -

 ببرند و بخورند.

آيا اين فريب نيست كه پاسداران جوان و ساده دل و محروم دولت 

هاى بى چيز شده كه جز موقعيت  را در فارس و جاهاى ديگر به شكار خان

ئى اندك شمار آن  اجتماعى چيزى ندارند برانگيزيم و در مركز كشور عده

د؟ موقعيت اجتماعى خان را جز با تغيير ساختمان سودهاى كالن را ببرن

اجتماعى نميتوان از بين برد كه كارى طوالنى است اما اين سودهاى 

بادآورده را با اجراى قانون بسود مستضعفان براحتى ميتوان الاقل محدود 

 كرد. 
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بارى سخن بسيار است، ميخواستم اين درد دل را كتاب كنم. اما 

اين تصور پيش بيايد كه مجرى قانون اساسى، فرصت كم است و نبايد 

 سكوت اختيار كرده است.

 برادر عزير،

امروز مردم محروم كشور بحق رئيس جمهورى را مظهر محروميت 

كنند و بنابر اين اينجانب را باكى از اين زمينه سازيها  خويش تلقى مى

 نيست.

كنم. تا فردا شما هم به  اتمام حجتى است كه بايد بكنم و مى

اينجانب نگوئيد: شما بى تجربه بوديد و آنها مواضع قدرت را گرفتند و 

پيش آمدند. معلوم باشد كه اينجانب پس از دو سال تجربه، پس از آنكه 

سالها به مطالعه تاريخ براى دستيابى به نظريه ايجاد و رشد و انحالل 

 ام، بدقت گرايشهاى بد سرانجام را قدرتهاى سياسى و غير آن گذرانده

شناسم و در اين نامه آنها را براى شما بازگو كردم بدان اميد كه با  مى

 شجاعت بوعده وفا كنيد و امور را بمجراى قانون بازگردانيد.

 

 ابوالحسن بنى صدر

  6313فروردينماه  22

 

 :  توضيح

در اين سند، مرحله واپسين كودتاى خزنده و كارها كه كودتاچيان 

 .. آن كارها، بر همين ترتيب انجام شدندخواهند كرد، تشريح شده است

 

 

 6صدر نامه آقاى رجائى به آقاى بنى

  6313فروردين  23
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 آقاى سيد ابوالحسن بنى صدر 

 رياست جمهورى

در خصوص تصويبنامه  13/6/63/ت مورخ 328عطف بنامه شماره 

ام امور حقوقى راجع به قرارداد با دو نفر وكيل دادگسترى براى انج

شورايعالى قضائى، باطالع ميرساند كه طبق پيشنهاد شوراى مزبور 

الذكر مربوط به اداره كل تصفيه امور ورشكستگى جهت طرح  قرارداد فوق

و اقامه دعاوى و جوابگوئى به دعاوى مطروحه راجع به ورشكستگان و 

راى مذكور غيره بوده و با توجه به اين مراتب مجوز انعقاد قرارداد به شو

 صادر گرديده است.

قانون  621ضمناً همانطور كه كراراً توضيح داده شده طبق اصل 

هاى دولت را چنانچه برخالف قوانين باشد  نامه ها و آئين اساسى تصويبنامه

بايد با ذكر دليل براى تجديد نظر به هيئت وزيران ارسال نمايند و نظر به 

ئت وزيران دربرابر مجلس، اعمال مسئوليت اينجانب در مورد اقدامات هي

رياست جنابعالى برقوه مجريه قانوناً از طريق اجراى اصل مورد اشاره و 

 حضور در جلسات هيئت وزيران تأمين ميگردد.

 نخست وزير 

 محمد على رجائى 

 

                                                           

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »به نقل از كتاب  ـ6
پاسخ به اين نامه در تاريخ ) 223ص  - «نخست وزير جمهوری اسالمي ايران

 ()صص ( داده شده است. 2/2/6313

 2نامه به آقاى رجائى

  6313ارديبهشت  3
 

 آقاى محمد على رجائى، نخست وزير،

و در پاسخ نامه  6395/62/66مورخ  24425عطف به نامه شماره 

درباره علل انتخاب فرد جديدى  6395/62/62،م ن مورخ 2533شماره 

بجاى آقاى عليرضا نوبرى رئيس بانك مركزى ايران، توجه شما را به نكات 

 نمايم: ذيل جلب مى

ايد، هيچيك اصل غيرقانونى بودن تصميم  داليلى كه ارائه كرده -6

و همانطور كه در نامه ی قبلى هم تذكر داده شد، نمايد.  را توجيه نمى

تيرماه  68قانون پولى و بانكى كشور مصوب  65ماده  9 -موافق بند ب 

ى قانونى اصالح قانون مذكور مصوب جلسه مورخ  الحيه 1و بند  6396

شوراى انقالب جمهورى اسالمى ايران، رئيس كل بانك  6398/62/68

مور اقتصادى و دارائى، تصويب هيأت مركزى ايران به پيشنهاد وزير ا

وزيران و حكم رئيس جمهورى براى مدت پنجسال منصوب ميشود. حال 

آنكه انتخاب آقای عضدی پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارائي را نداشته 

 و هنوز پنجسال  مدت خدمت آقاى نوبرى تمام نشده است.

اولين »لت، ييد كه بعد از مأموريت شما براى تشكيل دو نوشته -2

بايست اين باشد كه براى بانك مركزى مسئولى انتخاب كنيد  حركت مى

كه با خط كلى دولت هماهنگى داشته و بين او و رئيس دولت اعتماد و 

 «.اطمينان متقابل وجود داشته باشد

و پيشداورى بگذريم كه اساس بد پندارى را « ميبايستى»اگر از اين 

مسائل شخصى هم با رئيس كل »يريم كه گذارد و اگر اينرا نيز بپذ مى

نداشتيد، موضوع هماهنگى با خط كلى دولت از طرف « بانك مركزى

رئيس كل بانك مركزى در محدوده قانون، امرى بديهى است و رئيس كل 

تواند جز مصوبات شوراى پول و اعتبار كه معاونين و  بانك مركزى هم نمى

ل كشور يا معاون او اعضاى نمايندگان وزراى مختلف دولت و دادستان ك

آن هستند، و قوانين مصوب مملكتى، راساً و به سليقه ى خود كارى انجام 

 دهد.

البته اين بدان معنى نيست كه يازده عضو شوراى پول و اعتبار و 

ها باشند زيرا كه همانطور كه بر  هيأت عامل بانك مطيع و منقاد دولت

دارايى قانون پولى و بانكى  طبق قانون دولت و وزرات امور اقتصادى و

بانك مركزى ايران مسوول تنظيم و اجراى سياست پولى و »كشور 

بندهاى ديگر «. اعتبارى براساس سياست كلى اقتصادى كشور ميباشد

بانك مركزى ايران »اين قانون تصريح دارند كه  66ى  اين ماده و ماده

 «.ى نظام پولى و اعتبارى كشور است تنظيم كننده

اين تصميم قانونگذار مبنى برجدا كردن ابزارهاى مالى  داليل

)وزارت دارايى( و ابزارهاى پولى )بانك مركزى( نيز بديهى ميباشند و در 

تمامى كشورهاى جهان كه داراى شبكه بانكى و بانك مركزى ميباشند، 

اند. زيرا كه  اين امر بدقت مراعات شده و احتياطات الزم ملحوظ گرديده

هاى  ها ميتوانستند در هنگام شكست برنامه ورت، دولتدر غير اينص

اقتصادى خود و يا باال گرفتن ميزان كسرى بودجه بصرف كسب وجهه 

موقت، با گرفتن پول آسان از بانك مركزى و تسهيالتى كه براى خود 

كنند اقتصاد يك كشور را به لحاظ  بدون رعايت ضوابط قانونى فراهم مى

 و بخصوص تورم دهشتناك، به سقوط بكشانند.اثرات تبعى اين اقدامها 

همانطور كه گفته شد حفظ ارزش پول هدف اصلى بانك مركزى 
                                                           

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »به نقل از كتاب  ـ2
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است. بايد تذكر داد كه ارزش پول با اعتماد مردم نسبت به دولت كه 

مظهر هر رژيمى است متناسب ميباشد. اعمال سياستى كه منجر به بى 

ا در اين دوره ارزش شدن پول گردد اساس رژيم جمهورى اسالمى ر

حساس متزلزل ميسازد. بانك مركزى ايران با توجه به هدف اين مؤسسه 

و مسئوليت در قبال رژيم نميتواند طابق النعل بالنعل هر دستور خالف 

 قانون و خالف منطق مجريان دولتى را به اجراء گذارد.

دولت « ى خزانه»دولت است و « بانكدار»به بيان ديگر بانك مركزى 

بانك »دارايى( نيست و قانون نيز براين امر صراحت دارد كه  )وزارت

جز در موارديكه قانون »و « مركزى ايران داراى شخصيت حقوقى است

صريحاً مقرر داشته باشد، مشمول قوانين و مقررات عمومى مربوط به 

« ها و شركتهاى دولتى و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت وزارتخانه

 قانون پولى و بانك كشور(. 63ماده « د»بند  و« ج»نميشود. )بند 

يعنى كه دولت هيچگاه نبايد براين باور باشد كه هرگاه كه پولى  

ى خود خواست، مستقيماً از بانك به خزانه  براى پوشاندن كسرى بودجه

اى كه در  الحيه 63ى  سرازير گردد. و دقيقاً بهمين دليل بود كه در تبصره

ميليارد ريالى از بانك  343فتن مجدد كسرى بهمن ماه گذشته براى گر

بانك مكلف »مركزى به مجلس شوراى اسالمى برده شد، گنجانيديد كه 

كه اين كسرى را به دولت پرداخت نمايد، زيرا كه در غير اينصورت، « است

بانك مركزى ايران كه هشدارهاى الزمه را در مورد عواقب خطير كسر 

انست بآسانى قانع بشود كه تزريق اين ى هنگفت داده بود، نميتو بودجه

 كسرى به اقتصاد ميتواند بيخطر باشد.

متأسفانه امر تفكيك و جدايى سياستها و ابزارهاى مالى و پولى براى 

بعضى از وزراء نيز روشن نبوده است، كمااينكه فكر ميكردند و شايد هنوز 

مور بانكها ى ا ى قانونى اداره فكر كنند كه بانك كشاورزى عليرغم الحيه

يى از ادارات وزارت كشاورزى است و اين ديد و بينش غلط ميتواند  اداره

 از جمله كشاورزی كشور را در معرض سقوط جدى قرار بدهد.

در اين باره مقاالت زيادى نوشته شده است كه يكى از آنها را 

ى دقيق آن، توضيحات  نمايم و اميدوارم كه با مطالعه پيوست اين نامه مى

 صادى فوق روشنايى كامل در ذهن شما بتاباند. اقت

ها و  در هرحال، اگر ده عضو ديگر شوراى پول و اعتبار هم با كنكاش

پرهيزند و  هاى خطرناك مى گفتن« بله»هاى علمى و دقيق از  بررسى

 همين امر موجب گله و اعتراض است، امر ديگرى است.

ايد  نكاتى اشاره كردهو اما در نامه ارسالى مشخصاً به مواردى چند و 

اند و در مواردى خود من نيز در جريان  كه بقرار اطالعاتى كه بمن داده

الواقع هنوز كامالً براى  ام، بعضاً يا با حقيقت منطبق نيست و يا فى بوده

اند  اند. از اينروست كه امورى كه بدرستى انجام شده شما مفهوم نبوده

 مورد ايراد شماست.

ارسال ارز به قيمت »بازنشستگان و بقول شما در مورد حقوق  -3

 «:دولتى

ايد كه كامالً و دقيقاً خالف واقعيت و حقيقت است  مطالبى را نوشته

پذيرفت. اين اولين « ظاهراً»ايد كه:  و جالب است كه در آخر نتيجه گرفته

بود كه عمل هم شد، حال آنكه به گمان من خود ايشان هنوز « برخورد»

 «:ناراضى استهم از اين عمل 

الف: طبق گزارشاتى كه بانك مركزى بمن، بعنوان رئيس جمهورى و 

رئيس شوراى انقالب جمهورى اسالمى ايران ميدادند و خود من نيز از 

نزديك در جريان امر بودم، دقيقاً پس از انتصاب آقاى نوبرى سروسامانى 

تا آن زمان به مساله ارسال ارز براى دانشجويان و بازنشستگان و ارزى كه 

دادند، داده شد. از آن پس ارز بازنشستگى  بكليه بازنشستگان خارج مى

ى اقامت از قبل در خارج داشته و با  تنها به كسانى تعلق گرفت كه سابقه

ى جمهورى اسالمى ايران مقيم  هاى وزارت امور خارجه تأييد نمايندگى

هر دالر )مى محسوب ميشدند. نرخ آن نيز با اطالع و تأييد من، از رس

ريال( افزايش  669هر دالر معادل )ريال( به اعالم شده  23معادل حدود 

ايد ابداً  يافت. و بنابراين وقتى شما منصوب شديد، برخالف آنچه نوشته

 بحث برسر نرخ دولتى نبود و نميتوانست باشد.

با اعمال اين سياست، مقدار ارز ارسالى براى بازنشستگان مقيم 

طبق آمار رسمى موجود در بانك مركزى ايران تنزل يافت خارج از كشور 

ميليون دالر، يعنى فقط  1به حدود  6395ى اول سال  و براى شش ماهه

ماهى يك ميليون دالر بالغ گرديد و دقيقاً وقتى باين رقم ميرسيم، 

 ى اصلى بحث روشنتر ميشود. ريشه

، يعنى اگر اطالعات دقيقى را كه در اختيار شما ميگذاردند

هاى خالف واقع بعضى مراكز به نام  ميپذيرفتيد و به شايعات و جوسازى

اسالم كمتر توجه من غيرحق مينموديد و حدود يك ميليون دالر در ماه 

بذل »را كه كمتر از يك هزارم مصارف ارزى كشور در طى يك ماه است، 

ى رئيس بانك مركزى  كرديد و به توصيه تلقى نمى« المال و بخشش از بيت

ى ارزى كشور، در جايى ديگر، در ركود  نمود مسئله ايران كه اصرار مى

اقتصادى كشور و در نتيجه واردات هرچه بيشتر و در قاچاق است، گوش 

ميكرديد، هشدار وى را، بعنوان يك ايراد از سياست ايشان عنوان 

 نميكرديد.

واقعيت امر اينست كه هيچگاه بحث اصلى برسر ارسال يا عدم 

قوق بازنشستگان نبوده است. بلكه گفته شده است كه اوالً اگر ارسال ح

جويى ارزى است، ميزان ارزى كه براى كاركنان بازنشسته  سخن از صرفه

ها مرتبه كمتر از ارزى است كه  دولتى مقيم خارج فرستاده ميشود، ده

براى واردات باصطالح غير ضرور ناشى از مقررات موضوعه وزارت 

ى اساسى در ارز، جو  خارج ميشود. ولى مسئله بازرگانى از كشور

اى است كه اقتصاد كشور را به ركود كشانده و نكث توليد را باعث  سياسى

شده است. بطوريكه نه تنها بعضى از آنچه را كه قبالً صادر ميكرديم، 

ها و ضعف مديريت، نياز ما  اكنون وارد ميكنيم، بلكه با كمكارى در كارخانه

 ر و بيشتر گرديده است. خروج واقعى ارز در اينجاست.به واردات بيشت

ى بازار سياه ارز و قاچاق را نيز اضافه كرد: وقتى  براينها بايد مسئله

ريال بالغ ميگردد، طبيعى نيز  233قيمت ارز در بازار سياه به دالرى حدود 

ى قالى، بجاى صدور آن از طريق قانونى  ميشود كه ديگر مثالً صادركننده

دن پيمان ارزى و بكشور آوردن ارز حاصل از صادرات، قالى خود را و سپر

بطور قاچاق با لنج از بنادر جنوبى كشور در خليج فارس، خارج نمايد و 

بجاى آن يك ميليون دالر، ميليونها دالر ارز كشور از دست برود. و يا با 

بطور  گران نمايى افرادى بتوانند مقدارى ارز استفاده از مكانيزمهاى تقلب

 خالف قانون خارج نمايند.

ى بازنشستگان را  و ثانياً، گفته شده است كه دانسته يا نادانسته همه

يى را كه بعلت محدوديتهاى تحصيل  بيك چوب نرانيم. مثالً آن بازنشسته

در زمان شاه معدوم فرزندش را بخارج فرستاده و براى آنكه بتواند با 

ايران و ديگرى در خارج نشود، و يا درآمد كم متحمل دو هزينه، يكى در 

بخاطر مسائل ناشى از بيمارى يا سرپرستى فرزند يا همسر يا خود، ناچار 

فرق بگذاريم. « طاغوتى»ى باصطالح  به اقامت در خارج شده، با بازنشسته

زيرا در صورت قطع ناگهانى ممر ارتزاق افراد كه براساس آن برنامه زندگى 

اند، نه تنها پدر را ممكن است بخاطر  را ريختهخود و تحصيل فرزندانشان 

عدم توانايى در بستن ناگهانى بار سفر، از جمهورى اسالمى براند و در 

يى بدامن ضد اتقالب بشود، بلكه  واقع خود اينكار موجب راندن عده

ى اين كشور است، از انقالب اسالمى  ى آينده فرزند وى را هم كه سرمايه

 نيم.ايران جدا و دل زده ك
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پيشنهاد آقاى نوبرى در اينمورد بشما اين بود كه اجازه داده شود 

هاى جمهورى اسالمى ايران  ها و نمايندگى مقامات سفارت خانه

بازنشستگان را بشناسند و براى آنانكه خود شخص شما، به دليل انسانى 

تشخيص ميدهيد، ارز ارسال شود كه خداى ناكرده، بخاطر نبودن « محق»

ى خوراك روزانه، يكى از اين افراد بدامن ضدانقالب  ن تهيهحتى امكا

نغلطد. به بيان ديگر استدالل آقاى نوبرى اين بود كه ارجح است كه در 

احوال افراد مطالعه بشود و حتى اگر يك نفر از اين هزار نفر بخاطر قطع 

حقوق بازنشستگى به اجبار و اكراه از جمهورى اسالمى بريده گردد، به 

 ارزد. ريال نمى 669ليون ارز دالرى معادل يك مي

سخن برسر اين بود كه ارسال ارز در مقابل دريافت معادل ريالى با 

ى  درصد ارزش رسمى دالر، يعنى سود بانك، براى بازنشسته 13بيش از 

وفادار به جمهورى اسالمى و مستحق طبق قانون اساسى جمهورى 

است بلكه مخارج « المال تبذل و بخشش از بي»اسالمى ايران نيست كه 

هاى تقلب و قاچاق و  ارزى بدون پس دادن حساب، فراهم كردن زمينه

نكث توليد و فرار استعدادها است كه بذل و بخشش از، و اضرار به 

 المال را موجب ميشود. بيت

سخن برسر اين بود كه بخاطر امثال پدر آقاى بهزاد نبوى كه در 

ميكنند، انسانهاى با وجدان را بدون پاريس با شاپور بختيار همكارى 

كوچكترين پيش آگهى از نان شب نبريم كه خود شما بعداً مجبور بشويد 

را  6395/62/62مورخ  15312ى شماره  استثناء قائل بگرديد و مثالً نامه

 بنويسيد.

بقول شما، « اولين برخورد»ولى بحث اصلى آقاى نوبرى در آن  -ب

، غير از «هنوز از اين عمل ناراضى استبگمان من هم »كه ميفرماييد 

يى بود كه شما  ى ارسال ارز بازنشستگى بود. مسئله بخشنامه مسئله

خواستيد ايشان اجرا كند و ايشان روى عملى بودن و قانونى بودن يا 

نبودن مفاد آن ميخواستند توضيحاتى بشما بدهند كه متأسفانه گوش 

ه بار در آن تغييراتى بدهيد نداديد ولى در عمل خودتان مجبور شديد س

 ام. يى بشما تذكر داده و خود من نيز خالف قانون بودن آنرا طى نامه

شما كه فقط  6395/1/21مورخ  6616در حقيقت بخشنامه شماره 

شد، نه تنها خارج از حدود  يك بند آن را جع به ارسال ارز به خارج مى

صل يكصدوسى و اختيارات شما براى ابالغ بخشنامه بود كه برطبق ا

هشتم قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران ميبايستى مستند به مجوز 

يى نيز خالف قانون نيز  يا مجوزهاى قانونى باشد بلكه در موارد عديده

 ميبود.

ذلك بانك مركزى ايران براى اينكه اتهام عدم هماهنگى را بدو  مع

 كند.نزنند، بخشنامه شما را به بانكها براى اجراء ابالغ مي

آقاى مهدى هادوى عضو محترم شوراى  6395/63/29در تاريخ 

يى به بانك مركزى ايران نسبت به بخشنامه  نگهبان قانون اساسى در نامه

موضوع  6395/66/9نمايند. بانك در  و قانونى بودن آن اعتراض مى

ى شما را با آقاى هادوى در ميان ميگذارد و آقاى مهدى هادوى  بخشنامه

يى به شما نسبت به قانونى بودن مفاد بخشنامه  در نامه 6395/66/66

 45654ى شماره  نامه 6395/62/2اعتراض مينمايند و باالخره شما در 

ى قبلى خود نموديد و متعاقب اين نامه، چون باز  نامه« جايگزين»خود را 

مورخ  29136ها با قانون وجود داشت، در نامه شماره  مغايرت

جهات خالف قانون بودن آنرا بشما متذكر شدم. دالئل و  6395/26/24

ى قبلى خود  در نامه 56282ى شماره  شما طبق نامه 6395/62/29در 

تغييرى داديد ولى خالف قانون بودن مفاد آن همچنان پاى برجا ماند. باز 

 13/6/21در 

 براى بار سوم در نامه خود تغيير داديد.

ى خالف  اى نوبرى از نامهآق« ناراضى بودن»آيا جاى آن نيست كه از 

هاى  ها و بخصوص نامه قانون شما قدردانى شود؟ چون فتوكپى اين نامه

آقاى هادوى عضو محترم شوراى نگهبان قانون اساسى به پيوست اين 

 پردازم. نامه ارسال ميگردد، بذكر ديگر داليلى نمى

 :«طرح مسائلى در يك سخنرانى»در مورد مسافرت به آلمان و  -4

ريزى توسط  سافرت با پيشنهاد آقاى صادق طباطبائى و برنامهاين م

ايشان و آگاهى و تأييد قبلى من بود و مسافرت عادى بانكى بشمار 

ى انقالب  ميرفت و براى حل مسائل بانكى و نيز ايراد سخنرانى در باره

اسالمى ايران بود. آيا تصور مينماييد بصرف اينكه نخست وزير هستيد، 

ان دولت براى سخنرانى و تبليغ اسالم بايد از شما اجازه ى كارمند همه

ى  ى همه بگيرند؟ و آيا اين سياست خود محورى خود را ميخواهيد درباره

 آحاد ملت اعمال كنيد؟

ى آقاى «مصاحبه»، بلكه «نه سخنرانى»و در واقع، قبالً به خود من 

اسالم است و  نوبرى با رويتر را ايراد گرفته بوديد كه اينهم خالف منطق و

حق نداريد نه آقاى نوبرى و نه هيچكس ديگر را از حق طبيعى خودشان 

 براى بيان عقايد و توضيح مسائل، محروم بداريد.

. آقاى نوبرى ميگويند «پس به تذكرى اكتفاء شد»ييد  نوشته

ايد و اين سئوال مطرح است كه اصوالً چه نوع  بايشان نداده «تذكرى»

 است؟ تذكرى منظورتان بوده

بهرحال، سخنرانى و مسافرت ايشان قبل از انتصاب شما به نخست 

ريزى شده بوده است و اينكه شما از پيش، از اين مسافرت  وزيرى برنامه

 ايد، امرى نيست كه بتواند مورد ايراد باشد. خبر نداشته

 منظورتان بوده است؟

كت المللى پول و مخالفت شما با شر در مورد اجالس صندوق بين -9

 در اين اجالس:

ييد كه آقاى نوبرى ميخواستند در اجالس شركت نمايند  الف: نوشته

ييد كه ايرادتان به آقاى  كه با مخالفت شما روبرو شده است. معلوم نكرده

اند بروند و شما  نوبرى به چه چيز و در چه امر است؟ ايشان ميخواسته

ييد.  نزاكت بازگردانده ييد و از فرودگاه ايشان را بطور خالف مخالفت كرده

 آيا ايراد به شما وارد است يا به آقاى نوبرى؟ 

قانون پولى و بانكى كشور كه مقرر  69ب: آقاى نوبرى برطبق ماده 

ى دولت در صندوق  رئيس كل بانك مركزى ايران نماينده»ميدارد، 

المللى پول از طريق  المللى پول است و ارتباط دولت با صندوق بين بين

دار ميباشند،  بعنوان سمتى كه عهده «مركزى ايران خواهد بود و...بانك 

 وجه بوده است.  نماينده ايران در صندوق هستند و مخالفت شما بى

ج: بعد از آنكه شما تلفنى با آقاى نوبرى صحبت كرديد و مخالفت 

ى  خود را گفتيد، ايشان موضوع را از فرودگاه تلفنى به من كه در جلسه

شركت داشتم، خبر داد و بالفاصله با شما تماس گرفتم و شوراى دفاع 

هاى قابل سئوال شما در اين عمل خالف را  خالف بودن كار شما و انگيزه

بصراحت بسيار بخود شما در همان لحظه متذكر شدم. متأسفانه مفهوم 

 نشد.

در همين صحبت بود كه شما بمن گفتيد آقاى نوبرى را داراى 

نك نميدانيد. بنابراين غلط بودن ادعاى شما كه صالحيت براى رياست با

بخودى خود روشن  «چون بناى كار برپيشداورى نبود»ييد  نوشته

را بر  «اصل»ييد،  ميگردد، از همان روز نخست، برخالف آنچه نوشته

و در  «افتادن كار مملكت هبر برا»گذارده بوديد و نه  «ى شخصى سليقه»

 خوابانديد. را نمىغير اينصورت اينچنين كار مملكت 

المللى پول، در  د: از اتفاق شركت آقاى نوبرى در اجالس صندوق بين

المللى و از جمله قوانين و اصول  زمانى كه دولت آمريكا بخالف قوانين بين
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هاى آمريكايى  هاى ايران در بانك المللى پول، دارايى حاكم بر صندوق بين

يتوانست گامى بزرگ و شايد بود و م را مسدود كرده بود بسيار مفيد مى

هاى ما برداشته شود. ولى متاسفانه شما  نهايى در جهت آزادكردن دارايى

اين امكان را از ملت ايران گرفتيد. و وقتى بعدها آن بال برسر پولهاى 

ايران آمد، جا دارد منصفانه از خود بپرسيد آيا كسانى از روحيه شما در 

ز مسائل اقتصادى سوءاستفاده شخصى كردن امور و عدم اطالع شما ا

 كنند؟ نمى

هاى مركزى كشورهاى اسالمى  در حقيقت در اجالس رؤساى بانك

كه در رياض تشكيل شده بود، آقاى نوبرى و هيأت ايرانى توانسته بودند با 

ى اعضاى شركت كننده در  يى بتصويب كليه موفقيت بسيار قطعنامه

توسط آمريكا غير قانونى  هاى ايران اجالس برسانند كه توقيف دارايى

ها بالفاصله آزاد بگردند. آيا ميتوانيد تصور نماييد  است و بايد اين دارايى

كه با حمايت بيش از سى كشور اسالمى و جلب حمايت ديگر كشورهاى 

يى دال بر محكوميت آمريكا در  جهان سوم در صندوق و تصويب قطعنامه

ى  زرگ و غير قابل انكار و نقطههاى ايران، چه تأثير ب مسدود كردن دارايى

هاى  المللى در جهت منافع توده ى روابط پولى بين عطفى در زمينه

 مستضعف جهان بحساب ميآمد؟

آيا ميدانستيد كه از جمله موضوع دفاع از حقوق مردم مسلمان 

 فلسطين نيز در ميان بود و ميبايستى ايران از اين حقوق دفاع نمايد؟

ا و مشاوران شما از مسائل پولى و مالى اطالعى شم متاسفانه بى

المللى و موقعيت ايران موجب اتخاذ چنين تصميمى شد. در اينجا  بين

ى شركت جمهورى اسالمى ايران در اين اجالس مطرح بود و نه  مسئله

حضور اين يا آن شخص و تاريخ اجالس و موضوعات را قبالً آقاى سليمى 

تصادى بودند چه شفاهاً و چه كه در آن موقع سرپرست وزارت امور اق

توانيد اين عذر را بياوريد كه خبر  كتباً باطالع شما رسانده بودند و نمى

 نداشتيد. كه تازه عذرى بدتر از گناه خواهد بود.

شما نميدانستيد كه مهمترين مكانى كه امكان ابراز نظر قاطع ايران 

ى مردم ما در  ى آمريكا بحقوق حقه در مورد تعدى و تجاوز اياالت متحده

ى مسائل پولى و مالى وجود داشت، اين اجالس بود كه تمامى  زمينه

هاى دنيا حضور داشتند، شركت فعال ايران  وزراى دارايى و روساى بانك

هاى غيرقانونى او و  آبرو كردن آمريكا و روش ميتوانست زمينه را براى بى

ك مركزى ايران گر ديگر فراهم آورد. كارى كه مسوولين بان ممالك سلطه

 ريزى دقيق و تمهيد مقدمات كرده بودند. براى آن از مدتها پيش برنامه

االصل  المللى را على و نميتوانيد بگوييد كه شركت در مجامع بين

قبول نداريد زيرا كه خود بدون مقدمه و بدون تصويب شوراى عالى دفاع 

ى از هاى بسيار ديگر در اجالس سازمان ملل شركت كرديد و نمونه

المللى وجود دارد. از سويى  ى فعاليت بين هاى شما در زمينه كارى تناقض

در كنفرانس دهلى شركت ميكنيد و مبلغ اسالمى بخارج ميفرستيد و از 

نرا در بعضى حرفها و رفتارهاى خود نمايان ميسازيد. آسوى ديگر خالف 

نك مركزى ى كار هيأت با ى كار اينان آن شد كه خود دانيد و نتيجه نتيجه

 هايى بود كه ميدانيم. عليرغم عدم حضور آقاى نوبرى پيروزى

امر كه خوشبختانه نطقى كه بالخره با تالش پيگير كارشناسان  همين

بانك مركزى ايران تهيه شد و توسط معاون بانك ايراد گشت و در نوع 

گيرى ضد سلطه و استكبار جهانى كم نظير بود، مورد  خود بعنوان موضع

ل بسيار عظيم كشورهاى جهان سوم قرار گرفت، نشان ميدهد كه استقبا

چه امكانات بسيار ديگر كه بخاطر تصميم غلط شما از دست مردم ما بدر 

 نرفت.

دانستند كه تالش آمريكا بر اين بود  مگر شما و مشاورين شما نمى

المللى پول و بانك جهانى  كه در اين اجالس، با گروه ايران در صندوق بين

المللى پول  هاى ايران و الجزاير و ليبى را در صندوق بين بله كند و گروهمقا

و بانك جهانى از هم بپاشند و بدين ترتيب هم سه كشور انقالبى اسالمى 

المللى پول  را منزوى كند و هم از حضور نماينده ايران در صندوق بين

 جلوگيرى نمايد.

دامات معاون بانك ى آمريكا در اين زمينه با اق خوشبختانه توطئه

مركزى ايران با شكست روبرو شد و گرنه مشاورين شما بخاطر 

بايستى پاسخگوى اين اتخاذ تصميم غلط  اطالعى، در اين زمينه نيز مى بى

 بودند. مى

يى كه در اجالس صندوق مطرح  ى مسائل عمده هنوز در زمينه

بسيار بايست انجام بگردد، گفتنى براى تذكر  ميشد و كارهايى كه مى

يى مربوط به اين اجالس را كه  است و بدين لحاظ متن گزارش نه صفحه

 بانك مركزى ايران در همان روز تهيه كرد، پيوست اين نامه ميكنم.

بعداً با تصميم مجلس... مبنى بر عدم افزايش سرمايه »ييد  ه: نوشته 

ق المللى پول، معلوم شد كه شركت فعال ما در صندو ايران در صندوق بين

 .«مورد توافق مجلس نيز نيست

بعد از »مطلبى برشما معلوم گردد،  «بعد»ماه  9: اينكه فرضاً 6 -ه

 است و خالى از وجه ميباشد. «وقوع

: تازه تصميم مجلس مبنى بر عدم افزايش سرمايه ما در 2 -ه

به عدم شركت »صندوق بوده است و معلوم نيست شما چگونه از آن 

يعنى  «عدم شركت فعال»و آيا متوجه ميباشيد كه ييد؟  تعبير كرده «فعال

چه؟ يعنى قصور در ايفاى وظايف خود در حمايت از حقوق ملت مسلمان 

 ايران.

يى بود كه  : آيا بياد ميآوريد كه تصميم مجلس بخاطر الحيه3 -ه

دولت خود شما براى اخذ اجازه افزايش سرمايه ايران در صندوق به 

رى درست نبوده است، خود دولت شما چرا مجلس برد؟ اگر اين كار، كا

 يى را تصويب كرد و به مجلس براى اخذ اجازه فرستاد؟! چنين اليحه

: آيا بياد ميآوريد كه در مجلس شوراى اسالمى هنگام دفاع از 4 -ه

اليحه، وقتى توضيحاتى چند از جانب نمايندگان خواسته شد و احتياج 

خود ما زياد با اين اليحه موافق » به بيان و ارائه داليل علمى بود گفتيد

معلوم است كه مجلس نميتوانست  «دفاع كردن»و با اين نوع  «نبوديم

يى را كه خود رئيس دولت با طرح و بيان ناقص مسئله در مجلس،  اليحه

 خواست از آن دفاع كند، تصويب نمايد. نميتوانست و ديگر نمى

كت، و تصميم مجلس آيا آنچه در رابطه با نظر خود مبنى بر عدم شر

 ييد، اينها خود دو روى يك سكه نيستند؟ مبنى بر مخالفت، نوشته

و: ميدانيد كه خروج رئيس كل بانك مركزى ايران از كشور براى 

چنين مأموريتهايى با گذرنامه سياسى انجام ميشود كه ترتيبات آن 

توسط وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى ايران انجام ميگيرد و يك سر 

اين ترتيبات بهرحال از نخست وزيرى ميگذرد. حال چطور عليرغم اينكه 

ى خروج ايشان از طريق وزارت امور  گذرنامه سياسى آقاى نوبرى و اجازه

خارجه و نخست وزيرى تهيه ميشود، و باز هم عليرغم اصرار من، كه از 

مدتها پيش از انتصاب شما در جريان امر بودم و بعنوان رئيس شوراى 

ى اين كار را داده بودم، آن ممانعت موهن در فرودگاه انجام  الب اجازهانق

 شد، امرى است كه خودتان بهتر ميدانيد.

يد ا نوشته اند. هايى كه به بنياد شهيد واگذار شده در مورد خانه -1

آقاى عليرضا نوبرى به تصويب »يد كه ا شب در اخبار راديو شنيده كه يك

ى بانك ملى را به  اند كه ده هزار خانه ساندهامام و آقاى رئيس جمهور ر

يد كه الزم بوده است ايشان ا و اضافه نموده «خانواده شهدا واگذار كنند

ايشان هم قبول كردند كه »بگذارند و  «در جريان كار»نخست وزير را 

 .«اطالع نخست وزير هم الزم بوده است
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د، دروغ محض يي اين بيان كه شما از جريان امر بى خبر بوده -الف 

است. قبل از اعالم خبر و پخش متن مربوطه، آقاى صراف در حضور چند 

 شاهد به شما تلفن كردند و توافقنامه را باطالع شما رساندند.

همين دروغ را به حضرت امام خمينى رهبر انقالب اسالمى نيز  -ب

 ايد كه البته تكذيب نيز شده است. گفته

ميدانست و بدين صفت تبليغ  «اممقلد ام»از فردى كه خود را  -ج

نمود، بعيد است امرى را كه بتصديق خود وى  مشروعيت خويش مى

رسيده است و در رابطه  با شهداى جنگ تحميلى بما  «بتصويب امام»

 است، چنين آشكارا تخطئه كند.

كارى كه انجام شده است، كار عادى بانكى بوده و در مراحل  -د

را طى كرده و ابداً به آقاى نوبرى بعنوان  گيرى، سير قانونى خود تصميم

فرد راجع نميشود بلكه شوراى عالى بانكها كه متشكل از خود نمايندگان 

يى با آقاى حجت االسالم كروبى،  وزراء ميباشد، باتفاق آراء طى موافقتنامه

هاى شهدا كه حمايت و كمك بديشان بسيار مورد  بلحاظ كمك به خانواده

هاى خالى شبكه بانكى و نه  ميباشد، قرار گذارد كه خانهتأييد امام و امت 

ييد به خانواده شهدا واگذار شود.  كه به آن اشاره كرده «بانك ملى»فقط 

را گرفتن، بدين اميد كه  «صالحاتلباقيات ا»جلوى اين كار خير و اين 

بنياد مستضعفان روزى، حال چند سال بعد، براى آنان خانه بسازد، امرى 

 ا اهداف جمهورى اسالمى ايران منطبق نيست.است كه ب

االسالم آقاى  بنياد مستضعفان از آن موقع كه توافقنامه با حجت

هاى شهدا نكرده است و  كروبى امضاء شد، كارى تا كنون براى خانواده

تازه اگر هم روزى به اين حد از توانايى رسيد كه عالوه بر كمك به 

 باشند. الجمع نمى ند، مانعهبراى شهدا نيز كارى بك «مستضعفان»

چه بسا كه »ييد  هاى شهدا و اينكه نوشته مسئله پراكندگى خانواده

هاى  كه داراى خانه «هاى شهدا در آن شهر و استان بسيارى از خانواده

وجه است زيرا كه  خالى ميباشند، سكونت نداشته باشند، باز هم بسيار بى

يى را  دهند و باالجبار خانواده بديهى است كه باالجبار به كسى خانه نمى

ى  مجبور به تغيير جا نميكنند. صحبت برسر اين بود و هست كه خانواده

ايشان باشد، اقامت بكنند.  شهدا امكان داشته باشند در محلى كه مناسب

 متن موافقتنامه را پيوست اين نامه ميكنم.

. «ايشان قبول كرد كه اين حرف هم صحيح است»ييد كه  نوشته -ه

ذهنيتى بسيار خودخواه و خودمحور ميخواهد كه باين آسانى تحريف 

محتواى حرف كند و همه چيز را بدور محور خود ببيند. چه اصرارى داريد 

 كه همه قبول كنند همه حرفهاى شما صحيح است؟

بايشان گفتم شما كه با كمبود پول و اسكناس مواجه »ييد  نوشته -و

انه را ميگرفتى، آيا قسمتى از هستيد، اگر يك چهارم پول اين خ

 ؟«مشكالت حل نميشد

كمبود اسكناس در آن زمان بعلت تصميمات غلط شما بود كه در 

ها نداشت و ندارد.  صفحات بعدى شرح ميشود و ربطى به گرفتن پول خانه

يعنى كمبود اسكناس بخاطر اين بود كه مردم چون اطمينان نداشتند كه 

ها خواهد آورد، پولهاى خود  روز سپردهشما چه ب «تعديل ثروت»سياست 

ها، كه  را از بانك بيرون ميكشيدند. بدين طريق حتى اگر تمام پول خانه

ها در رهن  اند و بعضى ضى از آنها هنوز كامالً ساخته و تمام نشدهعب

اند، و بعضى توسط  ها در نيامده ميباشند و هنوز به مالكيت بانك

اند نقدا دريافت ميشد،  نها سكنى گزيدهاند و در آ هايى اشغال شده گروه

 گرديد. حل نمى «قسمتى از آن»اسكناس و نه هيچ  «مشكل»

يى  در همينجا بايد گفت كه از قول شما منقول است كه در جلسه -ز

با شركت مسوولين مختلف ايراد ديگرى نيز به اين كار شوراى عالى 

ختيد، مشكل قسمتى از ها را ميفرو ييد و آن اينكه اگر خانه بانكها داشته

كسرى بودجه نيز حل ميشد. از اين لحاظ كه موضوع را در اين نامه تكرار 

ييد، فرض را براين ميگذارم كه ديگر اين امر تفهيم شده است كه  نكرده

ى  رابطه بانك كه بعنوان شركت تجارتى عمل ميكند با دولت رابطه

هاى  ماً از دارايىنيست و دولت نميتواند مستقي «جيب به جيب»مستقيم 

 بانك برداشت نمايد.

مطالبى از »و  «هماهنگى با وزارت مسكن و مشورت با دولت»به  -ح

ايشان پاسخى  «البته»ييد و اينكه بقول شما  اشاره كرده «اين قبيل

ه كدام هماهنگى با وزارت مسكن و در لنداشت. منظورتان چيست؟ از جم

 اند؟ انجام نداده كدام زمينه منظور شما ميباشد كه ايشان

در مورد وام مورد نياز دولت كه بتصويب مجلس هم رسيده  -2

ييد يكى هم اين ميباشد  جزو داليلى كه برضد آقاى نوبرى آورده است.

تصويب و »با آن موافقند و  «ى اركان دولت همه»كه ايشان با وامى كه 

ارت مكرراً از طرف وز»و  «تأييد مجلس شوراى اسالمى هم موجود است

دولت را به اشكال و دردسر »مخالفت نموده و  «اقتصاد مراجعه شده

 . «انداخته است

ييد غلط ميباشد و معلوم ميشود كه  ى آنچه كه نوشته باز هم همه

چگونه گزارشات غلطى بشما ميدهند و چگونه شما براساس 

 هاى خود، قضاوت ميكنيد: پيشداورى

ررات قانون بودجه سال قانون راجع به اصالح بعضى از مق»الف: 

به تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيد و  6395/66/68، در تاريخ «6395

مورخ  63639/19226121ى شماره  وزارت امور اقتصادى و دارايى طى نامه

ى اعتبارات بانك مركزى ايران  كه چند روز بعد از آن در اداره 6395/62/2

قانون مزبور  63ى  صرهتحويل گرديد، نظر بانك مركزى را به اجراى تب

ميليارد ريال  343جلب كرد و تقاضاى تنظيم قرارداد  (همان موضوع وام)

ميليارد ريال آن ارزى ميباشد،  84وام موضوع تبصره فوق الذكر را كه 

 نمود.

با توجه به اينكه ترتيبات اعطاى وام يعنى بررسى همه جانبه 

سازمان برنامه و كميسيون اعتبارات بانك مركزى و تأييد و تضمين 

بودجه و عقد قرارداد بين وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى 

بكشد، چگونه است كه وزارت امور  لبطو «بايد»ايران قاعدتاً چند هفته 

تقاضاى انتصاب آقاى عضدى را  9/62/6395اقتصادى و دارايى در تاريخ 

فاش ميكند؟ يعنى مينمايد. مشاهده ميكنيد كه چگونه خداوند دروغ را 

از داليل بركنارى آقاى نوبرى مخالفت ايشان با وام را گفته بوديد و حال 

يحتمل فقط يك يا دو روز بود كه تقاضا نامه  6395/62/9آنكه در تاريخ 

 وزارت امور اقتصادى و دارايى به بانك مركزى ايران واصل شده بود.

لت بود، انداختن دو «اشكال و دردسر»ب: اگر اساس بر به  

سات مختلف كه تشكيل ميشد و لكارشناسان بانك مركزى در ج

هاى  حل ى راه بدآنهادعوت ميشدند، بجاى همه گونه همكارى و ارائه

نشستند و بايد يادآورى بكنم كه كارشناسان بانك  مى تسازنده، ساك

قاً براى اينكه در اجرا، اشكاالت مربوط به قوانين و يمركزى ايران، دق

د و كار دولت بر زمين نماند، پيشنهاد كردند و تصويب ياييش نمقررات پ

 الذكر نوشته شود: قانون فوق 6ى  شد كه در بخش الف تبصره

 263633تا مبلغ سيصد و چهل ميليارد ريال بمبلغ مذكور در رديف »

اضافه نمايد. بانك  6395بخش هفتم قسمت سوم قانون بودجه سال 

زم را تا ميزان اعتبار مذكور تأمين مركزى ايران مكلف است منابع ال

 .«كند

ج: هر چند جواب اين ايراد شما به آقاى نوبرى را در دو بند فوق 

ام، براى روشن شدن موضوع و اينكه برشما معلوم گردد كه گزارشات  داده

ناصحيح و ناكاملى باطالع شما ميرسانند، اين توضيح را نيز بايد اضافه 
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أييد و تضمين سازمان برنامه و بودجه بطول بنمايم كه عليرغم اينكه ت

انجاميد و تا مدتها با بانك مركزى ايران به توافق نرسيدند و اين بخاطر 

را بدون شور و مشورت نهايى با بانك  6313ى بودجه سال  اينكه اليحه

مركزى ايران تهيه كرده بودند و بخالف روال معمول بودجه نويسى، 

جريانات دور نگاهداشته بودند، و عليرغم مسؤولين بانك مركزى را از 

اينكه هنوز هم بدليل اختالفات در مورد نرخ كارمزد و امثالهم قرارداد 

اعطاى وام با وزارت امور اقتصادى و دارايى به امضاء نرسيده است، بانك 

دارى كل را  مركزى ايران در سال گذشته هيچيك از پرداختهاى خزانه

 معوق نگذاشت.

اين ميبود و بنابر عدم همكارى اصولى و عدم هماهنگى اگر غير از 

هاى بى محل خود  اصولى گذارده ميشد، در شب عيد دولت شما با چك

مواجه با صدها هزار كارمند و كارگر حقوق نگرفته ميشد و خدا ميداند كه 

آورد. در حقيقت بانك مركزى ايران تمام  دولت شما چگونه دوام مى

ميليارد ريال  343ا پرداخت كرد. يعنى از مبلغ هاى بالمحل خزانه ر چك

ميليارد ريال در سال قبل توسط دولت مصرف  299مصوب، جمعاً حدود 

گردان خزانه بود  ميليارد ريال آن مربوط به تنخواه 693شد. از اين مبلغ 

 639الذكر از طرف دولت رسيده بود و  كه قبل از تصويب قانون فوق

زمان تصويب قانون فوق الذكر تا پايان سال، و  ميليارد ريال ديگر نيز از

ى معامالت ريالى بانك  كنم حتى بدون قرارداد، از طرف اداره تكرار مى

 مركزى ايران در اختيار دولت قرار گرفت.

بدين ترتيب نه تنها مطلقاً هيچ مشكلى براى استفاده اعتبار توسط 

امضاى  دولت در سال گذشته وجود نداشته است، بلكه حتى بدون

 قرارداد، بانك مركزى تمام تسهيالت الزمه را فراهم نموده است.

د: با توجه به توضيحات فوق و با توجه به عدم شور و نظرخواهى از 

مسؤولين بانك مركزى ايران در مورد بودجه و با توجه به اينكه حتى 

ى اصرار مسؤولين  ى امسال عليرغم همه ى بودجه نخواستيد در اليحه

ميليارد دالرى را بگنجانيد كه  9ركزى، موضوع بازپرداخت حدود بانك م

ها داديد، جاى آن  برخالف قانون از پول بانك مركزى ايران به امريكايى

آيا بانك مركزى تبديل به »ييد  كه نوشته 9ندارد كه بجاى جمله آخر بند 

، نوشته شود آيا اين «گانه نشده است ى مستقل فوق قواى سه يك قوه

و ديگر مسؤولين نيستيد كه عمالً با ملحوظ نداشتن نظرات علمى شما 

كارشناسان و مسؤولين بانك مركزى، بانك مركزى ايران را از اختيارات 

هاى صحيح پولى  ييد و راه را براجراى سياست قانونى خود محروم نموده

ى اصلى بانك مركزى است،  براى حفظ ارزش پول كشور كه وظيفه

 ييد؟ بسته

نجا بمناسبت توجه شما را به مطالب صفحات اول اين نامه در اي

جلب ميكنم و جا دارد كه يكبار ديگر اين تذكر را بدهم كه نقش بانكهاى 

مركزى در هيچ كجاى دنيا اين نيست و نميتواند باشد كه هر آنچه دولتها 

ها تفهيم كنند و در  گفتند، بكنند. بلكه آنست كه خطرات را بدولت

هاى قانونى خود كه از  خطرات اساسى از استقالل رأىصورت احساس 

 مراجع قانونى ناشى ميشوند، استفاده نمايند.

آقاى رجايى، اين مكانيسم براى شما و من نيست. براى نجات كشور 

يكى از )و اقتصاد جمهورى اسالمى ايران است كه بايد حفظ شود. 

رداخت پول به هاى آقاى نوبرى به شما براى كسب مجوز قانونى پ نامه

 .(ها را پيوست ميكنم آمريكائى

يد كه آقاى نوبرى در ا نوشته ى ماليات متعلق به دولت. در باره -8

ميليارد ريال بدهد  93كميسيون بودجه مجلس شوراى اسالمى قبول كرد 

ميليارد ريال داد و اين عمل جز در تگنا قرار دادن خزانه  63و در عمل 

 معناى ديگرى ندارد.

 6395/3/64ى  به پيشنهاد آقايان نوبرى و صراف در جلسهالف: 

شوراى انقالب جمهورى اسالمى ايران كه با جلسه هيأت دولت مشترك 

ى قانونى راجع به  اليحه»بود و خود شما در آن جلسه حضور داشتيد، 

هاى مورد  جبران زيان احتمالى بعضى از بانكها و كارمزد هماهنگى سپرده

ماده واحده »تصويب شد. اين اليحه مقرر ميدارد:  «ىتخصص ینياز بانكها

فقط زيان احتمالى سال  -به بانك مركزى ايران اجازه داده ميشود: الف -

برخى از بانكها را به تشخيص و تصويب مجمع عمومى بانكها از  6398

 «محل سود همان سال بانك مركزى ايران جبران نمايد. ب...

الذكر مبين آن  ى واحده فوق ح مادهبنابراين، همانطور كه متن صري

 6398است، نخست بايد ترازنامه و حساب سود و زيان بانكها در سال 

ى بانك  مشخص گردد و آنگاه مجمع عمومى بانك مركزى ايران و ترازنامه

اخيرالذكر را تصويب نمايد و سهم سود ويژه و مالياتى را كه بايد به 

عليهذا بايد اين معنى مفهوم ى دولت واريز گردد مشخص كند.  خزانه

شود كه اين رئيس كل بانك مركزى نيست كه سود و ماليات بانك را 

ى بانك به  تعيين ميكند و به دولت ميدهد، بلكه پس از آنكه ترازنامه

تأييد و تصويب شوراى پول و اعتبار رسيد و همراه با گزارش هيأت نظار، 

تواند بر  الذكر كه مى فوقبه مجمع عمومى بانك مركزى تقديم شد، مجمع 

 طبق قانون، مبالغ مربوطه را تخصيص دهد.

اند، نه در موقع اخذ تصميم شما در  طبق گزارشى كه بمن داده

در موقع  و نه  9/62/6395در  شماو نه در موقع اخذ تصميم   6395/62/9

تاكنون، مجمع عمومى بانكها زيان  و نه 62/62/6395تحرير نامه ی مورخ 

را تعيين نكرده است. و طبيعتاً مجمع عمومى بانك مركزى  6398سال 

ايران نيز هنوز رقم سود و مالياتى را كه بايد به خزانه دولت واريز شود، 

تخصيص نداده است و بنابراين كوچكترين ايرادى در اين زمينه به آقاى 

 نوبرى وارد نيست.

ى مجلس شوراى اسالمى  ب: در تاريخى كه كميسيون بودجه

كيل جلسه داده بود، با برآورديكه در آن زمان از ميزان زيان احتمالى تش

شده بود، تصور بر اين بود كه ميزان كل  6398سيستم بانكى در سال 

 633ميليارد ريال تجاوز ننمايد كه در آن صورت از رقم حدود  83زيان از 

 ميليارد ريال سود قبل از تخصيص و قبل از ماليات كه به تصويب شوراى

ميليارد  93پول و اعتبار بانك مركزى ايران رسيده است، حدود حداكثر 

ى  بود و آقاى نوبرى در جلسه ريال قابل پرداخت به خزانه دولت مى

توانستند قولى قطعى بدهند بلكه  ندادند و نمى «قول»كميسيون رقمى 

مسئله را شرح دادند و سعى كردند كه مطلب به همان روشنى كه در فوق 

گرد »فر، باصرار، براى اينكه رقم  تفهيم شود. ولى آقاى معينآمد، 

ميليارد را  42يى در قانون اصالح بودجه گذارده شود، ظاهراً رقم «شده

 اند. ذكر كرده

ميليارد ريال بطور  63ج: براساس برآورد مذكور در فوق، بدواً مبلغ 

مين زيان الحساب پرداخت گرديد و قانوناً نيز نميتوانست قبل از تأ على

ى بانكى به ميزانى كه در مجمع عمومى بانكها به تصويب  احتمالى شبكه

خواهد رسيد، پرداختى بطور قطعى انجام دهد. پس از آماده شدن 

ترازنامه و حساب سود و زيان تعداد بيشترى از بانكها مالحظه شد كه 

الذكر  ى فوق ى اوليه زيان بانكى به مراتب بيش از مبلغ برآورد شده

ميباشد و بنابراين مسؤولين بانك مركزى ايران ديگر حتى نميتوانستند 

 الحساب نيز پرداختى بنمايند. بطور على

ييد خزانه ابداً در تنگنا قرار نگرفت و  د: ولى برخالف آنچه نوشته

همانطور كه در بند پيش شرح شد با گذشتن از حد تنخواه دولت و در 

ه دولت، مسؤولين بانك ابداً اجازه واقع دادن اعتبار در حساب جارى ب

ندادند خزانه دولت در تنگنا قرار بگيرد و بدين طريق اگر برفرض هم 
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بطور قانونى امكان داشت از محل سود بانك پرداختى به دولت بشود، 

 نيازى ديگر بدان نماند.

در مورد اصرار آقاى نوبرى بر چاپ چك تضمينى و حل مشكل  -5

 .«ز طريق معقول ديگرا»توسط دولت بقول شما 

اى كهنه و طوالنى  در اين مورد و ادعاى شما كه از فرط تكرار قصه

ى صريح  شده، نميدانم چه اصرارى است كه عليرغم موافقت و اجازه

دولت با انتشار آنها هر چند كه دير انجام شد، و عليرغم عدم ارائه هيچ 

چكها رفع شده باز راه معقول ديگرى حاال كه بحران دقيقاً به كمك همين 

هم بر عدم تصويب دولت انگشت گذاشته شود كه امرى خالى از حقيقت 

 است.

الف: ذكر مجدد و خالصه آنچه در اين مورد گذشته شايد بتواند اين 

ماجرا را بياد شما بياورد و روشن سازد كه چگونه دولت انتشار چكها را 

حل بحران را اجازه داد و بمحض آنكه احساس كرد خطر گذشته است، 

بپاى درايت و تصميمات خود گذاشت. واقعيت اين است و بارها در كارنامه 

رئيس جمهور تذكر داده بودم، سخنرانيها و اظهار نظرات غير مسئوالنه 

كاست و باعث خطرات  بعضى افراد، اعتماد مردم را نسبت به بانكها مى

مورد تذكر شد. بانك مركزى هم بمناسبتهاى مختلف در اين  بسيار مى

تان در مورد  الزم را داده بود. ولى عدم توجه شما به اين مساله و مصاحبه

اى براى  تعديل ثروت بدون آنكه براى مردم روشن كرده باشيد چه برنامه

همراه با آثار روانى جنگ و  -اى وجود داشت اين كار داريد... اگر برنامه

به سرپرست سازمان زمزمه انتشار اوراق قرضه توسط دولت كه با مصاح

برنامه و بودجه قوت بيشترى يافت، مراجعه مردم به بانك را براى دريافت 

پولهايشان شدت داد. بانك مركزى براى مقابله بموقع با خطرى كه 

پيشاپيش احساس ميشد دست به يك سلسله اقدامات فورى و 

و پيشگيرانه زد. از آنجمله موضوع را در شورايعالى بانكها مطرح نمود 

به  6395/2/21براساس تصميمى كه در شوراى مزبور گرفته شد، در 

حل ممكن در شرايط آنوقت،  هيئت دولت پيشنهاد نمود بعنوان تنها راه

چك تضمين شده چاپ و انتشار يابد. دولت كه در عمق مساله را درنيافته 

بود به تذكرات شفاهى بانك هم توجهى نكرد. بطوريكه بانك مجبور به 

و پيگيرى آن در هفته بعد از آن شد.  6395/8/8ضوع با امام در طرح مو

اگر چه در پيگيريهاى شفاهى بانك، گفته ميشد كه هيئت دولت چاپ 

چك تضمين شده را تصويب كرده و فقط انتشار آن را موكول به طرح 

هيچگونه اقدام  6395/5/3مجدد در هيئت وزيران نموده، متأسفانه تا 

شما در اين مورد بعمل نيامد. در تاريخ مزبور جدى و رسمى از طرف 

رؤساى بانكهاو رئيس بانك مركزى با شما و وزراى اقتصاد كابينه مالقات 

كنند كه قرار ميشود موضوع چك در جلسه ديگرى در شوراى عالى  مى

بانكها با حضور همان وزرا مطرح گردد و تصميم آنان بدولت توصيه گردد 

ته شود. با اينكه اين جلسه تشكيل و با اتفاق تا نسبت به آن تصميم گرف

آراء چاپ و انتشار چك تضمين شده تنها راه تعيين ميگردد، هيئت 

با انتشار چكهاى تضمين شده كه از هفته قبل با  6395/5/63وزيران 

اطالع و براساس دستور صريح هيأت دولت زير چاپ رفته و آماده توزيع 

آقاى نوربخش اين  6395/5/63روز  نمايد و صبح شده بود، موافقت مى

موافقت را تلفنى ببانك اطالع ميدهد و چكها توزيع ميشود و سرانجام 

ميليارد ريال چك كه بر اثر هوشيارى و فعاليت  42بحران به كمك 

يابد و اعالم بانك  چشمگير بانك مركزى حاضر شده بود، كاهش مى

ده هزار ريالى  اسكناسهاى 6395/5/25مركزى مبنى براينكه از روز 

جمهورى اسالمى بجريان گذاشته خواهد شد چون آبى بر آتش بحران 

ريخته ميشود و اين اطمينان حاصل ميشود كه خطر در شرف اتمام است 

و آن وقت شما با خيال راحت به اظهارات من در كارنامه رئيس جمهور كه 

روغ اينهمه بى توجهى را شرح داده بودم، پاسخ ميدهيد و بكلى و بد

ايد و بحران را  منكر ميشويد كه شما در جريان امر انتشار چكها بوده

 ناشى از مديريت آقاى نوبرى ميدانيد.

ب: بخاطر آنكه براى آخرين بار اين مطلب خاتمه يابد و شما منكر 

حلى  حقانيت و درستى كارى كه بانك مركزى كرد و منكر اين امر كه راه

نويسم كه مربوط است به  اى شما مىارائه نداديد، نشويد سه رقم بر

تاريخى كه آقاى نوبرى و ) 6395/5/3موجودى نقدينگى بانكها در روز 

روساى بانكها در ساختمان وزارت آموزش و پرورش با شما جلسه 

 6395/5/22و  (تاريخ انتشار چكهاى تضمينى) 6395/5/63، (اند داشته

ا مقايسه كنيد تا بفهميد . اين سه رقم ر(تاريخ پاسخ شما به كارنامه من)

ميليارد چك تضمينى تزريق شده  42كه آيا نظام بانكى ميتوانست بدون 

 دوام بياورد؟

 ميليارد ريال  65حدود  6395/5/3

 ميليارد ريال  63حدود  6395/5/63

ميليارد  42بعد از تزريق )ميليارد ريال  22حدود  6395/5/22

 (ميليارد اسكناس جديد 4/9ريال چك و 

 

: البته اين سؤال همچنان باقيست كه اگر روزهاى نخست، ج

درخواست مشترك بانك مركزى و شوراى عالى بانكها كه به تائيد وزراى 

اقتصادى كابينه هم رسيده بود با جواب مثبت و سنجيده روبرو ميگرديد، 

آيا باز هم شرايط همان بود كه پيش آمد؟ آيا صحيح نيست كه پرسيده 

آنگونه كه )بارى بود  حل زيان شار چك تضمين شده راهشود بفرض كه انت

، هيئت دولت در مقابل سير تصاعدى تقاضا براى (شما مدعى بوديد

اسكناس و بحرانى كه مورد تأييد اكثر وزرا، استانداران، بانكداران و 

حلى ارائه داد و چه كمكى در حل  مسؤلين مملكتى واقع شده بود، چه راه

نست معنى هماهنگى بانك و دولت؟ يعنى طرد و نفى آن به بانك نمود. اي

و مسكوت گذاردن پيشنهادات بانك و اتالف وقت و در مقابل آن عرضه 

 حل ديگر؟ نكردن هيچگونه راه

ذلك براى اينكه موضوع بطور قطع و يقين و براى هميشه براى  د: مع

شما روشن بگردد و معلوم بشود كه بحران اسكناس را خود با اهمال 

بلكه  «بعد از وقوع شما»هاى خود ايجاد كرديد و مضافاً نه سخنرانى  رىكا

انتشار چكهاى تضمين شده و تأييدى كه امام در جايزه دادن به بانكها 

اند و توضيحات من و ديگران به عموم بود كه بحران را خاتمه داد  كرده

متن گزارشى را كه همان زمان از بانك مركزى ايران خواسته بودند، 

 پيوست اين نامه ميكنم. 

درباره عدم دعوت معاون وزارت بازرگانى منصوب شما به  -63

 شوراى عالى بانكها و شوراى پول و اعتبار

پيش از انتخاب معاون جديد بانك بازرگانى، آقاى نوبرى »ييد:  نوشته

همان معاون سابق را كه زمانى به اقتضاى معاونت بانك، عضو شوراى 

. از قرائن «يگر سمتى نداشته به شوراى پول دعوت كردعالى پول بود و د

و نه بانك )پيداست كه منظور شما آقاى فتاحى معاون وزارت بازرگانى 

باشد كه هم عضو شوراى عالى بانكها و هم عضو شوراى پول  مى (بازرگانى

 وجود خارجى ندارد.  «شوراى عالى پول»و اعتبار بودند. 

ها كارى خالف  ن وزير در وزارتخانهالف: كار شما در انتصاب معاو

ى شماره  قانون اساسى بوده است و جرمى مشهود. و من از جمله در نامه

انتصابات »بشما تذكر دادم و صريحاً نوشتم  6395/8/29مورخ  62162

لذا  «هر وزارتخانه منحصراً از اختيارات قانونى وزير مسئول آن است

 .«يكن و ملغى االثر است لم وق كانانتصابات و اقدامات شما و معاونين ف»

و خود شما بخوبى خالف قانون اساسى بودن اين كار را ميدانستيد و 
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نموديد. اگر غير از اين بود، طرح  ذلك اقدام به چنين انتصاباتى مى مع

هاى بدون سرپرست را در ماه اسفند بتصويب  سرپرستى وزارتخانه

هد كه حداقل قبل از تاريخ رسانديد. خود تصويب اين طرح نشان ميد نمى

معاون »ها توسط شما و انتصاباتى كه بعنوان  تصويب، سرپرستى وزارتخانه

 اند.  ييد غيرقانونى ميبوده يا معاون انجام داده «كل

ب: بدستور من و براى آنكه در مقابل اعمال خالف قانون آخرين 

ها و سازمانهاى  الذكر را به وزارتخانه ى فوق تمام حجت را كرده باشم، نامها

دولتى و از جمله بانك مركزى ايران ابالغ كردند و بنابراين طبيعى است 

بايست معاون منصوب شما را كه غير  توانستند و نمى كه آقاى نوبرى نمى

قانونى بود، به شوراى عالى بانكها دعوت نمايد. در حقيقت آنها كه جز اين 

ه بر طبق قانون اساسى ى رئيس جمهورى را ك اند، يعنى بخشنامه كرده

جمهورى اسالمى ايران و مشخصاً اصل يكصد و سيزدهم اين قانون رئيس 

اند و چه  اند، چه خود آنها كه منصوب شده قوه مجريه است، رعايت نكرده

اند و بايد،  اند، خالف قانون عمل نموده آنها كه اجازه اين كار را داده

 بازخواست شوند.

پس از مقام رهبرى رئيس »ميدارد  قانون اساسى مقرر 663اصل 

جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسووليت اجراى قانون 

ى مجريه را جز در اموريكه  گانه و رياست قوه اساسى و تنظيم روابط سه

 .«مستقيماً برهبرى مربوط ميشود، برعهده دارد

بنابراين موضوع بسيار روشن است و بايد از آقاى نوبرى بخاطر 

اند و در مقابل نقض صريح قانون اساسى مقاومت  امتى كه بخرج دادهاستق

اند، تشكر كرد. پيام خود من به آنها كه دستخوش تصميمات خالف  كرده

قانون ميشوند اين بوده و هست كه بايد استقامت كنند و شما اينرا نيك 

 ميدانيد.

گفتم آيا شما پيش من مسؤوليد يا پيش آقاى »ييد كه  ج: نوشته

 .«ئيس جمهور؟ ايشان كه جوابى نداشتند، از اين كار معذرت خواستندر

جواب روشن است: ايشان در مقام اول در مقابل خدا و دين او اسالم 

و خونبهاى شهيدان انقالب اسالمى ايران يعنى قانون اساسى مسوول 

هستند و بعد، در مقابل مراجعى كه قانون مشخص كرده است. و روشن 

نقدر اصرار در تخفيف افراد داريد كه ايشان معذرت است كه چرا اي

خواستند. چرا بايد از كار قانونى خود و استقامتى كه در مقابل قانون 

اند معذرت بخواهند و خود نيز ميدانيد كه اين كار را  شكنى بخرج داده

اند و ذهنيت شما است كه امور واقع را آنچنان كه ميخواهد،  نكرده

ضبط ميكند و اعتنايى به عينيات و جهان واقع خارج  بيند و در خاطره مى

حد و حصر شما در  از ذهن ندارد. مثال چك تضمين شده و اصرار بى

توسط دولت، خود به تنهائى  «حل معقول ديگر راه»وجود داشتن و ارائه 

 ى ديگر وجود ندارد. مبين اين امر است و نيازى به امثله

ايد و آن اينكه اگر قرار  ه نكردهباره به نكته ديگرى توج د: در اين

است مرجعى چون شوراى پول و اعتبار به وضع مقررات پولى و بانكى و 

تعيين حدود و ثغور مسئوليتهاى پولى و اختيارات بانكها و حقوق بين آنها 

و نظم و روابط مالى و پولى كشور بپردازد، خود در اساس از اعضائى 

مورد سئوال است، اگر فردا تشكيل شود كه مرجعيت قانونى آنان 

دادگسترى خواست به اعتبار همين قوانين، اعمال حاكميت و يا احقاق 

حق نمايد و طرف دعوى مدعى غير معتبر بودن اصل قانون بود به چه 

خورد، به معاونى كه با حكم شما بصورت غير قانونى  كسى بيشتر لطمه مى

 منصوب شده يا حاكميت قانون در جمهورى اسالمى؟

ميروند و در مورد ارز و سئوال و جواب كردن با كسانيكه بخارج  -66

ييد و مشخص  در اين مورد بسيار كلى نوشته. نمايندگان رياست جمهورى

نيست ايراد شما دقيقاً به چه امرى ميباشد. شما بايد بسيار هم راضى 

باشيد كه آقاى نوبرى در مورد خروج ارز سئوال و جواب معمول و متعارف 

ند و اجازه ندهد ارز مملكت كه بر طبق قانون پولى و بانكى كشور بك

ى بانك مركزى است، بدون دقت و نظارت  مسئوليت نگهدارى آن برعهده

 كافى خرج شود.

البته آقاى نوبرى تكذيب ميكنند كه در مورد دفتر نخست وزيرى 

يك  اند و تا آنجا كه ايشان بياد ميآورند، فقط سئوال و جواب كرده «كلى»

مورد و همان دو هزار دالر بوده است كه براى اينكه بتوانند نرخ فروش 

 اند مورد مصرف ارز را بپرسند. آنرا تعيين كنند، احتياج داشته

براى چه »در مورد نمايندگان رئيس جمهور و اينكه نميدانيد اينان 

، بايد گفت كه رئيس جمهورى برطبق وظايفى كه قانون «كار ميروند

ى وى گذاشته است، نمايندگانى  هورى اسالمى ايران برعهدهاساسى جم

بخارج ميفرستد و فرستاده است و ارزى كه آنان ميگيرند، در همان حد 

 هاى معمول چنين مسافرتهايى است. متعارف و براى خرج

ى آقاى نوبرى و تيتر روزنامه از قول ايشان و  در مورد مصاحبه -62

يك روز آقاى نوبرى در اطاقم »يد ا هنوشت. سخنان ايشان در دفتر شما

بوده و از زحمات شبانه روزى خود در كار و دلسوزى به حال ملك و ملت 

و اتخاذ سياست دولت در زمينه پول و دادن آرامش و اطمينان و اميد به 

يك دينار پول ايران از آمريكا »و از تيتر روزنامه كه  «جامعه ميگفت

در اعمال و »د و اينكه آقاى نوبرى يي صحبت كرده «دريافت نشده است

گفتار، روحيه مردم را ميشكند و در حضور نخست وزير از موفقيتها 

 . «سخن ميگويند

ها و غلطهاى فراوان  ى شما تناقض كارى در مورد اين بند دهم نامه

به چشم ميخورد و خود بيانگر آن روحيه شما است كه از روز نخست 

 :تشخيص دادم و به خود شما گفتم

يى را كه بر چشمان خود و  الف: بگذاريد يكبار ديگر سعى كنم پرده

ييد، بكنارى زنم تا انشاءاهلل تابش نور حقيقت، شما  بر ذهنيت خود افكنده

را به حق نزديك كند و از اينهمه خالف بينى و خالف گويى دور بدارد كه 

 در پيش خدا مسؤوليد كه بدقت بخود و به اعمال خود بنگريد:

ى كه ميفرماييد، روزى عادى نبوده است. «يك روز»: اين 6 -الف

بود  6395شنبه پنجم اسفند ماه  برعكس روز خاصى بوده و همان روز سه

دقيقه در اتاق شما  93و  69الى ساعت حدود  69كه آقاى نوبرى از ساعت 

بودند و بعد از آن، و پس از يك مالقات ديگر كه داشتيد، جلسه شوراى 

 ع شد و تا ساعت هشت شب ادامه داشت.اقتصاد شرو

بدين معنا است كه شما از جمله  «اين يك روز»ولى خاص بودن  

ييد، حال آنكه دقيقاً  داليل بركنارى آقاى نوبرى، ماجراى اين روز را آورده

است كه وزارت امور اقتصادى و دارايى  6395/62/9در همين روز 

 پيشنهاد بركنارى ايشان را نموده است.

: آيا بايد فرض را براين گذارد كه اين دليل شما براى بركنارى 2 -فال

آقاى نوبرى از پايه دروغ و جعلى ميباشد و يا بايد فرض دوم را كرد پس از 

بنى صدر و »ييد  ييد و باو گفته گفتگويى كه در آنروز با آقاى نوبرى داشته

و باو قدغن  «دتو، مردم را نااميد ميكنيد و نبايد اين حرفها را بمردم ز

ى شما مصاحبه نكند و ايشان گفته است كه  ييد كه بدون اجازه كرده

درستى واقعيت  حق مردم و حق سلب ناكردنى مردم است كه بدانند، به»

و تمامى واقعيت را بدانند و بدانند كه مسؤولين منتخب آنها، بنام آنها 

، باين «ميدارند كنند و چگونه حقايق را از مردم خود پنهان ها كه نمى چه

 ييد كه ايشان بايد بركنار شوند؟ نتيجه رسيده

ييد  ب: و بلى، درست است، شما در صحبت خود با آقاى نوبرى گفته

و همين حرف  «گفتار، روحيه مردم را ميكشيم»كه من و آقاى نوبرى در 

آيا آقاى رئيس جمهور »را در تلويزيون خطاب به من بمعنى گفتيد كه 
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حقايق مسلمى را كه بمردم بايد گفت، دو ماه ديرتر  نميتوانند اين

 «بگويند؟

كه بطور خودكار به  «اعمال»بنابراين آقاى رجايى، صرف نظر از لغت 

ييد. و البته دليلى برآن نداريد، حرف شما بطور ساده  اضافه كرده «گفتار»

كنده خطاب به آقاى نوبرى اين است كه ايشان چيزى بمردم  و پوست

گويند كه ماجراى گروگانها را دولت شما چگونه حل كرد، نگويند، ن

نگويند كه هنوز هيچيك از دعاوى برعليه ايران لغو نشده است، و 

بالمجموع نگويند كه هيچيك از چهار شرط مجلس محترم شوراى 

آزاد كردن گروگانها تعيين كرده بود، رعايت  «شرط»اسالمى را كه بعنوان 

ى اوليه  ييد و خطرناكتر از همه جمله نقض نموده ى آنها را ييد و همه نكرده

يى است كه بطور خالف قانون با آمريكا امضاء  بيانيه الجزاير يا موافقتنامه

سياست دولت آمريكا اين است و از »كرديد و در آن با گنجاندن جمله 

پذيرفتيد كه آمريكا در امور داخلى ايران  «اين پس اين خواهد بود...

ست و آب تطهير برسر همان ابرقدرتى ريختيد كه ادعاى دخالت نكرده ا

 مبارزه با آنرا ميكرديد.

چون در اين زمينه خود من برعليه شما و آقاى نبوى اعالم جرمى 

 ام، از شرح بيشتر موضوع ميگذرم. كرده

ج: باز هم داليل ديگرى براى بيان اين امر كه چگونه ذهنيات شما 

آنچنان در خودمحورى و خودبينى  آنچنان گرفتار كيش شخصيت است و

غرق شده است كه حتى عينيات و امور واقع را بميل خود تغيير ميدهد و 

 آورم: تفسير ميكند، مي

دلسوزى به حال » اند از توانسته آقاى نوبرى برخالف نوشته شما نمى

سخن برانند، زيرا كه ملك در فارسى بمعناى سلطه و تسلط  «ملك و ملت

ييد و به او نسبت  شما اين لغت را از خود جعل كرده و پادشاهى است و

 ييد. داده

اتخاذ سياست »اند از  توانسته آقاى نوبرى برخالف نوشته شما نمى

سخن بياورند زيرا كه دولت در اين زمينه  «دولت در زمينه پول

 ذلك. على كوچكترين سياستى ندارد و قس

به صراحت تمام د: ولى آقاى نوبرى با شما در حضور شاهدى ديگر 

هاى غيرسنديكايى ايران كه داراى  ى اين امر كه پس دادن وام در زمينه

هاى ثابت و پائين ميباشد، به ضرر دولت و ملت است و احتماالً تا حد  بهره

دويست ميليون دالر محتمل خسارت از كيسه اين ملت فقير خواهيم 

از اين خسارت اند كه هنوز براى پيشگيرى  اند و گفته شد، صحبت كرده

ييم و تمام شده  ييد كه خير، حرفى است كه زده راهى هست و شما گفته

 است.

از ضعف مديريت يا عدم احساس مسؤوليت در كسانى كه ايشان »ه: 

ييد. اقالً الزم بود و هست كه يك نمونه، فقط  نوشته «اند منصوب كرده

 اء بزنيد.گويى بكنيد و افتر يك نمونه بياوريد و بعد اين چنين كلى

ييد.  صحبت كرده «كم بها دادن به مسائل اسالمى در بانك»و: از 

نمونه بياوريد و ظاهرفريبى و تزوير و ريا را از عنايت و تالش به اسالمى 

 ها از پايه و در محتوا جدا سازيد. كردن پديده

 در مورد اعتماد متقابل بين رئيس دولت و رئيس بانك مركزى  -63

اگر اين اعتماد »رئيس بانك مركزى اعتماد نداريد و  ييد كه به نوشته

وجود نداشته باشد، دولت از جانب رئيس كل بانك مركزى، احساس 

 «اطمينان نخواهد كرد و...

الف: قرار نشد كه در هنگام شرح داليل بركنارى آقاى نوبرى، بعنوان 

ن ديگر را بياوريد. به بيا «عدم اعتماد»نى عي «ى داليل نتيجه»دليل، خود 

شما هر چند مردود، براى اين بودند كه مستدل كنند چرا  «داليل»قاعدتاً 

به رئيس بانك مركزى اعتماد نداريد و نه اينكه از همان نخست 

كه در  «پيشداورى»پيشداورى ميكرديد كه به وى اعتماد نداريد. همان 

بين گويى، م ييد. آيا اين تناقض ى خود، آنرا رد كرده ى اول نامه صفحه

همان امرى نيست كه وقتى اساس بر ريا شد، بين قول و فعل آدمى 

 ها بروز ميكند؟ تناقض

 «عدم اطمينان»به  «فقدان حس اعتماد» «منتهى شدن» ب: از

ييد كه بنابرآن آقاى نوبرى بايد بركنار  ييد و نتيجه گرفته صحبت كرده

 شوند و اين بركنارى به نفع خود ايشان و من ميباشد.

نيست كه از پايه با اسالم  «حذف»ين همان ديد غير توحيدى آيا ا

يرت قرار دارد؟ چون نميتوانيد ايراد امحمدى و تشيع در تناقض و مغ

 «بهانه» عو در واق «نتيجه»يابيد،  يى نمىامستدل به كسى بگيريد و همر

نيست و از اين مرحله به يك مرحله باالتر و « مورد اعتماد»گيريد كه  مى

 نيست.  «مورد اطمينان»اسالم و قانون اساسى ميرويد كه برخالف 

ى اين بينش و اين طرز تفكر همان نشده است كه بقيمت  آيا نتيجه

از دست دادن كارآيى سازمانها و اضرار به اين ملت اسالم، و بقيمت مقابله 

نمايد، سعى در اخراج و  مى «بنى صدرى»با خواست ملت هر آنكه را كه 

عدم »كنندگان  د و حال آنكه تنها و تنها توجيه حذفنماين حذفش مى

ى طبيعى اين بينش به آنجا نرسيده است  باشد؟ و آيا نتيجه مى «اطمينان

كه برنامه و اساس تمام تالش خود را بر حذف خود رياست جمهورى نيز 

بگذارند و از تخاصم و ضديت با قانون اساسى جمهورى اسالمى نيز 

 برآيند؟

بايد عالوه برآنچه تا  «خامت اوضاع اقتصادى كشورو»ج: در مورد 

ام و شما را به آنها ارجاع  هاى خود گفته ها و كارنامه كنون در سخنرانى

غلطى كه در پيش  «سياست حذف» ميدهم، اينرا اضافه كنم كه خط

ييد آنجاست كه ميدان اقتصاد و ميدان تالش و ابتكار و ابداع و  گرفته

اقتصادى جمهورى اسالمى ايران را به ميدان  خالقيت براى بهبود وضع

هاى سياسى و انتصابات براساس رابطه تبديل نماييد  ها و بندوبست حذف

هاى  هاى نابسامانى اقتصادى و تنظيم برنامه و بجاى پرداختن به ريشه

مشخص اقتصادى براى توليد و ايجاد اشتغال و دادن اميد و اطمينان 

جويى به حل آنها از طريق و با  مردم و راهبمردم و طرح مشكالت با خود 

ها دل خوش داريد و ترجيح بدهيد بجاى آنكه  خود مردم، به تعويض آدم

ها و تنگناها را بشنويد  از زبان منتقدين مؤمن و سالم، مشكالت و نارسايى

ى شور عمومى يافته شود، با تغييرات ناصواب  هاى بنيادى برپايه حل و راه

ى وابستگى  كفايت با تنها ضابطه سواد و بى عيف و بىو گماردن افراد ض

گروهى و حزبى، آنچه را كه خود دوست داريد از زبان آنان بشنويد و 

اقتصاد ما را بكلى درهم بپاشيد و رژيم جمهورى اسالمى ايران را بطور 

 قطع در معرض خطر سقوط قرار بدهيد.

ئيس جمهور در در مورد برداشت شما از قانون اساسى و اينكه ر -64

خداوند اين جمهورى را محفوظ بدارد. . كارهاى اجرايى مسؤوليت ندارد

مگر قرار است هر كس براساس برداشت خود قانون اساسى را تفسير 

نيست كه به اينهمه كارهاى  «تفسير با رأى»ى اين  نمايد؟ و آيا نتيجه

انون خالف قانون شما بعنوان نخست وزيرى منتهى شده است؟ آيا ملت ق

هاى شخصى خود از آن  اساسى را براى آن تصويب كرد كه شما برداشت

 را اعمال كنيد؟

و شما بايد بدانيد كه در قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران رئيس 

جمهورى بعنوان فردى كه مستقيماً و بالواسطه توسط جمهور ملت 

قام پس از م»انتخاب ميشود، يك مقام غير مسؤول و تشريفاتى نيست و 

رهبرى، عاليترين مقام رسمى كشور است و مسؤوليت اجراى قانون 

ى مجريه را جز در  گانه و رياست قوه اساسى و تنظيم روابط قواى سه

و  «برعهده دارد»( 663اصل ) «اموريكه مستقيماً به رهبرى مربوط ميشود
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پاسدار نظام جمهورى اسالمى و قانون اساسى »سوگند خورده است كه 

ى استعداد و صالحيت خويش را در راه ايفاى  همه»و  «كشور

كارهاى »(. و 626اصل )است، بكار گيرد  «مسؤوليتهايى كه بر عهده گرفته

جدا و در تعارض با اجراى قانون اساسى نيست و نميتواند باشد  «اجرايى

ام، و با  بنابراين با توجه به مطالب ديگرى كه در اين زمينه گفته و نوشته

ى فكر همان كسانى است كه  ته كه نوشته شما دنبالهذكر اين نك

مند  حذف رئيس جمهورى از تبعات لغو حاكميت قانون بهره اميخواهند ب

 گذرم. گردند، از تفصيل بيشتر موضوع درمي

ن ماندن بانكها بعنوا «بدون هيأت مديره»در مورد آوردن دليل  -69

و اما در »از ذكر: در نامه شما پس . سوء مديريت رئيس كل بانك مركزى

مورد اشكاالت قانونى كه بنظر شما به انتصاب رئيس كل جديد بانك 

، مطلبى آورديد كه در فوق 6، در بند «مركزى وارد است بايد گفته شود

داليل »ييد:  ى خود نوشته ى آخر نامه در صفحه 2شرح شد و در بند 

ارد. ى سوءمديريت رئيس كل بانك مركزى وجود د بسيارى در زمينه

ملت و  كنمونه كوچكش اينكه مدتها است چندين بانك مهم، از جمله بان

بانك سپه، بدون هيأت مديره است و گويا از نظر ايشان، سيستم بانكى را 

 .«بدون مدير رها كردن، مساله مهمى نيست

الف: اميدوارم كه اكنون برشما روشن شده باشد دليل فوق الذكر 

تان، ابداً به  صفحات آخر نامه 3و  2و  6ى بندهاى  شما برخالف مقدمه

 انتصاب راجع نميشوند. «اشكاالت قانونى»

ب: دليل شما از پايه غلط و مردود است و اگر فرض را بر صدق گفتار 

ى امور بانكها  ى عدم آگاهى شما از قوانين مربوط به اداره بگذاريم، نشانه

ن دانش در اين ميباشد و نشان ميدهد كه چگونه بدون داشتن كوچكتري

ى قانونى  ييد: بر طبق الحيه ها اظهار نظر و اتخاذ تصميم نموده زمينه

ى امور بانكها مصوب شوراى انقالب جمهورى اسالمى ايران، هيأت  اداره

مديره بانكها به پيشنهاد شوراى عالى بانكها و تصويب مجمع عمومى 

منصوب ميشود و  بانكها و با حكم وزير امور اقتصادى و دارايى انتخاب و

ابداً به آقاى نوبرى بعنوان رئيس كل بانك مركزى ايران راجع نميگردد و 

اين تشكيل نشدن مجمع عمومى بانكها بدليل نبودن دو وزير امور 

اقتصادى و دارايى و بازرگانى بوده است كه تا بحال امكان نداده بود هيأت 

 ى بانكها تكميل بشوند. مديره

يد؟ و آيا ا در از روى ناآگاهى قضاوت نمودهمالحظه ميفرماييد چق

را براى تذكر مجدد  تاز سوره حجرا 1ى  ى مباركه جاى آن نيست كه آيه

يا ايهاالذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان » شما نقل كنم كه:

 .«تصيبوا قومأ بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم ندمين

خبرى براى شما آورد  ايد، اگر فاسقى اى كسانيكه ايمان آورده

قومى را از  (باستناد آن خبر)آنرا آشكار كنيد. مبادا كه (صحت و سقم)

 روى جهل بكشيد  و بر اينكارتان بامدادان پشيمان از جا برخيزيد.

و  «سوءمديريت»بودن بانكها، دليلى بر  «بدون هيأت مديره»ج: اگر 

شما راجع است، آيا مسؤوليت آن در درجه اول به خود  «بركنارى»

ها از معرفى وزراى در حداقل قابل تصويب رئيس جمهورى  نميشود كه ماه

 غافل و ناتوان مانديد؟

بدون هيأت »د: از قضا، بانك ملت و بانك سپه برخالف نوشته شما 

اند ولى تعداد افراد هيأت  داشته يرهاند، بلكه هيأت مد نبوده «مديره

، نرسيده بودند. ولى در كار اين مديره، به حدى كه قانون اجازه داده است

 دو بانك خلل و فتورى از اين جهت وارد نشده است. 

گويا از نظر ايشان، سيستم بانكى را بدون مدير رها »ييد  ه: نوشته

. صريح و برخالف اسالم و حق و منطق، «ى مهمى نيست كردن، مسئله

ى تالش ييد كه تمام ييد و نسبت دروغ و تهمت به كسى بسته ء زدهاافتر

خود را با كار مافوق طاقت انسانى در خدمت آن قرار داده است كه 

ى ما را  ى بانكى بتواند با ايفاى نقشى فعال و سازنده، اقتصاد جامعه شبكه

به رونق و شكوفايى در استقالل تام و تمام سوق دهد و مقدمات استقرار 

 اقتصاد توحيدى را فراهم سازد.

ييد،  اين تهمتى كه به فردى مسلمان زدهبيائيد بعنوان مسلمان، از 

 عذر بخواهيد و توبه كنيد.

در مورد بدون مدير عامل بودن بانك ملى و عدم دعوت مدير  -69

بانك ملى مدتها »يد كه ا نوشته. عامل منصوب شما به شوراى عالى بانكها

بدون مدير عامل بود و حتى بعد از اينكه مدير عامل جديد انتخاب شده 

شناسد و از دعوت مدير عامل  شان هنوز او را به رسميت نمىاست، اي

 .«بانك ملى، به شوراى عالى بانكها، خوددارى ميكند

الف: مدير عامل جديد را شما بطور خالف قانون انتخاب كرديد يعنى 

ى مجمع عمومى بانكها را امضاء نموديد و  بجاى وزير بازرگانى صورتجلسه

يى  ول اجراى قانون اساسى در نامهمن بعنوان رئيس جمهورى و مسؤ

رسمى خطاب به شما كه در مطبوعات نيز پخش شد، اين موضوع و اين 

تعرض شما به حدود قانون را متذكر شدم. آقاى مدير عاملى كه شما 

منصوب كرديد، خالف قانون بود و هرگونه استقامت آقاى نوبرى در مقابل 

 بارى تعالى است.ها سزاوار اجرى عظيم نزد حضرت  قانون شكنى

ى طرح سرپرستى  ب: متذكر ميشود كه حتى نميتوانيد بهانه

هاى بدون سرپرست را كه به تصويب مجلس شوراى اسالمى  وزارتخانه

ييد، بياوريد زيرا  رسيد، براى اين امر كه بجاى وزير بازرگانى امضاء كرده

تصويب كه اين طرح، بعد از مدتها كه از كار خالف قانون شما ميگذشت، ب

 رسيد.

ج: اعضاى شوراى عالى بانكها به آقاى نوربخش يعنى فردى كه خود 

توسط شما منصوب  «معاون كل»بطور خالف قانون و من غير حق بعنوان 

شده است، تمامى تذكرات الزم را در مورد خالف قانون بودن روش 

انتصاب آقاى مدير عامل جديد بانك ملى، دادند و بنابراين حجت برشما 

ام بود و برفرض كه بخواهيد وانمود كنيد، نميتوانيد بگوييد كه تم

 دانستيد. نمى

ى  د: ظاهراً خود مدير عامل جديد، از خالف قانون بودن نحوه

انتصاب خود آگاه بود زيرا تا مدتهاى مديد اسناد مهم بانك را امضاء 

 نميكرد.

ما، ى خود در زمان دولت ش ه: مجمع عمومى بانكها، در اولين جلسه

پس از اينكه دو وزير امور اقتصادى و دارايى و بازرگانى انتخاب و منصوب 

شدند، در صورتجلسه خود قانونى بودن انتصاب شما را گنجاندند تا 

بتوانند من بعد به آقاى مدير عامل بانك ملى قانونيت و رسميت ببخشند. 

ى نظر مشورت»ى  هر چند روش جديد انتصاب هنوز بلحاظ فقدان مرحله

ى امور بانكها، مورد ايراد  رهاى قانونى اد هيحبرطبق ال «شوراى عالى بانكها

 قانونى ميباشد.

و: باز هم بطور ناخودآگاه تناقض ميان قول و فعل خود را بروز 

بودن بانك  «مدتها بدون مدير عامل»ييد يعنى در همان زمان كه  داده

ن انتصاب و عملى كه انجام ملى را به آقاى نوبرى ايراد ميگيريد، خود با بيا

ييد، نشان ميدهيد كه ميدانستيد و بخوبى هم ميدانستيد كه انتصاب  داده

ى اختيارات رئيس كل بانك مركزى خارج  مدير عامل بانك ملى، از حيطه

است و ايرادى نيست كه شما بتوانيد به آقاى نوبرى بگيريد. خداوند زود 

 حقيقت را بر اهل خرد آشكار ميسازد.

ى اين تفاصيل، چه انتظار داريد كه تا قبل از شكل قانونى  با همه ز:

دادن به انتصاب مدير عامل جديد، عمل خالف قانون شما مورد تأييد 

مسؤوليت بانك مركزى قرار گيرد؟ و اگر چنين كنند، مسؤول پرداختها و 
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اسناد تعهدآورى كه بايد بامضاى مديرعامل بانك ملى برسد، كيست؟ 

نيد كه بانك مركزى در مورد تأييد امضاء و قانونى بودن عمليات البد ميدا

بانكها در خارج از كشور براى مؤسسات بانكى جهانى همان نقشى را دارد 

كه وزارت دادگسترى در مورد تأييد صحت مدارك و اسناد در داخل 

 اين بند جلب ميكنم. «د»كشور. در آخر توجه مجدد شما را به قسمت 

د يا نوشته. ى چهارم عمل كردن قول شما بصورت قوهدر مورد ب -61

ى چهارم... عمل ميكند، در برابر تصميم  ايشان بصورت يك قوه»كه 

مورد »ييد كه  و باز تكرار كرده «ستقالل عمل ميكندالهيأت وزراء با

 .«اعتماد رئيس دولت نيست

الف: بغير از استقامت در مقابل كارهاى خالف قانون كه انجام 

ام، يك نمونه  يد و خود من در مورد آنها بشما تذكر الزم دادهي داده

ى غلط بيان آن  ييد كه صحت مدعاى شما را صرف نظر از نحوه نياورده

ثابت كند. آيا از رئيس دولت جمهورى اسالمى حيف نيست كه اينچنين 

پروا سيل تهمت و افتراء به جوانان صديق و متعهد و مؤمن اين  بى

 ؟جمهورى روا دارد

حكم »ييد و اينكه بشما  ب: از وظيفه و مسؤوليت خود صحبت كرده

كنيد.  «هاى قانونى خود عمل ميكند كه به وظايف و مسؤوليت

يى كه برعهده داريد  ييد. وظيفه گيرى غلطى از بيانى درست كرده نتيجه

مبتنى براختيارات قانونى شما ناشى از مراجع و ماخذ قانونى است نه هر 

 باشد. «برداشت شما»م شما آنچه كه بزع

اميدوارم اين تذكرات و توضيحات روشن كرده باشد كه چرا با 

تصميمى كه بصورت غير قانونى در مورد تغيير رئيس كل بانك مركزى 

ام. بر شما كه خود را بصفت مقلد امام  ييد، مخالفت كرده گرفته

مالى كه ميشناسانيد وظيفه است كه فرمان ايشان را اطاعت كنيد و از اع

خالف قانون اساسى و قوانين مملكتى است، در سالى كه ايشان موسوم 

اند، بجد، پرهيز كنيد و حرمت اين قوانين را كه  كرده «سال قانون»به 

 خونبهاى شهيدان انقالب اسالمى ما است محفوظ داريد.

من اگر از كسى كه در شرائط »ايد  نوشته 6395/63/29در نامه  -62

هزار ويدئوكاست گشايش اعتبار كرده است،  23ى براى محاصره اقتصاد

شهدا و مستضعفان و بينوايان جامعه را كه نان  نتشكر كنم، جواب خو

از اسباب شناسائى ريا، يكى همين  «براى خوردن ندارند، چه بدهم؟

هزار  23تناقض در اقوال و رفتارهاست. وقتى شما نسبت به واردات 

طلبى  نشان ميدهيد الجرم بحكم تقوىويدئوكاست تا اينحد حساسيت 

 بايد:

الف: خود را سرزنش كنيد، دست كم بدو جهت: يكى اينكه وزير 

ايد و در هيأت وزيران طى دو سال پياپى اقالم واردات را تصويب  بوده

ايد كه واردات  ايد كه خود شما بوده ايد و ديگر اينكه هنوز نيز نداسته كرده

ايد. اكنون بگوئيد جواب خدا و  صويب كردهو از جمله كاالى مذكور را ت

خون شهدا و مستضعفان و بينوايان جامعه را چه ميدهيد كه بدون 

ايد  ايد و اينك گريبان كسى را چسبيده كمترين علم و اطالع عمل كرده

كه شركتى در تصميم نداشته است و اجرا و يا جلوگيرى از اجراى 

د، در اختيار او نبوده است. اي تصميمى كه شما در اتخاذش شركت داشته

ى مقررات ساالنه صادرات و واردات  زيرا كه باز شدن اعتبار در محدوده

كشور از طريق وزارت بازرگانى بعمل ميآيد. و بانك فقط مجرى قوانين 

 مصوبه ميباشد.

جواب خدا را در باره اينگونه قضاوت درباره آقاى نوبرى يعنى كسى 

ظام بانكى را از سقوط كامل نجات داد چه ها، ن ترين وضعيت كه در سخت

ايد و  گيرندگان خود شما بوده ميدهيد؟ حاال كه معلوم شد از جمله تصميم

موضوع هيچ باو راجع نميشود، آيا در شما اين تواضع اسالمى هست كه از 

 او حليت بطلبيد؟

ب: و شما كه تا اين حد ريزبين هستيد، چگونه به هشدارهاى پى در 

يس بانك درباره از بين رفتن چند صد برابر قيمت واردات پى همين رئ

ويدئوكاست، توجه نكرديد و قانون اساسى و قوانين جارى را نقض كرديد 

و گفتيد چرتكه نياندازيد؟ آيا خون شهدا و بينوايان و مستضعفان، را از 

ايد يا از راه اعتقاد؟ اگر از راه اعتقاد است، چگونه  راه ريا بميان آورده

6لهاى اين مردم را به امريكائيها داديد؟پو
 

ميليارد شده  4تنها تفاوت قيمت واردات بابت محاصره اقتصادى 

گيرى را آنطور حل كرديد و در منزل آقاى  است. شما كه قضيه گروگان

 بجوا «اگر يك ماه بعد حل ميشد چه ميشد؟»موسوى اردبيلى گفتيد 

ر چه خواهيد داد؟ خون شهيدان و مستضعفان را بابت اينهمه ضر

گويد اگر كسى سخنى را از روى  بينيد كه حق با اسالم است كه مى مى

هزار ويدئوكاست كجا و  23عقيده نزد، عكس آن را خواهد كرد. قيمت 

چند ميليارد دالر بر باد رفته كجا؟ گيريم كه مطابق توضيح باال اگر وارد 

ستيد و رئيس كردن ويدئوكاست تقصير باشد، شما در شمار مقصرها ه

كه از اتفاق چند نوبت در كميسيون اقتصادى شوراى )بانك مركزى 

تقصير ندارد. بخدا پناه  (انقالب باين نوع واردات ايراد و اعتراض كرد

ببريد، هر كار ميكنيد، بكنيد، اما اينكار را نكنيد. چرا كه تمام قوت ما در 

ند ما از آنها همين مستضعفان و محرومان است و اگر آنها مطمئن بشو

براى تسويه حسابهاى شخصى استفاده ميكنيم، از انقالب و اسالم روى 

 تابند و واى بر سرنوشت همه ما. برمى

اين سودهاى هنگفت را كه بقول مهندس سحابى  بج: باز جوا

اند چه ميدهيد؟ جواب بقول  مستكبران از كيسه همين مستضعفان برده

 را چه ميدهيد؟ميليارد ريال سود  6233ايشان اين 

نادرست نيست، اين دنيا، دنياى امتحان است. از اين  عسخن شر

زنيم، از آنطرف آزموده ميشويم و درجه اعتقادمان بر خدا  طرف حرف مى

 و خلق خدا معلوم ميشود.

د: و باالخره شما از اقتصاد هيچ نميدانيد و اين عيب نيست. انسان 

ناه است كه براساس عدم اطالع نميتواند از همه چيز سردربياورد. اما گ

ديگرى را مجرم قلمداد كنيد. مطلب اصلى اين نيست كه شما درباره 

ايد.  ايد و آقاى نوبرى را مقصر گردانيده واردات و نوع آن تصميم گرفته

 بلكه مطلب اصلى اينست كه:

فروشيم و كاال  اقتصاد ما، يك اقتصاد وابسته است، ما نفت مى

م. نفت را به پول خارجى ميفروشيم و كاال هم بپول ميخريم و وارد ميكني

خريم و وارد ميكنيم. پس پول فروش نفت در بانكهاى خارجى  خارجى مى

                                                           

ـ اشاره است به قرارداد الجزاير كه بر طبق آن ميلياردها دالر ثروت كشور برباد 6
رفت و كسي كه جرم را كرده، رئيس بانك مركزی را موافق با فروش ارز 

ه خانواده شهدا مي داند، در پاسخ به بازنشستگان و دانشجويان و دادن خانه ب
 اعتراضها نسبت به اين خيانت مالي عظيم، گفت چرتكه نياندازيد.

واقعيتي كه آقای رجائي در نامه خود مي كوشد بپوشاند و امروز بر مردم ايران 
بنابر زد و بند با ريگان و بوش، مي بايد حكومت  -آشكار است، اينست كه الف

خريد اسلحه سر و كار زد و بندچي ها را با  -مي فروخت، ب ريگان اسلحه به ايران
 -بانك مركزی مي كرد پس مي بايد بانك مركزی به اختيار كامل آنها درمي آمد. ج

آن زمان، برنامه سازش كنندگان با ريگان و بوش، بركناری رئيس جمهوری از 
ز غير ني 663فرماندهي كل قوا  بود. تاكيدهای مكرر رئيس جمهوری بر اصل 

 663مستقيم گوشزد به آقای خميني بود كه فرماندهي كل قوا، جز در آنچه در اصل 
آمده بود، با رئيس جمهوری بود.  چون ديدند با كسي كه از موضع قانون اساسي 
در برابر زورگوئي استبداديان ايستاده است كه با دستگاه حاكمه امريكا سازش 

تقرار استبداد جنايت و خيانت و فساد، از ساله و اس 8ننگين كرده بودند كه جنگ 
  كودتا كردند. 13پي آمدهای آن بود، در خرداد 
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و مورد استفاده آنهاست و شما براى آنكه بودجه داشته باشيد بايد كاال يا 

خدمتى را بخريد و در داخله بفروشيد. اگر ارز نفروشيد، هم در ايران 

هم پول شما در خارجه مورد استفاده بانكهاى خارجى  بودجه نداريد و

است. آنها كه از اين واقعيت تلخ و نتايج آن آگاهند، وقتى نظر شما را 

جويان و بازنشستگان، ميخوانند، خوب ميدانند كه شما  درباره ارز دانش

گردانيد و سودش به جيب بانكهاى  مفت و مجانى افراد را ضد انقالب مى

ه پول شما، چه بخواهيد و چه نخواهيد نزد آنها و مورد خارجى ميرود ك

استفاده آنهاست. بنابراين دادن ارز به بازنشستگان كه رقمى اندك است 

و يا دانشجويان، درصد بسيار كمى از سودى را تشكيل ميدهد كه 

برند. و باز درباره ارز كالنى كه  هاى اين ملت مى بانكهاى خارجى از سپرده

ميرود و آنها كه اختيار حكومت را دردست دارند،  مثل سيل بخارج

ورود و صدور )كارى بكار آنها ندارند،  (كمترين سخنى كه ميشود گفت)

گفتن بسيار است. بله شما جواب  (قاچاق از جمله صدور فرش قاچاق و...

نادانى خود و سوءاستفاده ديگران را به شهيدان و مستضعفان چه 

 ميدهيد؟

... شما معتقديد كه وزير بايد مخالف » ييد: نوشتهدر همين نامه  -68

هستيد. فرق من و شما در  «من!»فتار رشما نباشد! شما اسير و گ

 .«داريد« من!»اينجاست كه من درد مكتب دارم. شما درد 

همان تناقضى كه عالمت ريا است در اين بيان شما وجود دارد: شما 

جلوه بدهيد، يك گناه كبيره براى آنكه خود را مكتبى و داراى درد مكتب 

 مرتكب ميشويد و آن جعل و تحريف و نسبت دادن آن باينجانب است:

اينجانب به شما گفتم شما يك ضابطه براى وزير قائل هستيد و آنهم 

مخالفت و ضديت با رئيس جمهورى است. حرفى ندارم كه وزراى شما ضد 

بسيارى ديگر هم رئيس جمهورى باشند، اقالً اليق باشند. شما بوديد و 

جز شما بودند و اين حرف را شنيدند. در همان وقت در چند نامه هم اين 

 ام. حاال بگوئيد: مطلب را به مقامات نوشته

گردانيد و باينجانب نسبت ميدهيد و  چرا راست را دروغ مى -

سازيد؟ شما  براساس آن مقايسه ميكنيد و اينجانب را شيطان مى

 چند گناه كبيره است؟ نميدانيد اينكار ارتكاب 

 جواب خدا و بنده او را چه ميدهيد؟ -

ئى را كه  آيا شما نميدانيد وقتى اينكار را ميكنيد، عكس نتيجه -

سازيد كه اينجانب، كه قربانى تير  گيريد يعنى مبرهن مى ميخواهيد مى

 «من« »اسير و گرفتار»تهمت شما هستم، اهل دينم و خود شما تا بدانجا 

معرفى  «مكتبى»راى خراب كردن يك مسلمان و منزه و هستيد كه ب

 كردن خود چند گناه كبيره مرتكب ميشويد؟

شما قرآن را بخوانيد تا بدانيد ولو اينجانب شما را حالل كنم و  -

گذرد. اينجانب شما را  براى شما استغفار كنم، خداوند از اينكار سخت مى

ع حالل كردم و استغفار هائى از اين نو دروغو بمناسبت  باين مناسبت 

 ها بگذرد. كردم، خود نيز استغفار كنيد انشاءاهلل خدا از اين گناه

مقايسه كرد را و باالخره شما مگر نميدانيد اول كسى كه خود  -

شيطان بود. شما نميدانيد كه از عالمتهاى شدت بيمارى كيش شخصيت 

گويم خداى گويم نميدانيد از لحاظ تحقير نيست، بلكه نميخواهم ب مى)

 «من مطلق»همين است كه آدمى  (كنيد ناكرده ميدانيد و اينكارها را مى

ئى متضمن  شده خود را حتى وقتى ميخواهد بپوشاند، از راه مقايسه

تخريب ديگرى، نشان ميدهد. شما چرا نبايد بدانيد كه اخالق اسالمى و 

كم از راه تخريب  شرط تقوى و پايبندى در مكتب، اينست كه دست

 ديگرى خود را با او مقايسه نكنيد.

ايد، درد  اين مقدمه براى اين نتيجه بود كه: اگر همانطور كه نوشته

شما درد مكتب است، بجهت شخصى با آقاى نوبرى ستيز نكنيد. الاقل در 

حد اينجانب عمل كنيد يعنى ولو مخالف شخص شما باشد، اقتصاد كشور 

ى نكنيد. ايرادهائى كه و وضعيت مستضعفان را قربانى كشمكش شخص

گرفته بوديد، بخود شما كه جزء دولت بوديد باز ميگردند، از او بايد حليت 

بطلبيد و بگذاريد به دولت اسالم خدمت كند. خدا ميداند كه خوف از خدا 

ت شما، به اقتصاد سخت محكوه نبود و جايز بود كه بقصد ضرر زدن ب

ن روز اول استعفا كرده و رفته بيمار ايران ضرر زده شود، آقاى نوبرى هما

 بود.

باز اگر اين نامه طوالنى و ضمائم آن شما را قانع نكرد، بگذاريد وزير 

دارائى شما، بدون اينكه تحت فشار قرار بگيرد، درباره اين ايرادها تحقيق 

 كند و براساس گزارش او عمل شود. انشاءاهلل خدا را در نظر خواهد گرفت.

 

 ه كل قوارئيس جمهور و فرماند

 ابوالحسن بنى صدر

 

 6نامه به آقاى رجائى

  6313ارديبهشت  2
 

 بسمه تعالى
 

 آقاى محمد على رجائى نخست وزير

ايد  اشاره ميداريد: نوشته 6313/6/22مورخ  332عطف بنامه شماره 

قانون اساسى  621همانطور كه كراراً توضيح داده شده طبق اصل »

لت را چنانچه برخالف قوانين باشد بايد با هاى دو نامه ها و آئين تصويبنامه

ذكر دليل براى تجديد نظر به هيئت وزيران ارسال نمايند و نظر به 

مسئوليت اينجانب در مورد اقدامات هيئت وزيران دربرابر مجلس، اعمال 

رياست جنابعالى برقوه مجريه قانوناً از طريق اجراى اصل مورد اشاره و 

 .«تأمين ميگردد حضور در جلسات هيئت وزيران

با وجود نصوص و مصرحات قانون اساسى معلوم نيست چگونه 

ايد و  دانسته 622و  621اعمال رياست بر قوه مجريه را منحصر بمورد اصل 

 چرا بايد نخست وزير از اصول قانون اساسى بى اطالع باشد؟

پس از مقام رهبرى رئيس جمهور »قانون اساسى  663طبق اصل 

سمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و عاليترين مقام ر

گانه و رياست قوه مجريه جز در امورى كه مستقيماً  تنظيم روابط قواى سه

. در اين اصل از تمام امور قوه مجريه «برهبرى مربوط ميشود برعهده دارد

فقط امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط ميشود مستثنى شده و بقيه 

 ظارت رئيس جمهور اداره خواهد شد.امور تحت رياست و ن

بقدرى واضح و روشن، بليغ و رسا است كه جاى  663عبارت اصل 

- 631شبهه و ترديدى باقى نميگذارد. عالوه بر اين حكم عام در اصول 

وظايف و  -12- 623- 624- 629- 621- 622- 628- 625- 633- 639

ازم رياست او بر اختيارات خاص براى رئيس جمهور مقرر گرديده كه از لو

قوه مجريه ميباشد. بديهى است ذكر موارد خاص منافاتى با حكم عام 

ندارد و نميتوان گفت مقنن قانون اساسى آن حكم عام را  663اصل 

بيمورد وضع كرده يا حكم اصل مزبور لغو و بى اثر است. مضافاً باينكه در 

ه است. اعمال قوه مجريه بعهده رئيس جمهور هم گذاشته شد 13اصل 

الوصف شما اظهار نظر و صالح انديشى رئيس جمهور را در مورد  مع

جائز نميدانيد! در حاليكه افراد عادى  621ها جز در مورد اصل  تصويبنامه

 انديشى دارند. هم حق اظهارنظر و صالح

                                                           

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »به نقل از كتاب  ـ6
پاسخ به اين نامه در ) 232-233صص  -«وزير جمهوری اسالمي ايران نخست
 ()صص ( داده شده است. 69/2/6313تاريخ 
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ضمناً بطوريكه كراراً تذكر داده شده مسئوليت شما در مقابل مجلس 
مهور كه رئيس قوه مجريه و دولت ميباشد، منافاتى با مسئوليت رئيس ج

رئيس جمهور مكلف  622و اصل  663ندارد و طبق مدلول حكم عام اصل 
است تذكرات الزم به نخست وزير و وزراء و ساير مسئولين بدهد و آنانرا 

 اعمال خالف قانون و خالف مصالح كشور برحذر نمايد. زا

د ايراد بود كه در از آن جهت مور 95/62/23اما تصويبنامه مورخ 
شوراى عالى قضائى مجاز است براى انجام »متن آن تصريح شده است: 

المشاوره  الوكاله و حق امور حقوقى خود قرارداد الزم بمدت يكسال با حق
ماهيانه بمبلغ سى و چهار هزار ريال از تاريخ انعقاد قرارداد از محل اعتبار 

نظر داده شد كه با وجود  و «مربوطه و بارعايت مقررات پرداخت نمايد
اداره حقوقى وزارت دادگسترى، شورايعالى قضائى احتياجى باستخدام 
مشاور حقوقى و وكيل دعاوى ندارد. ولى اگر در تصويبنامه قيد ميشد 
عقد قرارداد براى اداره كل تصفيه امور ورشكستگى است مورد ايراد واقع 

الوكاله را هم خود  و حق نميشد. زيرا آن اداره داراى بودجه مستقلى است
ميپردازد نه شورايعالى قضائى. وكالت در دعاوى هم مربوط به بازرگانان 

الوكاله  حق)ورشكسته است نه وزارت دادگسترى يا شورايعالى قضائى. 
جزء هزينه امور تصفيه ورشكستگى از حاصل دارائى ورشكستگان 

 .(شود استيفاء مي

 رئيس جمهور 

 ابوالحسن بنى صدر

 
 

 6حل اختالف سمتى از نامه به هيأت سه نفرىق

 6313ارديبهشت  8
 

 بسمه تعالي
 

 هيئت محترم سه نفره
در باره امضاء مصوبه مجلس پس از ابالغ، قانون اساسى رئيس اما  -6

 كند در مدت معين، قانونى را امضاء كند. جمهور را مجبور نمى

زارت با حدود وظائف و اختيارات متصدى وزارت و يا سرپرستى و 
را ناسخ اصل  643توان اصل  وظائف و با اختيارات وزير اختالف ندارد و نمى

فرض كرد. بنابراين احراز سمت سرپرستى يا تصدى وزارت هم  633
موكول به تصويب رئيس جمهورى و تائيد مجلس شوراى اسالمى است. 
اگر مصوب مجلس را در مورد سرپرستى وزارت خانه بى وزير تائيد 

لقى كنيم صالحيت اختيار قانونى رئيس جمهورى و تصويب آن مجلس ت
 بجاى خود محفوظ است.

تصويب مجلس منافات با حق گوئى رئيس جمهورى ندارد. اگر  
رئيس جمهورى مصوبه مجلس را براى اجراء ابالغ كند، يعنى سرپرستى 
امور خارجه را به وسيله آقاى رجائى تائيد كرده است. علت عدم ابالغ 

اين است كه اين جانب با سرپرستى ايشان موافق نيستم و آن را  مصوبه
كنم، چطور است كه سخن گوى هيأت توضيح خواستن شما  تصويب نمى

را از رئيس جمهورى در اختيار صدا و سيماى جمهورى اسالمى قرار 
دهد ولى توضيح خواستن شما از آقاى رجائى در مورد انتصاب  مى

مور خارجه را آن طور كه مسوولين خبر صدا و غيرقانونى معاونين وزارت ا
 دهد. گويند به صدا و سيما اطالع نمى سيماى جمهورى اسالمى مى

اما در مورد مصاحبه، سرپرست خبرگزارى پارس تلفن كرد گفتم  -2
خواهيد منتشر كنيد  مشروح مصاحبه موجود است، و آنچه را شما مى

تشر كنيد، همه مصاحبه را يكجا خواهيد من الاله بدون االاهلل است. اگر مى
منتشر كنيد و تذكر دادم كه انتشار جمالتى به دلخواه انتخاب شده 

                                                           

 نامه در همان تاريخ در روزنامه انقالب اسالمي بچاپ رسيده است. اين ـ6

گويد آنها مصاحبه را  صحيح نيست ولى سرپرست خبرگزارى پارس مى
گوييد  كه مى 13،2،1مورخ  -122منتشر نكردند. استناد شما در نامه 

 ه است چيست؟منتشر ساخت 13،2،2خبرگزارى پارس آن را در تاريخ 

اما اعتراض به كليشه روزنامه ميزان سخنى به غايت شگفت  -3
 چطور است كه  ...؟است. مگر سال، سال قانون نيست

كليشه صفحه اول روزنامه كه جرمى نيست بالفاصله مورد ايراد قرار 
گيرد و درباره صحبتهاى آقاى بهشتى در سپاه پاسداران كاشان  مى

 ايان مالحظه نشده است.تابحال اظهار نظرى از آق
 رئيس جمهوری ابوالحسن بني صدر

 

 

 2 شوراى اسالمى سنامه به مجل
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 رياست شورای اسالمي،
در اجرای اصل  26/6/6313مورخ  29634بطوری كه طي نامه شماره 

جرائم  قانون اساسي به مجلس شورای اسالمي اطالع داده شد يكي از 643
ايان محمد على رجائى نخست وزير و بهزاد نبوى وزير اعالم شده عليه آق

مشاور تخلف از قانون راجع به حل و فصل اختالفات مالى و حقوقى دولت 
جمهورى اسالمى ايران با دولت امريكا، برداشت و اختالس از وجوه دولت 

طاغوتيان فرارى، شركتها و  ،ايران به نفع اتباع و مؤسسات امريكائى
صراً نحيرانى است بدين توضيح كه قانون مزبور ممؤسسات ورشكسته ا

ولى متهمان آن را به  ،راجع به اختالفات مالى دولتين ايران و آمريكا بوده
دولتين نيز تسری داده اند. دولت ايران برای تضمين  ى اتباعهاادعا

آمريكائى از دولت  پرداخت مطالبات مورد ادعای دولت امريكا و اتباع
 (طاغوتيان فرارى و شركتهاى ورشكسته ايرانى)ايرانى  ايران يا از اتباع

موافقت كرده است كه مبلغ يك ميليارد دالر از وجوه ايران به حساب 
مخصوص در بانك مركزى انگليس واريز نمايند تا به تدريج كه از طرف 

 د از آن حساب برداشت شود.گرد داوران رأى به نفع امريكائيان صادر مى

موجودى حساب تضمينى  چگاهكه هي ه استپردس عهددولت ايران ت
هرگاه بانك مركزی  مذكور از مبلغ پانصد ميليون دالر كمتر نشود.

ميليون  933انگليس اطالع دهد كه ميزان موجودی حساب تضميني از 
دالر تنزل كرده است دولت ايران فورا با گذاشتن سپرده جديد موجودی 

يد تا وقتي كه رئيس هيئت داوری ميليون دالر خواهد رسان 933را بميزان 
گواهي كند تمام احكام داوری اجرا شده است. بدين ترتيب معلوم نيست 
سرانجام پرداخت مبالغ مورد ادعای دولت امريكا و اتباع و موسسات 
آمريكائي بچند ميليارد دالر بالغ خواهد شد. اين مبلغ غير از وامهای 

نكهای دولتي است كه موسسات ملي شده يا تضمين شده از طرف با
ميليارد دالر وامهای ايران محسوب و پرداخت  6/9ضمن بازپرداخت مبلغ 

 شده است. 

يا  ايراندولت دولت آمريكا براى پرداخت مطالبات مورد ادعاى  البته
 تضمينى نسپرده و فقط يك طرف قرارداد يعنى دولت ايران اتباع ايراني

المللى خود چنين تضمينى  بدون رعايت حيثيت و اعتبار بين است كه
 سپرده است.

بجاى استرداد اموال غارت در موافقت نامه های بين ايران و امريكا 
شده توسط وابستگان رژيم سابق امثال شمس پهلوى، حبيب ثابت و 

 اند. القانيان مبالغ گزافى به آنها جايزه داده
بديهي است در دوران انقالب اتباع ايراني و افراد و موسسات 

مريكائي مقروض نشده اند و اين وامها مربوط به غارتگران رژيم گذشته آ
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است. حال دولتي كه خود را محصول انقالب ميداند چگونه برخالف 
كه دولت را موظف به استرداد ثروتهای » قانون اساسي  45صريح اصل 

ناشي از غصب، رشوه، اختالس وسوءاستفاده از مقاطعه كاريها و معامالت 
حبيب ثابت را  ،س پهلوى، پرداخت قروض امثال شم«غيره نمودهدولتي و 
آيا اين موافقتنامه با چنين تضميني سبب نمي شود كه  .مي گيردبه عهده 

همان غارتگران ايراني و امريكائي ضمنا با حساب سازی و جعل اسناد هم 
 مبالغ كالني بر دولت ايران تحميل نمايند؟

قوانين مصوب مجلس شورا در مقام تخلف از قانون اساسي و 
)منجمله شرايط چهارگانه آزادی گروگانها( چنان شتابزده عمل كرده و بي 

 حساب امتياز داده اند كه گوئي ملت ايران گروگان آمريكائيها بوده است.
بى جهت نيست بانكداران آمريكائى از پرداخت نقدى بيش از پنج 

سررسيد متعجب و ذوق زده  ميليارد دالر وامهاى ايران و بهره آنها قبل از
)زيرا نرخ بهره بعضي از وامها خيلي كمتر از نرخ فعلي بوده و با  اند. شده

محاسبه ميزان تورم ساليانه تا سررسيد وامها مبلغ معتنابهي به ضرر 
مبلغ از وجوه  پرداخت اينايران و به نفع وام دهندگان تمام شده است(. 

زيان دولت صورت گرفته تصرف  بدون مجوز قانونى و بهدولت نيز كه 
 .(قانون مجازات عمومى 693ماده )ت است لغيرقانونى در اموال دو

بعالوه متجاوز از يك سوم دارائي های مسدود ايران موجود در 
آمريكا در موافقت نامه های مذكور ناديده گرفته شده و فقط در مقابل 

رسيده و ضمانت  وعده آزادكردن آنها در آينده؟ موافقتنامه ها به امضا
اسلحه و وسايل يدكى اجرائي هم برای عدم پرداخت تعيين نشده است، 

آن نيز پرداخت شده در موافقتنامه  یايران كه بهادولت خريدارى شده 
 است. ماندهمسكوت 

يسي برای استتار جرم بدوا موافقتنامه را )كه در متن انگل
agreement )دند تا به زعم خود بيانيه دولت الجزاير نامي ناميده شده

احتياجي به تصويب مجلس و امضاء رئيس جمهور نداشته باشد در 
صورتيكه بيانيه عبارت از بيان تعهدات متقابل دولتين ايران و امريكا 
ميباشد كه به امضاء نمايندگان آنها رسيده است بعد از اعالم جرم و 

افقت شروع به تعقيب جزائي اينك جهت تحصيل مجوز قانوني برای مو
نامه خالف قانوني كه چهار ماه قبل منعقد شده اليحه الحاق يك تبصره 
به قانون راجع به حل و فصل اختالفات به مجلس تقديم و در مقدمه 
توجيهي اليحه صريحا اعتراف به ارتكاب جرم كرده اند متاسفانه بجای 
استيضاح و تعقيب قانوني متهمين در صدد به تصويب رسانيدن چنين 

ای )كه وسيله فرار مجرمين از تعقيب و مجازات است( هستند،  اليحه
انتظار قاطبه مردم ستمديده ايران اينست كه مجلس شورا بجای تصويب 
آن اليحه كه متضمن تضييع ميلياردها ی دالر از بيت المال به نفع اجانب 
و طاغوتيان فراری است مصر در تعقيب مجرمين و متخلفين از قوانين و 

 قانون اساسي باشد.  45ل اجرای اص
برگ نقدی بر موافقتنامه ميان دولت ايران و  26پيوست فتوكپي 

امريكا كه به وسيله كارشناسان امور مالي و بانكي تهيه شده جهت 
 استحضار نمايندگان مجلس شورای اسالمي ارسال مي شود.

 رئيس جمهور 

 ابوالحسن بني صدر

 
 

 قاى بنى صدرنامه هيئت سه نفرى حل اختالفات به آ
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 هيئت سه نفرى حل اختالفات 
 

 بسمه تعالى
 

 رياست جمهور محترم جناب آقاى بنى صدر زيد توفيقه 

در بند يك نسبت به جناب آقاى  21/6/13محترما در نامه مورخه 

 بهشتى دو مطلب مرقوم داشته بوديد اول سخنرانى دوم استماع جرم

مثل سخنرانى جنابعالى در جلسه  اما نسبت به سخنرانى چون

ارديبهشت بوده اشكالى ندارد و شركت در جلسه  62افتتاحيه سمينار 

سخنرانى دخالت در امور فرماندهى نيست. اما راجع به موضوع دوم اگر 

 مداركى داريد براى هيئت بفرستيد رسيدگى ميشود. 

موضوع تخلف از قانون اساسى در مورد گروگانها به دادگسترى 

رجاع شده است و درباره مساله حبيب شطى هم قبالً پاسخ كامل داده ا

 شد. البته استناد سخنگوى دولت به راديو اسرائيل هم صحيح نبوده

 توفيقات همگان را از خداوند خواهانيم
 

 محمد رضا مهدوى كنى 

 شهاب الدين اشراقى 

 محمد يزدى
 

 

 6نامه آقاى رجائى به آقاى بنى صدر

  6313ارديبهشت  69
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 آقاى ابوالحسن بنى صدر، رئيس جمهورى

ايد كه  مسائلى را مطرح كرده 6313/2/2مورخ  6321در نامه شماره 

دهم. ولى قبل از پاسخ، يكبار ديگر اين  خاينجانب ناگزير بايد به آنها پاس

 نكته را يادآور ميشوم كه تمام اين مسائل، ناشى از اين امر است كه

اينجانب موافق برداشت شما از اصول قانون اساسى در زمينه وظايف و 

باشم و شما نيز با درك و دريافت اينجانب از  اختيارات رئيس جمهور، نمى

اصول قانون اساسى در اين زمينه موافق نيستيد. و اين، در حالى است كه 

نه شما بعنوان رئيس جمهور حق تفسير قانون اساسى را داريد و نه 

اينجانب بعنوان نخست وزير. پس اين پيشنهاد را يكبار ديگر تكرار 

قانون اساسى از شوراى نگهبان  58ميكنم كه بهتر است موافق اصل 

بخواهيد كه قانون اساسى را در اين زمينه، تفسير كند. و يكبار براى 

 نگاريها، پايان دهد. و اما پاسخ نامه شما: هميشه به اين بگومگوها و نامه

يكبار ديگر تكرار ميكنم كه اعمال رياست شما بر قوه مجريه،  -6

قانون اساسى  622و  621موافق قانون اساسى، از طريق اجراى اصول 

جمهورى اسالمى ايران، تأمين ميگردد. در مورد اقدامات هيئت وزيران، 

قانون اساسى،  634شما هيچ مسئوليتى نداريد. چرا كه به موجب اصل 

ران، نظارت بر كار وزيران، هماهنگ ساختن تصميمات رياست هيئت وزي

دولت و اجراى قوانين با نخست وزير است و مسئوليت اقدامات هيئت 

 وزيران، در برابر مجلس نيز با نخست وزير است.

در اين زمينه يعنى در رابطه با وظايف و اختيارات دولت و هيئت 

ه است، اجراى اصل وزيران، آنچه قانون اساسى براى رئيس جمهور شناخت

 قانون اساسى است، و الغير. 622و  621

قانون اساسى و تاكيد براين نكته كه  663استناد شما به اصل  -2

با رئيس  «رياست قوه مجريه جز در امورى كه به رهبرى مربوط ميشود»

جمهور است، به اين معنى نميتواند باشد كه رئيس جمهور، مسئول 

ان ميباشد. توصيه ميكنم يكبار ديگر اصل اقدامات دولت و هيئت وزير

 قانون اساسى را كه هيچ نكته مبهمى ندارد، مطالعه فرمائيد: 634

                                                           

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »نقل از كتاب  به ـ6
اين نامه در پاسخ به ) 221-222صص  -«نخست وزير جمهوری اسالمي ايران
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 634 اصل

ت وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت ئرياست هي»

هاى دولت  دارد و با اتخاذ تدابير الزم به هماهنگ ساختن تصميم

امه و خط مشى دولت را تعيين و قوانين ميپردازد و با همكارى وزيران، برن

را اجرا ميكند. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت 

، 622نهايت اينكه هرگاه شما الزم بدانيد، موافق اصل  «وزيران است

 جلسه هيئت وزيران در حضور شما و به رياست شما تشكيل خواهد شد.

ما. چرا كه خود شما وليت شئدقت فرمائيد: به رياست شما و نه مس

اى قانوناً نه حق راى دارد و  بهتر ميدانيد كه رئيس جمهور در چنان جلسه

اى را كه به تصويب هيئت وزيران رسيده  نه حق رد تصويبنامه و آئيننامه

است و در اين زمينه، تنها همان اختيارى را دارد كه حدود آن در اصل 

 آمده است. 621

( از تمام امور قوه مجريه 663اين اصل )در »ايد:  مرقوم فرموده -3

فقط امورى كه مستقيماً برهبرى مربوط ميشود، مستثنى شده و بقيه امور 

 .«تحت رياست و نظارت رئيس جمهور اداره خواهد شد

. «اداره امور»شده و نه از برده نامى  «نظارت»در اين اصل نه از 

هر كدام بار عظيمى كه  «اداره»و  «نظارت»ممكن است بفرمائيد دو كلمه 

قيد شده است؟ پس  663از معنى را با خود حمل ميكنند، در كجاى اصل 

ميكنيد  «شرح و تفسير»نميفرمائيد. بلكه آنرا  «استناد» 663شما به اصل 

 ، فقط بعهده شوراى نگهبان است.58و اين كار، بر طبق اصل 

م در مورد اقدامات هيئت وزيران همانطور كه مالحظه فرموديد ه

 «تعيين برنامه و خط مشى دولت»نخست وزير آمده است. هم  «نظارت»

برخالف ادعاى  663. ولى در اصل «مسئوليت»هم  «اجراى قوانين»هم 

. «اداره امور»رئيس جمهور پذيرفته شده است و نه  «نظارت»شما نه 

نيامده است، چه چيزى را  663استناد شما به چيزى كه در خود اصل 

ه ممكن است بفرمائيد اعمال رياست بدون نظارت ممكن ميرساند؟ البت

نميشود و نظارت، مقدمه اداره امور است. و من ميگويم اين را شما بايد 

 بگوئيد يا شوراى نگهبان؟

بقدرى واضح و  663عبارت اصل »من هم معتقدم كه بقول شما: 

اما شما  «گذارد روشن و بليغ و رساست كه جاى شبهه و ترديد باقى نمى

و  «نظارت»كه اين جمله را مينويسيد چه اصرارى داريد كه دو كلمه 

را براين عبارت واضح و روشن و بليغ و رسا بيفزائيد و ايجاد  «اداره»

 شبهه و ترديد كنيد؟

چرا بايد نخست »ايد  اميدوارم پاسخ آن جمله شما نيز كه پرسيده

د. و در عين داده شده باش «وزير از اصول قانون اساسى بى اطالع باشد

حال، به اين سئوال نيز پاسخ داده شود كه رياست جمهورى كه از قانون 

اساسى كامال بااطالع ميباشد چرا مسائلى را مطرح ميفرمايند كه نه در 

قانون اساسى ذكر شده است و نه با روح قانون اساسى موافقت و مطابقت، 

 دارد؟

و صالح انديشى  الوصف شما اظهار نظر مع» ايد: مرقوم فرموده -4

جايز  621ها جز در مورد اصل  رئيس جمهور را در مورد تصويبنامه

را » انديشى و صالح «اظهارنظر». من بصراحت اعالم ميكنم كه «نميدانيد

نه تنها در مورد تصويبنامه كه در مورد هر اقدام ديگر دولت، به جان 

و مردم خريدارم. در عين حال به علت مسئوليتى كه در برابر مجلس 

دارم، مايلم در مورد مصوبات دولت كه مسئوليت آن منحصراً با نخست 

قانون اساسى عمل شود.  621وزير و هيئت وزيران ميباشد، بر طبق اصل 

هاى دولت پس از تصويب هيئت  نامه ها و آئين يعنى وقتى تصويبنامه

ون وزيران به اطالع ميرسد، در صورتيكه رئيس جمهور آنها را برخالف قان

 .«براى تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد»مييابد، 

اگر چه راه كوتاهترى نيز وجود دارد. و آن تشكيل جلسه هيئت 

وزيران در حضور رئيس جمهور است. در اينصورت اظهار نظر و 

انديشى زودتر به نتيجه ميرسد و تبادل افكار بين رئيس جمهور و  صالح

و، به كارها سرعت مطلوب ميبخشد. هيئت وزيران در مرحله بحث و گفتگ

براساس همين تمايل بود كه هيئت وزيران در ديدار نوروزى خود با شما، 

خواستار شركت جنابعالى در جلسات هيئت دولت شد، ولى شما در 

مالقاتى كه روز بعد با دو تن از وزراء داشتيد، متأسفانه مطالبى بيان 

 خواهد بود.كرديد كه تكرار آن، چيز جالب و مطبوعى ن

نيز از اينكه در مكاتبه اول قيد   95/62/23در مورد تصويبنامه مورخ 

نشده بود كه مربوط به اداره كل تصفيه امور ورشكستگى است، حق 

 باشماست.

 محمد على رجائى 

 نخست وزير جمهورى اسالمى ايران 

 

 اعضاى محترم شوراى نگهبان:  رونوشت

 

 

 به آقاى احمد خمينى نامه

 6313يبهشت ارد 62
 

 بسمه تعالى
 

 برادر عزيزم حاج احمد آقا
 

 چند مطلب فورى است كه بايد بنويسم:

آقايان از سوئى به فدائى خلق و حزب توده اجازه ميتينگ  -6

ميدهند و در همان حال روزنامه حزب و راديو و تلويزيون زمينه سازى 

6.آورند را با مجاهدين فراهم مىبرخوردهاى خونين 
 

 زيز،برادر ع

بخدا اينكارها از ناحيه بهزاد نبوى است. پدر او در پاريس با بختيار 

مشغول است و خود او در اينجا ميخواهند انقالب و ايران را بباد بدهند. با 

سياست يك بام و دو هوا اوالً مجاهدين مثل سابق از اين فشارها نفع 

ها  در جبهه خواهند برد و ثانياً حمام خون راه انداختن غير ممكن است

اثر نگذارد و روحيه فعلى را از بين نبرد. تمام اينكارها براى بردن كشور به 

شكست است. اسلحه و مهمات كه نداريم، روحيه هم از بين برود چه 

خواهيم كرد. يك فرصت تاريخى فراهم شده است، بلكه بتوانيم از جنگ 

 موفق بيرون بيائيم نگذاريد اين فرصت مفت از دست برود

 پذيرد چرا اينها را نپذيرد و نصيحت نكند؟ آقا كه پيمان را مى -

كردند مجاهدين  بحث آزاد را قرار بود، و آقايان فكر مى -

كنند  اند، آقا فرموده بودند تضمين مى پذيرند، آنها و ديگران پذيرفته نمى

كه انجام بگيرد. حاال عمل بفرمايند راديو و تلويزيون بازى درنياورد و 

 موازين بحث آزاد تحت نظر اينجانب انجام بگيرد، جو آرام بگيرد.طبق 

نوشتم كه سنجش افكار معاونت سياسى وزارت كشور بچه نتيجه  -

                                                           

خاطرنشان بايد كرد كه استبداد بدون مدار بسته ميسر نيست. دستگاه خمينى  ـ6
 خواست اين مدار بسته را با سازمان مجاهدين خلق بوجود آورد. بنابراين سند: مى

خرداد، حمله مسلحانه يك جانبه به  33پيش از روز  43، 6313 در نيمه ارديبهشت
مجاهدين خلق شروع شده بود. در اين نامه، از آقاى خمينى خواسته  افراد سازمان

شود مجاهدين خلق را بحضور بپذيرد، بگذارد بحث آزاد جانشين خشونت  مى
بگردد. البته شنيده نشد. بنابر قاعده، ايجاد بحران و عبور از بحران، در مدار بسته، 

خشونت در داخل و در توانست هم پذيرفته شود. بنابراين مسئوليت تحميل  نمى
  با آقاى خمينى و دستياران او است.  (جنگ و تروريسم)رابطه با خارج 
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ترسم اين آقايان با ناتوانيهايشان و با  رسيد، بخدا برسرنوشت ايران مى

سياست زور و اختناقشان دارند دستى دستى كشور را تحويل ميدهند. 

كه نزد مردم آقا رئيس حزب هستند و حزب توده و فدائى  اند طورى كرده

6.الف. بخدا اين مرگ جمهورى استو غيره جزء ائت
 

بنظر اينجانب آقا بيانى بفرمايند كه دست از زد و خورد برداريد،      

ها هم نبايد بى دليل مزاحم بشوند، بحث آزاد كنيد و آرامش را  دولتى

بينند، اما بخاطر  تخابات قالبى را مىحفظ كنيد. آقايان زمينه سازى ان

 زنند. دستمال دارند قيصريه را آتش مى

سركوب مجاهدين ولو با راه انداختن حمام خون در شرائط فعلى 

 غير ممكن است.

ديشب به آقاى اشراقى گفتم اگر ميخواستم آقاى رجائى را  -2

كسانى كه زمين بزنم، بحقانيت حق، راه اين بود كه به آقاى نوبرى و ديگر 

كنند بگويم استعفا  در زمينه سرپا نگهداشتن اقتصاد شب و روز كار مى

كنند. اما از ترس جنگ و از ترس اينكه جنگ اقتصادى بدتر از اين جنگ 

است. رژيم سابق را همين جنگ اقتصادى از پا درآورد، على رغم ميل او 

داند. آن فشار آوردم بماند. اين آقاى نخست وزير، از اقتصاد هيچ نمي

آقاى نبوى با بودجه مفتضحى كه بمجلس برد، نشان داد كه خط بخط 

كند. ميخواهد اين بانكها را هم بروز نكبت  فرمايشات امريكا را عمل مى

تا در جنگ هم بياندازد، از پشت سر مقدمات سقوط كشور را فراهم كند 

2.شكست بخوريم
 

 رسى نيست.هر طور وجدان شما حكم كرد عمل كنيد. حيف كه داد

 

 ابوالحسن بنى صدر

62/2/13 

 

 3نامه به آقاى رجائى 

  6313ارديبهشت  65
 

 بسمه تعالى
 

 آقاى محمد على رجائى نخست وزير

 دارد: اشعار مي 6313/2/69ن مورخ  /م2563عطف بنامه شماره 

با كمال تأسف در وضع بحرانى كشور كسانى مسئوليت امور دولت را 

اده حقوقى و ادارى را درك نميكنند. بعهده دارند كه مفاهيم س

 قانون اساسى كه مقرر داشته: 663ايد از عبارت اصل  پرسيده

رئيس جمهور رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً »

از تمام » ام: چگونه استنباط كرده»برهبرى مربوط ميشود برعهده دارد 

بوط ميشود امور قوه مجريه فقط امورى كه مستقيماً به رهبرى مر

مستثنى شده و بقيه امور تحت رياست و نظارت رئيس جمهور اداره 
                                                           

شود، ميزان محبوبيت آقاى خمينى  در سنجش افكارى كه بدان اشاره مى ـ6
اى، منفورترين  كاهش يافته و سه تن، آقايان بهشتى، هاشمى رفسنجانى و خامنه

از ديد مردم، رئيس ائتالف حزب جمهورى ها نزد مردم بودند. آقاى خمينى،  چهره
اسالمى و حزب توده و فدائى خلق و... بشمار بود. و محبوبيت رئيس جمهورى به 

  رسيد. درصد مى 83

به )ضد ضربه نفتى، با اين بودجه شروع شد. زيرا بر مبناى فروش حداكثر نفت  ـ2
را سپردن  تهيه شده بود. رئيس جمهورى اين بودجه (ميليارد دالر 29ميزان 

اختيار نفت به امريكا ارزيابى كرد و هشدار داد كه سبب ضد ضربه نفتى و كاهش 
 شود و چنين شد. قيمت نفت مى

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »به نقل از كتاب  ـ3
پاسخ به اين نامه در ) 222-221صص  -«نخست وزير جمهوری اسالمي ايران

 (داده شده است. 22/2/6313تاريخ 

. اگر رئيس قوه «ام و نظارت و اداره امور را از كجا آورده «خواهد شد

مجريه يا هر سازمانى حق مباشرت در اداره امور آنرا نداشته باشد الاقل 

باشد نه  حق نظارت براداره امور را دارد. و اال اگر نه مباشرت داشته

نظارت، رياست چه مفهوم و مصداقى دارد؟ مطابق قاعده فقهى و حقوقى 

وقتى سمت رياست به كسى  «اذن بشيئتى اذن به لوازم آنهم ميباشد»

اند. بنابراين نظارت از لوازم بديهى  ميدهند لوازم رياست را هم به او داده

و دولت  جز نظارت بر امور قوه مجريه 663رياست است و در مورد اصل 

رئيس جمهورى اعمال كننده  13مفهوم ديگرى ندارد. بعالوه طبق اصل 

قوه مجريه است و اگر اين مقام مباشرت و حتى نظارت در اداره امور آن 

 قوه را نداشته باشد چگونه ميتوان آنرا اعمال كننده قوه مجريه دانست؟

ن ايد كه من رئيسم نه مسئول به مقتضاى همي برخالف آنچه نوشته

مرا در برابر ملت مسئول قرار داده است و  622وظائف و اختيارات اصل 

ندارد. آنچه كه رئيس جمهورى بعنوان  634اين مسئوليت منافاتى با اصل 

نخست وزير  (وفق قانون اساسى) رئيس قوه مجريه دخالت ميكند

مسئوليتى ندارد چنانكه اگر رئيس جمهورى رياست هيئت وزيران را 

( مسئوليت اداره هيئت وزيران در آن وقت از 622اصل )د دار شو عهده

 عهده نخست وزير ساقط است.

نيز رئيس جمهورى مجسمه  622برخالف تصور شما در مورد اصل 

مسلوب االختيار نيست و همان وظائف و اختيارى را دارد كه رئيس هيئت 

 وزيران برعهده دارد.

وراى نگهبان مراجعه بش 663ايد براى تفسير اصل  اما اينكه خواسته

شود اوال اصلى بدين وضوح و صراحت احتياج به تفسير ندارد. اجمال و 

ابهامى در بين نيست تا نياز به تفسير باشد. اصطالح حقوقى و ادارى 

مفهوم واضح و روشنى دارد كه براى عموم قابل درك است.  «رياست»

العمل گروه ثانياً مراجعه بشوراى نگهبان كه چون دولت شما از دستور

 معينى تبعيت ميكند بيفايده است. 

با روشى كه در آن شورا در پيش گرفته قانون اساسى مسخ خواهد )

 .(شد

گانه مقننه و مجريه و قضائيه  متأسفانه در حال حاضر قواى سه

قانون اساسى عمال منفك و مستقل از يكديگر نيستند  92عليرغم اصل 

ب معروف هستند. متوليان همين و همگى تحت سيطره همان گروه يا حز

اند كه شما را وادار به سرپيچى از مقررات قانون اساسى و  گروه

دستورهاى قانونى رئيس جمهورى ميكنند. منهم ناگزيرم همچنانكه اصل 

مرا در برابر ملت مسئول قرار داده حقائق را در موقع مقتضى به مردم  622

 اعالم نمايم. 

 رئيس جمهور

 درابوالحسن بنى ص

  

 به آقاى خمينى نامه

 6313ارديبهشت  26

 

دو برداشت از اين پيشنهاد  در باره پيشنهاد كشورهاى غير متعهد

 توان كرد: مي

 

 برداشت خوشبينانه:  -6

با توجه به تركيب كشورهاى غير متعهد مامور ايجاد صلح  -الف 

 بيند و ميتوان اينطور برداشت كرد كه روسيه سودى در ادامه جنگ نمى

آماده است فشار به عراق بياورد كه صلح را با توجه به انعطاف ناپذيرى ما 

بپذيرد. قرينه هم وجود دارد، در خبرى كه حزب توده از جمله به دفتر 



 85 

و ادامه آن گويد كه جنگ  امام فرستاده است، از قول مقامات امريكائى مى

6.به نفع امريكا است
 

ب است. پيشنهادهاى وضعيت عراق خصوص از نظر نظامى خرا -ب

زند و بقول خودش  هائى كه مى كرد با ضربه ما را نپذيرفت چون گمان مى

گيرد، خواهد توانست ما را وادار به تسليم به شرائط  چند شهر ديگر را مى

ها و زيادى تلفات و اسيران باو  خويش كند. شكست او در همه جبهه

و تغيير خواهد داد. معلوم كرده است كه ادامه جنگ، وضع را به زيان ا

 بنابر اين با اين پيشنهاد قانع شده است : قبول حداقل ضرر
 

 برداشت بدبينانه:  -2

دانند كه هر چه را بگويند عكس آنرا  چون روانشناسى ما را مى -الف

پذيريم و  اند باميد اينكه نمى كنيم، پيشنهادى تا اينحد مساعد داده مى

ئى كارى بزنند و به عمر جمهورى  بهپس از آنكه انزواى ما كامل شد ضر

اسالمى پايان بدهند. امريكا هم كمال مساعدت را به عراق و ضد انقالب 

بكند و رژيم را تغيير بدهد. قرينه هم وجود دارد و آن فعال شدن ضد 

 انقالب است.

پس از آنكه جنگ بپايان رسيد، روسيه بعنوان اينكه اين  -ب

از طرفى توقع سياست مساعد با خود را خدمت بزرگ را به ما كرده است، 

از ما داشته باشد و از طرف ديگر با توجه باينكه ما بايد تجهيزات فراهم 

 [بشود كه]بياوريم تا نكند عراق تجديد قوا كند و از سر مزاحم بشويم 

 .2هيچ كارى در افغانستان نگرديمقادر به 

شنهاد، پيشنهادى بهرحال، اگر بنا را بر صلح بگذاريم بهتر از اين پي 

ممكن نيست بما بكنند. براى اينكه يك منطقه غير نظامى در ايران و 

 آيد.و در نتيجه: عراق بوجود مى

ماند و عراق هم از استفاده از  لعرب در كنترل كامل ما مىا شط – 6

آن محروم است و هم نميتواند از خليج فارس نفت خود را صادر كند. 

ه بلكه وضع بدترى هم پيدا كرده است كه بنابراين چيزى بدست نياورد

 قابل تحمل نيست. خصوص با تمام شدن جنگ و ضرورت بازسازى.

از مرزهاى خاكى هم عقب ميرود يعنى زمينهائى را هم كه طبق  - 2

گردد و ابتكار عمل در  آورد فعالً محروم مى بدست مى 6529موافقتنامه 

ود كه شرائط و موضوعات افتد. ما خواهيم ب ها بدست ما مى همه زمينه

 گفتگو را معين خواهيم كرد. 

مقيد كرده بوديم حتى آنرا  6529در واقع ما خود را به موافقتنامه 

 شرط قرار داده بوديم، اما حاال آزاديم در پيش كشيدن مطالب ديگر.

اگر اين پيشنهاد را دليل بر ضعف كامل ارتش عراق بگيريم و بنا را 

 در اين صورت: بر ادامه جنگ بگذاريم 

بايد بدانيم كه انتشار اين پيشنهاد و عدم قبول آن از نظر  -الف

افكار عمومى خود ما كه موافق ادامه جنگ نيست، خوشايند نيست مگر 

اينكه ما اطمينان به پيروزى كامل داشته باشيم و اين اطمينان را به مردم 

ده عدم موفقيت بدهيم. وگر نه اگر اين پيشنهاد را نپذيريم و خداى ناكر

                                                           

مراد پيشنهاد هيأت وزيران خارجه چهار كشور عضو كنفرانس عدم تعهد است  ـ6
كه در همين نامه تشريح شده است. پيش از روزهاى آخر كودتا، آقاى رجائى به 
وزير خارجه كوبا كه رئيس هيأت بود، اطالع داده بود، به ايران نيايد. يكى از 

 ه جنگ بود، بنابراين آن فرصت عالى از دست رفت. هدفهاى كودتا ادامه دادن ب

آن روز، به افغانستان، آقاى خمينى مسئول بود  «شوروى –روسيه »در تجاوز  ـ2
به خاطر موضعى كه گرفت و رژيم شوروى آن را چراغ سبز تلقى كرد. در حكومت 
 بنى صدر، ايران به كمك جنبش مقاومت مردم افغانستان برخاست. اما با كودتا،
مالتاريا، از جمله افغانستان را قربانى استقرار استبداد خود كرد. نتيجه آن شد كه 
گروهاى افغانى روى به جانب امريكا آوردند و اينست وضعيتى كه افغانستان در 

  آنست.

 حاصل گردد،كار رژيم جمهورى اسالمى و كشور ساخته است.

براى موفقيت كامل يك انسجام تمام عيار الزم است. صاف و  -ب

صريح بگويم كه حاكمان نادان سود خود را در ادامه جنگ توام با ناكامى 

شود و  بينند چرا كه ادامه جنگ موجب تحكيم موقعيت آنها مى مى

شود كه آنرا بگردن رئيس جمهورى بيندازند و كار او را  مىناكامى سبب 

دانند كه كار كشور و رژيم جمهورى اسالمى يكسره  يكسره كنند. و نمى

 شود. مى

دار امور  بنابراين الزم است يك دولت معرف هماهنگى عهده -ج

 شود.

حداقل بايد سياست حذف تدريجى رئيس جمهورى و بى اعتبار  -د

پى اليحه حذف اختيارات ناچيز او را تصويب كردن  كردن وى و پى در

پايان پذيرد و اگر اين كار مهم از جانب امام بعنوان حداقل حمايت 

سياسى از فرماندهى جنگ عمل نميشود، عدم دخالت كامل را رويه 

بفرمايند تا اختالف در افكار عمومى حل بشود و رئيس جمهورى بتواند 

 د.آزادانه حرف بزند و برخورد كن

مهمات و اسلحه و تجهيزات بقدر كافى خريدارى و در اختيار  -ه

 قرار بگيرد.

اميد بفضل خدا، كه با توجه كامل به همه جهات تصميمى در 

 مصلحت اسالم و كشور اتخاذ فرمائيد.

 صدر ابوالحسن بنى

26/2/13 

 

 3نامه آقاى رجائى به آقاى بنى صدر

  6313ارديبهشت  22
 

 حيمبسم اهلل الرحمن الر

 

 آقاى ابوالحسن بنى صدر، رئيس جمهور

شما رسيد، در اول نامه خود  65/2/6313 مورخ 2229نامه شماره 

با كمال تأسف در وضع بحرانى كشور كسانى مسئوليت امور » ايد: نوشته

. «دولت را بعهده دارند كه مفاهيم ساده حقوقى و ادارى را درك نميكنند

عادت را كه هميشه ديگران را كوچك و  برادرانه به شما توصيه ميكنم اين

حقير ميشماريد، ترك كنيد. مسأله من و شما در زمينه اختياراتى است 

كه قانون اساسى به رئيس جمهور داده است. شما اختياراتى بيش از آنچه 

طلبيد، و چون اصول قانون  قانون اساسى به رئيس جمهور داده مى

خواهم، عصبانى ميشويد  ت آنرا مىاساسى را به شما يادآور ميشوم و رعاي

 و پرخاش ميكنيد.

اطالعى از اصول قانون اساسى،  در نامه قبلى هم اينجانب را به بى

متهم كرده بوديد، مانعى ندارد و من در اين زمينه اعتراضى بشما ندارم. 

روحيه شما اين است و اينجانب هم در پى تغيير روحيه شما نيستم. همه 

ت كه اولين رئيس جمهور در جمهورى اسالمى ايران، تالش من در اين اس

نتواند از اصول قانون اساسى تخطى و تجاوز كند. تاريخ اين قضاوت را 

خواهد كرد كه من در برابر اولين رئيس جمهورى كه به تجاوز از اصول 

قانون اساسى براى كسب قدرت بيشتر تمايل فراوان داشت، ايستادگى و 

هم اگر منصف باشيد در آينده اينجانب را  مقاومت كردم. شايد شما

بخاطر سرسختى كه بمنظور اجراى اصول قانون اساسى از خود نشان 

 ام، تائيد كنيد. داده

                                                           

مكاتبات شهيد رجائي با بني صدر و چگونگي انتخاب اولين »به نقل از كتاب  ـ3
 224-228صص  -«نوزير جمهوری اسالمي ايرا نخست
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تعجب در اينجاست كه شما، با وجود اينكه مفاهيم حقوقى و ادارى 
خواهيد اصول واضح و روشن قانون اساسى را  را درك ميكنيد، نمى

را تمايل داريد به اينكه اختياراتى بيش از آنچه بپذيريد، براستى شما چ
 قانون اساسى به رئيس جمهور داده است كسب كنيد؟

من در همين جا خدا را شاهد ميگيرم كه ايستادگى من در زمينه 
ايد، به قصد مبارزه  اجراى اصول قانون اساسى، آنطور كه شما خيال كرده

خواهيد  را كه شما مىبا شما نيست. اعتقاد من اينست كه اختياراتى 
برخالف قانون اساسى است و، بالمال به يك ديكتاتورى فردى و قدرت 
مطلقه ختم خواهد شد. من اگر در برابر اين جريان ناحق مقاومت نكنم، 

اى  در پيشگاه خدا و مردم، مسئول هستم. ملت ما سالها شاهد فاجعه
از قانون، به  بوده است كه يك مقام غير مسئول با كسب اختيارات خارج

جامعه تحميل كرده است. شما كه تمايل به ديكتاتورى نداريد، نيز چنين 
چيزى نخواهيد و باعث نشويد رؤساى جمهور آينده به استناد اعمال 
شما، در پى كسب قدرت فردى باشند و از نخست وزير نخواهيد كه در 

تورى باز برابر اين جريان، سكوت اختيار كند. از اينكه راه براى ديكتا
 شود، شما چه نفعى ميبريد؟

رئيس جمهور در حدود اختيارات »قانون اساسى:  622بموجب اصل 
گمانم براين است كه شما  «و وظائف خويش، در برابر ملت مسئول است

همان حدود مصرح  «حدود اختيارات و وظايف»اين نكته را كه منظور از 
 در قانون اساسى است، بديهى ميدانيد.

 اين مورد، اختالفى داريم؟آيا در 

آنچه مورد اختالف من و شماست، حدود اختيارات و وظايف رئيس 
جمهور در قانون اساسى است. اگر با اين مكاتبات به نتيجه واحدى 
برسيم، همه مشكالت حل خواهد شد. گمان نكنيد با رفتن يكى از ما دو 

ر اين نفر، مشكل طرف مقابل حل خواهد شد. تا يك مرجع صالحيتدا
مسأله  را قاطعانه روشن نكند، اين مباحث ادامه خواهد داشت. رئيس 

خواهد باشد. اگر به اين انقالب، به  جمهور يا نخست وزير، هر كس كه مى
اين جمهورى، به اين مجلس، به اين شوراى نگهبان و به اين ملت عالقه 

ين داريم، بايد بكوشيم تا در يك مجراى صحيح و اصولى و قانونى، ا
اختالف در زمينه برداشت از اصول قانون اساسى، حل شود. من به عنوان 

ام اين دوگانگى در استناد به اصول قانون اساسى،  نخست وزير آماده
 يكبار براى هميشه حل شود، شما بگوئيد كه در كجا بايد حل شود؟

شما ميگوئيد اصول قانون اساسى، صريح و روشن است. منهم همين 
شما ميگوئيد چون نخست وزير همان حرفى را كه رئيس را ميگويم. 

 - «از اصول قانون حقوقى بى خبر است»پذيرد، پس  جمهور ميگويد، نمى
- «مفاهيم ساده حقوقى و ادارى را درك نميكند»و  -6321نامه شماره 
 .-2229نامه شماره 

طبيعى است كه منهم ميتوانم متقابالً همين ادعا را بكنم. ولى اين 
  ايد: ف، جمهورى را به كجا خواهد برد؟ شما در نامه اخير خود نوشتهاختال

اگر رئيس قوه مجريه يا هر سازمانى حق مباشرت در اداره امور آن »
. پاسخ شما اينست «نداشته باشد، الاقل حق نظارت بر اداره امور را دارد

كه چه كسى حق نظارت را از شما سلب كرده است؟ شما از طريق اجراى 
قانون اساسى، ميتوانيد اعمال رياست و نظارت كنيد  622و  621ول اص

چرا نميكنيد؟ چرا از اختياراتى كه قانون اساسى بشما داده است، استفاده 
 نميكنيد و دنبال اختياراتى هستيد كه قانون اساسى بشما نداده است؟

ماه كه از تشكيل اين  5شما بعنوان رئيس جمهور، در طول مدت 
ايد. حال  رد، تنها سه بار در جلسات هيأت دولت شركت كردهدولت ميگذ

ام كه حاضرم تمام جلسات هيأت  اينكه اينجانب بارها بشما گفته و نوشته
دولت در حضور شما و در هر جا كه شما صالح بدانيد، تشكيل شود و 
اكنون يكبار ديگر اين مسأله را تكرار ميكنم. اگر واقعاً قصد شما، نظارت و 

ائى و اظهارنظر و تبادل افكار با هيأت وزيران است، آيا اين امر با راهنم

تر انجام  قانون اساسى بهتر و سريعتر و صحيح 262استفاده از اصل 
 پذيرد؟ نمى

آنجا كه رئيس جمهورى بعنوان رئيس قوه مجريه دخالت »ايد:  نوشته
ت ميكند، نخست وزير مسئوليتى ندارد. چنانچه اگر رئيس جمهورى رياس

دار شود مسئوليت اداره هيأت وزيران در آن وقت  هيأت وزيران را عهده
 . «از عهده نخست وزير ساقط است

مفاهيم ساده حقوقى و  »بگمانم اين ادعاى شما كه نخست وزير 
امر را برخود شما هم مشتبه كرده است. يعنى  «ادارى را درك نميكند

ادارى را درك نميكنم، باورتان شده است كه من مفاهيم ساده حقوقى و 
پس شما هر طور كه بخواهيد، ميتوانيد عبارات را به ميل خود، تغيير 

 بدهيد.

ايد، به شما توضيح  پس الزم است در مورد همين عبارتى كه نوشته
 بدهم:

چنانچه اگر رئيس جمهورى رياست هيأت وزيران »ايد  اينكه نوشته
ون اساسى است. رياست قان 634دقيقاً برخالف اصل  «دار شود را عهده

هيأت وزيران تا روزى كه قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران معتبر 
است با نخست وزير است و هيچ گاه با رئيس جمهور نيست و نخواهد بود. 
خوشبختانه قانون اساسى دو نگهبان دارد. از يك سو شوراى نگهبان و از 

 سوى ديگر ملت ايران.

قانون اساسى را كه شما به  622اصل توصيه ميكنم يكبار ديگر هم 
آن استناد ميكنيد، بدقت بخوانيد الحمداهلل قدرت درك مفاهيم حقوقى 

 هم هيچ نكته ابهامى ندارد.  622را داريد و اصل 

هرگاه رئيس جمهور الزم بداند، جلسه هيأت » :622بموجب اصل 
 «!وزيران در حضور او و به رياست وى تشكيل ميشود

است.  «جلسه»تشكيل ميشود،  «به رياست وى»ه دقت كنيد: آنچ
است. نه رئيس هيأت  «رئيس جلسه»يعنى در آن صورت، رئيس جمهور 

رياست »را يكبار ديگر بخوانيد كه ميگويد:  634وزيران، الزم شد، اصل 
مسئوليت اداره »ايد  اينكه نوشته «هيأت وزيران با نخست وزير است
نيز تجاوز از  «خست وزير ساقط استهيأت وزيران در آن وقت از عهده ن

 ميباشد. 634اصول قانون اساسى و نقض آشكار اصل 

هميشه با نخست وزير است و هيچ  «مسئوليت اداره هيأت وزيران»
 گاه با رئيس جمهور نيست.

نخست وزير در برابر مجلس، مسئول » صراحت دارد كه: 634اصل 
، «هيأت وزيران رياست». و همين اصل «اقدامات هيأت وزيران است

تعيين خط » «هماهنگ ساختن تصميمات دولت»، «نظارت بركار وزيران»
 را نيز بعهده نخست وزير گذاشته است. «اجراى قوانين»و  «مشى دولت

رياست جلسات هيأت »آن استناد ميكنيد، تنها  كه شما به 622اصل 
ر را بعهده رئيس جمهور گذاشته است و در آنصورت رئيس جمهو «وزيران

مسئوليت اداره »را بعهده خواهد داشت نه  «مسئوليت اداره جلسه»
 را. «هيأت وزيران!

برخالف تصور شما »ايد كه:  چنين مرقوم فرموده 622در مورد اصل 
نيز رئيس جمهور مجسمه مسلوب االختيار نيست و  622در مورد اصل 

 «همان وظائف و اختيارى را دارد كه رئيس هيأت وزيران دارد.
هيچ تصور  622خ شما اينست كه اينجانب در مورد اصل پاس

كامال واضح و روشن است و جز  622ام اال اينكه اصل  مخصوصى نداشته
هرگاه رئيس جمهور الزم بداند جلسه هيأت وزيران در »اين نيست كه 

 .«حضور او و به رياست وى تشكيل ميشود
براى  ، هيچ وظيفه و اختيار خاصى622تشكيل جلسه مطابق اصل 

رئيس جمهور ايجاد نميكند و تحت هيچ شرايطى و در هيچ صورتى، 
رئيس جمهور، رئيس هيأت وزيران نيست. اين امر، ناشى از تصور اينجانب 
هم نيست. ناشى از اصول مسلم و واضح قانون اساسى است. در مورد 
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اقدامات هيأت وزيران، هيچگاه رئيس جمهور مسئوليتى نداشته و ندارد 
يارى داشته باشد و چون از اصل داراى اختيارى در زمينه اقدامات تا اخت

هيأت وزيران نيست، عنوان مسلوب االختيار بودن نيز نميتواند مطرح 
 باشد.

باز تكرار ميكنم كه جلسات هيأت وزيران بهر شكلى تشكيل شود، 
و رئيس جمهور چه در جلسات حضور داشته باشد، چه نداشته باشد، در 

مات و اقدامات هيأت وزيران نه مسئوليتى دارد نه اختيارى، زمينه تصمي
 قانون اساسى را بشما يادآور ميشوم. 634يك بار ديگر اصل 

آنچه در مورد تصميمات هيأت وزيران به رئيس جمهور مربوط 
قانون اساسى مراقبت كند كه تصويب  621ميشود، اينست كه طبق اصل 

قانون اساسى نباشد. در اينصورت نيز هاى دولت، برخالف  نامه نامه و آئين
هاى دولت را براى تجديدنظر، آنهم با ذكر  نامه ها و آئين بايد تصويبنامه

 دليل به هيأت وزيرات بفرستد.

به  663ايد براى تفسير اصل  اما اينكه خواسته»ايد كه:  مرقوم داشته
ه راى نگهبان مراجعه شود اوال اصلى بدين وضوح و صراحت، احتياج بوش

 .«تفسير ندارد
پاسخ شما اينست كه به اعتقاد اينجانب نيز اصلى بدين وضوح و 
صراحت نياز به تفسير ندارد. االاينكه شما از آن اصل موافق ميل خود، 
برداشت خاصى داريد كه با روح قانون اساسى و اصول مصرحه در آن 

مسئول اجراى قانون »قانون منافات دارد شما به موجب همان اصل 
هستيد، اما عمال خود شما از اصول قانون اساسى سرپيچى  «ساسىا

 ميكنيد.

ميكند كه مصوبات مجلس را  «موظف»رئيس جمهور را  623اصل 
 پس از طى مراحل قانونى و ابالغ به وى امضاء كند.

اى را كه به اين صراحت در قانون اساسى آمده است، زير  شما وظيفه
هاى  واحده مربوط به سرپرستى وزارتخانه المثال ماده ايد و فى پا گذاشته

بدون سرپرست را كه تمام مراحل قانونى آن نيز طى شده است، پس از 
روز كه به شما ابالغ شده است، هنوز امضاء نكرده و  13گذشت بيش از 

دولت را با زيرپا گذاشتن قانون اساسى مواجه با يك اشكال بزرگ 
 ايد. كرده

به شوراى نگهبان كه چون دولت شما از  ثانياً مراجعه»ايد:  نوشته
دستورالعمل گروه معينى تبعيت ميكند، بيفايده است. با روشى كه آن 

. لطفاً يكبار ديگر «شورا در پيش گرفته قانون اساسى مسخ خواهد شد
باين استدالل خود توجه كنيد. شما ميفرمائيد چون دولت اينجانب از 

پس مراجعه به شوراى نگهبان  دستورالعمل گروه معينى تبعيت ميكند،
فايده است! حتى اگر اين ادعاى ناصحيح شما را بپذيرم كه دولت  بى

اينجانب از دستورالعمل گروه معينى تبعيت ميكند، اين سئوال مطرح 
است كه اين امر چه ربطى به شوراى نگهبان دارد؟ اين استدالل ضعيف و 

 پايه كدام آدم عاقلى را مجاب خواهد كرد؟ بى

با روشى كه آن شورا در پيش گرفته قانون »ين ادعاى شما كه ا
با اين سوابقى كه تا كنون در مكاتبات من و  «اساسى مسخ خواهد شد

شما مطرح شده، براى اينجانب ترديدى باقى نميگذارد كه شما تصميم 
جدى داريد با تجاوز از اصول قانون اساسى، با بى اعتبار كردن مصوبات 

شوراى نگهبان و با تضعيف دولت، راه را براى خود در  مجلس، با تضعيف
جهت كسب اختيارات غيرقانونى هموار كنيد و اين، همان راهى است كه 

 به قدرت مطلقه و ديكتاتورى فردى ختم خواهد شد.

ه به شما توصيه ميكنم كه به حدود اختيارات ناينجانب، باز هم برادرا
جمهور قائل شده است، احترام و تكاليفى كه قانون اساسى براى رئيس 

بگذاريد و ملت را دست كم نگيريد، آنها وقتى رئيس جمهور را انتخاب 
ميكردند، ميدانستند كه حدود اختيارات و وظائف وى تا كجاست. اعتقاد 

سال  2933دانند و ملتى كه متجاوز از  عميق دارم كه مردم حقايق را مى

ه قانون اساسى جمهورى نتايج قدرت مطلقه فردى را ديده و سپس ب
اسالمى رأى داده است، در حفظ و حراست اصول آن قانون نيز خواهد 

 كوشيد و ديگر تن به حكومت مطلقه فردى نخواهد داد.

خداوند به همه خدمتگزاران اسالم و انقالب اسالمى توفيق عنايت 
 فرمايد.

 محمدعلى رجائى 

 نخست وزير جمهورى اسالمى ايران

 
 

 خمينىبه آقاى  نامه

 6313خرداد  1

 بسمه تعالى

 
ئى كه پيشارو  خواستم مزاحمت فراهم آورم. اما دو منظره ديگر نمي

دارم برآنم ميدارد كه آخرين تالش را بعمل درآورم و بشما عرض كنم، 
تصميم شما در سرنوشت اسالم و كشور تاثيرى تعيين كننده پيدا كرده 

 است و بايد اين تصميم را اتخاذ فرمائيد:

 

 دو منظره: 

اند  اينك كه عمليات در اهلل اكبر با پيروزى كامل قرين شده - 6
اميدوارم نظر اينجانب را صائب مى يابيد و ميتوانم بدون بيم از ناباورى 

آورند، ديگر  شما، عرض كنم اگر از پشت خنجرى را كه پياپى فرود مى
مل ميخورد ماه مهلت بدهند، رژيم بعث عراق شكست كا 3فرود نياورند و 

 و معنى اين شكست اينهاست: 
 

 :منظره اول
هاى مسلح  همانطور كه خود غالباً ميفرمائيد، در داخل كشور گروه -

نشينند و امنيت و يكپارچگى كشور و رژيم جمهورى  سر جاى خود مى
 يابند.  اسالمى از خطرها نجات مى

اى در مردم اميد باينكه با كار و تالش خود ميتوانند بحرانه -
آيد و همه چيز در روحيه و  اقتصادى و سياسى را از بين ببرند بوجود مى

 كند، در نتيجه  عمل اين ملت تغيير مى

ها  گيرد و درس خوانده باور به حكومت اسالم جاى ناباورى را مى -
آيند و استعدادها در جهت استحكام دين  نيز از در تمايل به اسالم در مى

 د.و حكومت آن بكار مى افتن
در منطقه و در جهان، تغييرات شگرفى روى ميدهد. سرنگونى  -

گردد كه از باور مردم به  رژيم بعث عراق مقدمه تغييرات عظيمى مى
 گردد. برند، حاصل مى توانائى خود، وقتى بدان پى مى

براستى اين جنگ كه براى نابود كردن جمهورى اسالمى براه 
گردد. شما در  اريخ بشر مىانداختند، خود موجب پيدايش عصر سوم ت

ايد كه ميتوانيد بنيان گذار اين عصر بشويد يا  جائى از تاريخ قرار گرفته
شما اميد به پيدايش آنرا از بين ببريد. باين جهت بود كه نوشتم تصميم 

  6.تعيين كننده است

اين معنى از دشمن پوشيده نيست. عين بيانات آقاى كيسينجر را 

                                                           

شود كه در اين تاريخ، تكليف پيشنهاد هيأت كنفرانس عدم تعهد تا  يادآور مى ـ6
 «نمايندگان»حدود زياد معلوم بود. با آنكه در همين روز آقاى خمينى در حضور 

مجلس انتخاب خود را كرده و در پاسخ به پيشنهاد همه پرسى، گفته بود اگر همه 
كنم، بنى صدر اين نامه را كه يكى از  مخالفت مى ملت ايران موافقت كند، من

مهمترين اسناد تاريخ ايران است به او نوشت و در آن، مشخصات هر يك از دو 
انتخاب را برشمرد و او تصميم شوم را گرفت و سرانجام به ملت، به دين و به خود 

 .جام زهرآلود را نوشاند



 52 

 نم با دقت درآن نظر فرمائيد: ك آورم و تقاضا مى مى
 

 منظره دوم:

از سخنرانى كيسينجر در بازگشت از خاورميانه در انجمن يهوديان 

 واشنگتن:

اگر انقالب ايران بخواهد به خارج مرزهاى خود صادر شود، بايد »

موانع بسيارى كه در پيش روى او هستند را حل كرده سپس به اهداف 

 .«خود برسد

از جمله اختالفات مذهبى و قومى، بحرانهاى  اين موانع بسيارند

اقتصادى و سياسى، اختالفات مرزى با عراق، در نهايت اگر از تمام اين 

موانع سالم عبور كنند، بايد مسائل خود را با كشورهاى خليج فارس حل 

نمايد، ولى اطمينان داشته باشيد كه تا آن روز، اسرائيل به اهداف نهائى 

  خود دست يافته است.

بدينقرار بركسى كه خاورميانه را بروزى درآورده است كه مى بينيم 

و بقول كارتر، نقشه بردن شاه را به آمريكا براى روى كار آوردن 

جمهوريخواهان اجرا كرد، روشن و واضح است كه پيروزى انقالب اسالمى 

هاى امريكا را برهم خواهد ريخت و مانع از رسيدن اسرائيل  ما، تمام نقشه

گردد. پس بايد برايش هفتخوان درست كرد تا  هدفهاى خويش مى به

 انقالب در زادگاه خويش يعنى ايران از بين برود. چگونه؟!

اختالفات مذهبى و قومى، كه از اول انقالب بدان مشغولمان  -

اند و با وضيعت موجود و در صورت از بين رفتن اميد به استقرار يك  كرده

بلوچستان و نقاط ديگر نيز سرايت خواهد كرد دستگاه حكومتى ثابت، به 

و اگر خداى ناكرده در جنگ شكست حاصل شود، ايران بدتر از لبنان 

 خواهد شد.

اند، صنعت و  شده 6394برابر سال  3بحرانهاى اقتصادى: قيمتها  -

ئى كه آقاى رجائى به  كشاورزى در بدترين وضعيت هستند و بودجه

چ نميداند و دست پخت آقاى بهزاد نبوى مجلس برده است، خود از آن هي

است، آنرا به بحران غير قابل حل، خواهد كشاند. در اين اقتصاد دو جا 

مانده است كه هنوز فعال است، نفت و بانك و بخدا قسم مثل روز روشن 

 است كه ميخواهند اين دو جا را هم از كار بياندازند.

ن سخن كه اختالفات مرزى با عراق، يعنى همين جنگ. اي -

اينجانب با شوراى قضائى و مجلس و شوراى نگهبان مخالف هستم، 

كند. مسئوليت  صحيح نيست. مساله در رابطه با جنگ معنى پيدا مى

ايد و اين جنگ از هر نظر در تاريخ  جنگ را برعهده اينجانب گذاشته

ايران بلكه جهان بى نظير است. در حالى اين جنگ شروع شده است و 

 ته است كه:ادامه ياف

هيات وزيران كه در صلح و بطريق اولى در جنگ بايد هماهنگى  -

اش مقابل كردن مجلس و  كامل با رئيس جمهورى داشته باشند كار عمده

 دستگاه قضائى و... با رئيس جمهورى است.

 شورايعالى قضائى مخالف است -

 شوراى نگهبان مخالف است -

 ها هم. امهراديو و تلويزيون مخالف است و روزن -

 كشور در بحران اقتصادى است -

قدرتهاى خارجى همه مخالفند و ما نميتوانيم اسلحه تهيه كنيم.  -

اگر عاقل باشيم ميدانيم كه كشورهاى صنعتى حاضر نميشوند بازار وسيع 

ميليارد دالر را بخاطر ما از دست  633عرب با قدرت خريدى حداقل سالى 

 بدهند

 شناسد. ا دشمن اصلى مىصدر ر ضد انقالب، بنى -

 جنگ داخلى و ناامنى داخلى بغايت است. -

 آيا هرگز چنين جنگى كسى ديده است و در تاريخى خوانده است ؟

و تازه آقاى كيسينجر فكر كرده است، اگر ما از اينهمه جان سالم 

بگمان قريب به يقين، يا مثل )بدر برديم، نقشه ديگرى در خليج فارس 

 باجرا بگذارد. (در بلوچستان براه انداختن حادثه كردستان را

در اين اوضاع سخت، بخدمت شما عرض كردم كه همه اينها 

يكدسته بيشتر نيستند كه بخشى از حزب جمهورى باشند. به شما عرض 

كردم كه مقصود حذف رئيس جمهورى است بقصد پايان دادن باين رژيم 

تند، سلطه مغول اسالمى. بشما عرض كردم كه اينها تركان خاتون هس

زمان يعنى امريكا و نابودى ايران را بر پيروزى ما در اين جنگ ترجيح 

 ميدهند.

 در صورت استعفاى اينجانب وضيعت زير محتمل است:

روزى كه آقاى رجائى همراه دو تن از اعضاى شوراى نگهبان  -

بخدمت شما آمدند بايد برشما معلوم شده باشد، كه اين دو تن بى طرف 

د، در غم قانون اساسى نيستند، جزو يك گروه هستند و در پى نيستن

ها ميفرموديد كه استعفاء حاكميت انحصارى آن گروه هستند. بايد بآن

ئى كه دولت به مجلس آورده  پرسيديد پس گرفتن اليحه ، بايد مى6كنند

شود؟ و چرا بايد قوت مجلس در ضعف  است چرا دليل ضعف مجلس مى

اند، و بر  تر از آش شده اينكه آقايان كاسه داغ رئيس جمهورى باشد؟ و

اند، اختيار عزل و نصب در ارتش را هم  ، از مجلس خواسته663خالف اصل 

از اينجانب سلب كنند. باين ترتيب و در اين اوضاع سخت، اينجانب ديگر 

 قادر به اداره جنگ نخواهم شد. بنابراين:

ه جريان نظامى بسود وضع فعلى از بين خواهد رفت. معلوم باشد ك -

ما شده است و با جوابى كه هيات غير متعهدها داده است و خبرگان خود 

را باينجا ميفرستد، اينطور پيدا است كه دشمن نيز به پيشنهاد غير 

متعهدها گردن گذاشته است. بنابراين حداقل تماميت ارضى كشور 

مسئله چند صد محفوظ ميماند. باز قضيه گروگانها نشود، كه اين بار ديگر 

 ميليون دالر نيست، مسئله بقاء كشور در ميان است.

با توكل بخدا و از آنجا كه بخاطر نجات ميهن اسالمى و رژيم 

جمهورى اسالمى خود را در آتش و خون افكندم، وضعيت نجات پيدا 

گويم اگر مجال بدهند، نه تنها پيروز  كرده و امروز با اطمينان مى

كنيم. اما اگر اينجانب براثر  مى در تاريخ آغاز مىشويم، بلكه عصر سو مى

بازيهاى اين آقايان و اجراى طرح كودتاى خزنده ناگزير كنار بروم، يكى از 

 احتمال زير ممكن الوقوع است: 3

 روند فعلى جنگ ادامه پيدا كند، -6

آيد، حمله كند  دشمن با استفاده از وضيعت روانى كه بوجود مى -2

 ر را بگيرد.و يكى دو جاى ديگ

 نيروهاى نظامى، بتوانند وضيعت فعلى را حفظ كنند. -3

براى اينجانب ترديد نيست كه اگر قرار بود، احتمال اول صورت 

وقوع پيدا كند، هيچكدام از اين كارها انجام نميگرفتند. بنابراين وقوع 

يكى از دو احتمال دوم و سوم قطعى است و اين آغاز يك سرنوشت 

 ر و اسالم است.شومى براى كشو

ايران موافق نقشه آقاى كيسينجر، لبنان ديگرى خواهد شد و ضد 

انقالب اسباب دست امريكا خواهد شد و امريكا تمام توجه خود را صرف 

 اجراى سياست خود از طريق ضد انقالب خواهد كرد.

                                                           

نزد آقاى خمينى رفته بودند كه آقاى رجائى و دو تن از اعضاى شوراى نگهبان  ـ6
شود و البته او را  ، سبب ضعف مجلس مى«لغو فرمان همايونى»ه حپس گرفتن الي

ه سلب اختيار رئيس جمهورى بود و حبا تصويب آن موافق كردند. بديهى است الي
شوراى »لقب داده بودند. رفتار امروز  «لغو فرمان همايونى»از راه فريب به آن 

بدينسو، برهمين منوال است و  6313س كه از كودتاى خرداد با مجل «نگهبان
 كند، هدف نه تقويت مجلس كه كودتا بود.  مسلم مى
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اما با تصويب قانون خالف قانون اساسى و ايران و اسالم برباد ده، 

نم بمانم، تصويب اين قانون بمعناى بركنار كردن رئيس اينجانب نميتوا

 جمهورى است چرا كه:

دولت آقاى رجائى برخالف قانون اساسى باينجانب تحميل شد  -6

6(پيغامى كه آقاى موسوى اردبيلى آورد)
 

 حق تصويب از رئيس جمهورى سلب شد -2

 حق نظر او در باره اداره راديو و تلويزيون از بين رفت. -3

اينك تمام حقوق رئيس قوه مجريه و فرمانده كل قوا نيز دارد  و -4

 رود. از بين مى

اينها هستند حقايق مسلم و اينكارها عبث انجام نميگيرند و همان 

 گيرد. كودتاى خزنده است كه دارد انجام مى

و كنار رفتن رئيس جمهورى تنها در جنگ موثر نميشود، از بين 

طريق تفاهم و حكومت قانون است و  رفتن اميد بحل مشكالت كشور از

 آورد. همين امر در جامعه ياس و سرخوردگى پديد مى

بهرحال ممكن است بيايند خدمت شما و بگويند، همه چيز بهتر از 

به، خواهد شد اينجانب تكليف خود ديدم كه احتمالى را كه بوضوح 

ا نامه شوم كه از وقتى بخدمت شم بينم شرح كنم. بار ديگر ياد آور مى مى

آورم كه پيش بينى  نويسم يعنى از سالها پيش تا امروز بياد نمى مى

 اينجانب خالف از آب درآمده باشد.

 هاى زير بايد عمل گردد: حل با توجه بحقايق باال بنظرم يكى از راه

اينجانب همانطور كه دو هفته پيش نيز عرض كردم، مطلب را  -6

 بمردم بگويم و استعفا كنم. 

يان تكليف بفرمائيد دست از بين بردن قانون اساسى به آقا -2

بردارند و يك دولت اليق و كارآمد كه نشانه هماهنگى ميان مجلس و 

رئيس جمهورى باشد، برسر كار بيايد. اين قانون خالف قانون اساسى پس 

 گرفته شود و مسكوت بماند.

 اجازه بفرمائيد مردم خود تكليف را معلوم كنند. در مقام شما -3

است و مايه استحكام جمهورى اسالمى و حضور واقعى مردم در صحنه 

ميشود اگر مردم بيايند راى بدهند و طبق نظر مردم وضيعت روشن 

نيست و آن سابقه ذهنى  6332بشود. وضيعت فعلى بهيچرو شبيه سال 

ئى بشود كه از اساس بى بر و پايه  كه شما داريد، نبايد موجب مقايسه

 است.

و امروز شايد بسيارى از مردم ميدانند كه اينجانب از  خدا ميداند

قبول مسئوليت رياست جمهورى، طالب عنوان و... نبودم. خطر و 

بينم و اينك نيز درگذشتن از  خطرهاى بزرگ متوجه كشور ميديدم و مى

اين عنوان برايم چون آب نوشيدن، آسان است. توكل را بخدا كردم و پس 

، اين نامه را نوشتم و پناه برخدا كه به مسئوليت از استخاره از قرآن كريم

 خود عمل كرده باشم.

آيه از سوره كهف و مربوط به داستان ذوالقرنين. براستى ما ميتوانيم 

 همان نقش را داشته باشيم و جهان را دگرگون كنيم اگر
 

 ابوالحسن بنى صدر

  6313خرداد  1

 

 :  ضميمه

 ز شما:چند واقعيت در رابطه با بيانات امرو

اقرار به ضعف اين مجلس و دولت مخلوق آن. در واقع اگر  -6

                                                           

اشاره است به پيغام آقاى خمينى توسط آقاى موسوى اردبيلى: انتخاب نخست  ـ6
 وزير را به مجلس بگذاريد. 

بود محتاج اينطور حمايت نبود. مقايسه  مجلس، همان بود كه بايد مى

 ضعفبفرمائيد مجلس اول جمهورى اسالمى را با مجلس اول مشروطيت، 

شود. آن مجلس كارش  گير مى اين مجلس بيشتر دستگير و چشم

ساله بايستد، اين مجلس  2933ر برابر سلطنت حاميش بود و توانست د

 بايد يك روز در ميان رهبر انقالب حمايتش كند.

شما ميتوانستيد ضعف را با قوت عوض نكنيد. رئيس جمهورى هم 

به راى همين مردم انتخاب شده است، اما حامى او كارش بوده است. 

ند و او در نظر اند. هر روز و هر ساعت همه او را ميكوب مردم او را پذيرفته

 مردم محبوبتر ميشود. 

آنچه فرموديد مرگ آور بود، براى مجلس و جمهورى، چرا كه قوت 

 .2عف كرديد و ضعف جمهورى را قوتجمهورى را ض

همانطور كه حمايتهاى شما موجب ادامه حكومت موقت نشد در 

ئى نزديك متوجه خواهيد شد، نهادى كه خود قادر به دفاع از  آينده

آورد و مجلس كه خود محتاج  خود نيست، با حمايت دوام نمىاعتبار 

شوند، آنقدر ضعيف  الدم مىاينحد از حمايت است كه مخالفانش محدور

ئى كه بدست شما به  كه نميتواند خواستار جمهورى بشود. ضربه 3است

 اعتبار مجلس زدند، كشنده بود و اميدوارم اشتباه كرده باشم.

ك زبان بيشتر حق رواج ندارد و آن اينكه در اين جمهورى ي -2

 زبان تهديد است، ضربه ديگريست كه باعتبار جمهورى خورد.

ميليون  39ام روى عقيده، اگر  اما اينجانب همانطور كه گفته -3

جمعيت ايران باتفاق هم جانب اينجانب را بگيرند، مقابل شما نميشوم. 

يقين دارم كه . 4كنم حت خود اين مردم چنين نمىبخاطر اسالم و مصل

شما محتاج مردى كه عقيده و صداقت و لياقت را اساس كار خود قرار 

 داده است، ميشويد، اميدوارم كه دير نباشد و كار از كار نگذشته باشد.

 بعد از بيانات كه خطاب به وكالى مجلس فرموديد: 

 فرماندهى بدون قدرت و اختيار معنى ندارد -6

 مسمى باشد كسى نشنيده استرئيس قوه مجريه كه اسم بى  -2

 1،9تن از وكالى مجلس در دور دوم با مشاركت  633وقتى  -3

درصد از راى دهندگان در  28اند يعنى  ميليون راى دهنده وكيل شده

درصد  69اند و اين وكال بر فرض صحت انتخابات نماينده  راى شركت كرده

 مردم بيشتر نيستند، آن مجلس نيست كه شما ميفرمائيد:

اگر تقليد از غرب است، در آنجا وقتى تنها ثلث بلكه كمتر از ثلث  -

كنند، تجديد انتخابات بعمل  راى دهندگان در انتخابات شركت مى

                                                           

 ته است و:بنى صدر، اين ضميمه را بعد از اطالع از سخنان آقاى خمينى نوش ـ2

بگويد اگر ملت موافقت كند، من  «ميزان راى مردم است»گفت  وقتى كسى مى 
بود، ضعف و ضعف جمهورى را  «راى ملت»كنم، قوت جمهورى را كه  مخالفت مى

 كه تدارك كودتا بر ضد رئيس جمهورى منتخب مردم بود، قوت كرده است.

ه ملى از امروز مرتد جبه» خرداد كه در آن گفت: 29آقاى خمينى، پيش از  ـ3
خرداد، حربه تكفير را بلند كرد و گفت كسى كه مكتبى را مسخره  1، در «است

شود و خودش هم بايد مقتول باشد! عالمت آنست كه  كند، زنش بر او حرام مى
 مرحله پايانى كودتا را خود برعهده گرفته بود. یآقاى خمينى رهبر

، از ابتداى انتخاب بنى صدر به رياست با وجود همه آنچه به شهادت اين اسناد ـ4
جمهورى، آقاى خمينى برضد او بعمل آورد و با وجود سخنان آن روزش، بنى صدر 
بنابر اصل موازنه عدمى، برضد او قدم برنداشت. براين قاعده عمل كرد كه بايد 
موضع حق گرفت و براين موضع ايستاد و چنين كرد. نتيجه اينست كه تا امروز، 

ماه بعد از كودتا، قول يا فعلى از بنى صدر در دوران تصدى كه درآن  1 سال و 22
اند. در عوض، آنچه در اين اسناد از  اى به آقاى خمينى سراغ رود، نيافته اندك لطمه

كج رفتارى آقاى خمينى نسبت به منتخب مردم و كارگردانى كودتا به قصد 
و خشونتها آمده است، در استقرار استبداد و سازش پنهانى با قدرتهاى خارجى 

  مقايسه با آنچه انجام گرفته است، مشت نمونه خروار است.
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 آورند. مى

اگر اسالم است، نماينده و وكيل قيم نيست، و بايد طبق ميل  -

درصد مردم چه حق دارند درباره صد  69موكل عمل كند و ثانياً وكالى 

 ردم تصميم بگيرند؟درصد م

اكثريت شوراى نگهبان و مجلس و شوراى عالى قضائى و دولت  -

رجائى همه يك حزب هستند و اين حزب در جامعه در اقليت محض 

است. بزور گرفتن و بستن و شكنجه و... ميخواهد حكومت كند. نميتواند 

 افكند. و كشور را بخطر مى

ام  اينجانب آماده زمان، زمان شجاعت و صداقت و صراحت است. -

تا دژخيمان اين رژيم، مرا ببرند و بكشند اما نميتوانم نسبت بخطرى كه 

كند القيد بمانم و با سكوت خود در  موجوديت ايران و اسالم را تهديد مى

هاى داغ  ام تا از شن اين جنايت بزرگ شركت كنم. بنابراين آماده

وسى و الجوردى خوزستان به سلولهاى اوين نقل مكان كنم. آقاى قد

 كنند: ها دندانهاى خود را تيز مى كنند و دژخيم دقيقه شمارى مى

آيد. هندوانه  واقعيت همان چيزى است كه برسر مردم و كشور مى

آورد. گفتن اين حرف كه مردم ناراضى  تومان رضايت نمى 43ئى  دانه

اند و  نيستند خود را راضى كردن است. خطرها از هر سو سربرآورده

اند از شما توقع نبود كه بفرمائيد يا بايد وضع  را در ميان گرفته كشور

موجود را بپذيريد يا برويد بخانه يا بخارجه. اين همان لحن شاه سابق 

ايد؟ اينست پاداش جان كندنهاى شبانه روزى؟  است. از كجا به كجا آمده

كشور را هر طور ميخواهيد اداره كنيد، اينجانب زيربار ننگ شركت در 

نابودى ايران نميروم. خداحافظ. اگر حرف و صرف حرف نيست، دولت 

آقاى رجائى برخالف قانون اساسى تشكيل شده است، برخالف قانون 

اساسى در مورد گروگانها عمل و بكشور خيانت كرده است، پس چرا برسر 

 كار است؟

 

 

 به آقاى اشراقى نامه

 6313خرداد  64
 

 بسمه تعالى
 

6شراقىحجت االسالم آقاى ا
 

                                                           

اى كه آقاى خمينى خواسته بود و غير  اسفند، در جلسه 29هيأت سه نفرى در  ـ6
اى، رجائى، موسوى  دس بازرگان، بهشتى، خامنهناز آقاى بنى صدر، آقايان مه

شركت داشتند، به پيشنهاد  (تماالًاح)اردبيلى، هاشمى رفسنجانى و مهدوى كنى 
مهندس بازرگان تشكيل شد. در آن جلسه، آقاى خمينى از جمله گفت: شما در 

ايد. اينها مواضع را  شناسيد و تجربه هم نداشته ايد، اشخاص را نمى ايران نبوده
دهد: سخن شما راست نيست.  اند. بنى صدر به او پاسخ مى گرفته و جلو آمده
ايد. اگر اينطور نيست، شما  مواضع را شما به تصرف آقايان دادهراست اينست كه 

نداشته باشيد. اگر اين  (هر سه قوه)اعالم كنيد يك هفته كارى به كار دولت 
آقايان از روز دوم رفتند و در دفاتر خود بكار مشغول شدند، اينها خود مواضع را 

 اند.  گرفته و جلو آمده

ف بود زيرا بنابر قانون اساسى، رئيس جمهورى آقاى بنى صدر با اين هيأت مخال
هماهنگ كننده سه قوه بود و هيأتى كه ميان او و مسووالن سه قوه داور بشود، 
خالف قانون اساسى بود. بهررو، دو تن از سه تن هيأت شيخ محمد يزدى و 
مهدوى كنى جانبدار كودتاچيان بودند. آقاى بنى صدر به پيشنهاد آقاى احمد 

نفرى يعنى آلت فعل  3اى اشراقى را معرفى كرد به نشان اينكه هيأت خمينى، آق
آقاى خمينى و به او و آقاى احمد خمينى گفت:براى اينكه تركيب هيأت يكدست 

 شود و از آغاز معلوم باشد كه تحت امر آقاى خمينى است.

اى به آقاى اشراقى، حدود مسووليت او را چنان معين كرد  آقاى بنى صدر در نامه

 

 اند: سخن گوى هيات سه نفرى باز خالف حقيقت گفته

بنا بحكم كلى آقاى يزدى، راديو و تلويزيون، قرائت نامه اينجانب  -6

 خطاب به شما را سانسور كرده است.

درباره انتخاب نخست وزير مطالب چنان آشكارا خالف حقيقت  -2

 است كه اينجانب را به حيرت افكند اينست كه:

مى كنم يك بحث آزاد با شركت كسانى كه در جريان پيشنهاد 

 اند تشكيل بشود تا حقيقت بر مردم آنطور كه هست معلوم بشود بوده

هاى آقاى يزدى اين مطالب خالف حقيقت است :  عجالتاً در گفته 

صورت اسامى نامزدهاى نخست وزيرى را اينجانب تهيه نكردم.  -الف 

يه كرديد و اينجانب سه نفر را غير فهرستى از اسامى كه پيشنهاد شد ته

 قابل قبول خواندم كه يكى ار آنها آقاى رجائى بود.

هيات منتخب مجلس آمدند و گفتند ما فقط آقاى رجائى را 

پذيريد، كار ما تمام است. راى تمايل گرفتن  پيشنهاد ميكنيم و اگر نمى

 هم بود اما بعد از اينحرف بود.

ام چاپ شده است و  اين باره نوشتهئى كه در همان وقت در  دونامه

ت نوار گفتگوى ميان اينجانب و آقاى امامى كاشانى موجود است كه حقيق

2.گرداند را به تمامه روشن مى
 

در يكى از جلسات در اين باره بحث مفصل شد كه اينجانب 
ام و آقايان  به اينكار تمكين كرده «اضطرار»ام يا از راه  بوده «مجبور»

اما اضطرار، كره و اجبار نيست كه اگر به بحث آزاد تن  «راضطرا»گفتند 
گردد كه چرا  گردد. روشن مى دادند اين امور به تمامه بر مردم روشن مى

اينجانب تمكين كردم. در بحث آزاد آنرا بملت ايران با وضوح تمام خواهم 
 گفت.

درباره صورت اموال، آنچه در مصاحبه نگفتم اينست كه آقاى  -ب
ه دزفول آمدند و درآنجا پرسيدند پرسشنامه اموال را پرنكرده و بهشتى ب

ايد، بايشان گفتم منتظر پايان جنگ هستم و اينكار عالمت  نفرستاده
آنست كه بعد از جنگ قصد ادامه كار باين ترتيب را ندارم. ميخواهم 
خيال شما راحت باشد بلكه بگذاريد جنگ را با خيال راحت اداره و تمام 

خنده گفتم خيال شما راحت، راحت باشد كه نخواهم ماند. وقتى كنم. با 
بايد بعنوان شورايعالى قضائى آنطور  اند، نمى ايشان از انگيزه آگاه بوده

 بنويسند.

                                                                                             

علت اختالفها از نظر اين  كه حوزه عمل اين هيأت ربط به قانون اساسى پيدا نكند:
هيأت بايد تحريك مقامات را  گيرد. جانب از تمايل به تجاوز از حدود قانون مايه مى

اگر  نسبت به يكديگر مانع گردد و طبق بيانيه امام بايد آنها را به مردم معرفى كند.
ناسزا بگويند راضى به تعقيب نيستم كه خفقان هائى به اين جانب  روزنامه

بايد تصميمها و مطالب در قضاوت مردم  مطبوعات مقدمه استقرار استبداد است.
و زود، رسوائى كار اين هيأت آشكار شد زيرا، هيأت مأموريت خويش را  د.نقرار گير

ا پوشاندن تجاوزهاى استبداديان به مرزهاى قانون و اعتراض به اين تجاوزها ر
تخلف خواند. نامه به آقاى اشراقى اعتراض به اين روش كار است. نتيجه آن شد 
كه آقاى خمينى و دستياران او ناگزير پرده از كار خود برداشتند و با توقيف 

ها بدستور آقاى بهشتى، وارد مرحله واپسين كودتا شدند. اين مرحله را در  روزنامه
ميليون بگويند بله، من  39د بگويد: علن انجام دادند. آقاى خمينى ناگزير ش

 گويم نه... مى

گويد آقاى رجائى را شما  آقاى خمينى به بنى صدر گفت: امامى كاشانى مى ـ2
ايد.  ايد و در جلسه با هيأت برگزيده مجلس با انتخاب او موافق بوده خود برگزيده

خمينى خالف  پرسد: چرا به آقاى مىاو بنى صدر آقاى امامى كاشانى را احضار و از 
نوار را براى آقاى خمينى  . گفته است و از او خواست حقيقت را بگويد ضبط شود

دانست كه رجائى را او تحميل كرده است. با  . هرچند آقاى خمينى مىه شدفرستاد
انتخاب بنى صدر، بدنبال كسى بود كه به شرط مخالفت با رئيس جمهورى، نخست 

دكتر سنجابى رفته و پيشنهاد كرده بود به وزير شود. احمد خمينى نزد مرحوم 
 شرط مخالفت با رئيس جمهورى، نخست وزير شود و او نپذيرفته بود.  
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اند و پيش از  آقاى بهشتى چند نوبت تهديد به محاكمه كرده -ج

اند.  جلسه مصاحبه در هيات عمومى ديوان كشور اين مسئله را طرح كرده

6.يب سخن، سخنگو خالف حقيقت استه اين ترتب
 

اند هركس قانون را اجرا نكند  يك هفته نيست كه امام گفته -د

مفسدفى االرض است. مسئوالن كشور به شرح نامه قبلى نه تنها قانون را 

 كنند بلكه خالف آن ميكنند و دادرسى نيست. اجرا نمى

ديوارى حمله در همدان بالباس مبدل به يك اجتماع در يك چهار 

ها و  اند و اين بار اول نيست، مثل رژيم سابق هر بار كتك خورده كرده

 ها، مقصر ميشوند. مورد حمله واقع شده

گيرند و  هاى رسوا مى افراد دفتر رياست جمهورى را با پرونده سازى

كنند و صدها خالف كه هر روز واقع ميشوند، چه بگويم  با آن جوسازى مى

 آورند. هورى چه مىكه برسر رياست جم

صحبت آقاى سخنگو درباره مراجعه به آراء عمومى باز خالف  -ه

حقيقت است. اينجانب هم در ابتدا كه طرح كردم و هم در مصاحبه نظرم 

به ترتيبى بود كه در قانون اساسى پيش بينى شده است و در اين باره 

اند.  ديدهعين اصل قانون اساسى را هم خواندم و همه خوانده و شنيده و 

 انگيز نيست؟ با وجود حقيقتى چنين آشكار، اينطور خالف گفتن تعجب

 

 ابوالحسن بنى صدر

64/3/13 

 

 2نامه به آقاى اشراقى

  6313خرداد 
 

 بسمه تعالى
 

 حجت السالم آقاى اشراقى 

ديروز سخن گوى هيأت سه نفرى مطالبى را گفته است كه با 

 خواند، ىحقيقتى كه برشما و آنها معلوم است، نم

همان طورى كه در پاسخ نامه هيأت هم نوشتم مجدداً متذكر 

 شوم كه: مى

آقاى رجائى به گواهى همين قانون و قبل از تصويب آن و  -6 -الف 

گانى معاون و رهاى دارايى و باز برخالف قانون اساسى براى وزرات خانه

 براى بانك ملى مدير عامل معين كرده است كه جرم است.

ز امضاى قانون براى وزرات خارجه معاون تعيين كرده پيش ا -2

است كه خود هيأت نيز به اين موضوع اعتراض كرده است معهذا چرا 

 هيأت اعالم تخلف و جرم نكرده است؟

 از شوراى نگهبان بپرسند موقت چه وقت است؟ -6 -ب

 نخست وزير تا چه مدت حق دارد سرپرست باشد؟ 

كند كه  هورى را موظف مىنوشتم كه قانون اساسى رئيس جم

كند و ظاهراً تفسير هم  مصوبات مجلس را امضاء كند، اما مهلتى معين نمى

 برنمى دارد و محتاج متمم است.

با اين حال شوراى نگهبان مدت موقت را معين كند. اين جانب در 

طرفانه و از  كنم. و قرار بود كه هيأت بى ثلث آن مدت قانون را امضاء مى

                                                           

در مجلس، بهشتى هيأت  «طرح عزل رئيس جمهورى»پيش از مطرح كردن  ـ6
عمومى ديوان كشور را تشكيل داده بود و آن شورا باتفاق آراء با محاكمه رئيس 

د: منتخب مردم و مدافع سرسخت اجراى قانون اساسى جمهورى مخالفت كرده بو
   توان محاكمه كرد! را چگونه مى

بين تاريخ نامه - 1221-121صص  6395به نقل از كتاب غائله چهاردم تسفند  ـ2
 مي باشد. 6313خرداد  63و  5

به  هشى و با صبر و حوصله اين مسائل را حل كند، نه اينكراه كدخدامن

خواهند همه چيز را  اند، و مى كمك كسانى برود كه در مجموع يك دسته

دانيد كه درباره مصوبه مجلس شرحى به  به انحصار درآورند و شما مى

آقاى رجائى نوشته بودم، پس از اين كه بنابر حل مسئله شد گفتم ابالغ 

ه معلوم شود. و حاال به جاى حل مساله، دو نفر از اعضاى بكنيد تا نتيج

 هيأت در كمال بى طرفى اين طور عمل كرده است.

اگر نخست وزير بنابر تصويب مجلس، حق دارد سرپرست باشد  -2

 يا بايد سرپرست بشود فرق عمل سرپرست با وزير چيست؟

دن اصل مان ءو اگر در مقام انجام وظايف فرق ندارد، مساله بال اجرا

 شود؟ قانون اساسى چه مى 632

پس از اينكه با پيشنهاد شما موافقت كردم كه اين مسائل به  -3

طور اصولى حل بشود و شما خود به دنبال اين كار رفتيد، معناى اين كار 

 هيأت چيست و چرا از وظيفه اصلى خود عدول كرده است؟

با نخست  به هيأت نوشتم كه اعضايى از شوراى عالى قضائى -6 -ج

اند كه متضمن  و وضع قانون كرده (بنابر قرار خودشان)اند  وزير جمع شده

 دو خالف آشكار از قانون اساسى است.

هماهنگ كننده سه قوه رئيس جمهورى است و اين طور حذف مقام 

 هماهنگ كننده حتى بدون رعايت صورت ظاهر هرگز ديده نشده است.

ى وضع قانون جرم و مجازات شوراى قضائى حق وضع قانون ندارد ول

 كرده است. هيأت چه اقدامى در اين باره كرد.

تواند حزب باشد، رئيس ديوان عالى كشور  بنابر قانون قاضى نمى 

 عضو و دبير كل حزب جمهورى است.

آقاى رئيس مجلس در مجمع وعاظ در قم بياناتى برضد رئيس  -2

و در مجلس جمهورى كرده است و در نمازهاى جمعه هفته گذشته 

توهينى نمانده است كه نكرده باشد. شوراى قضائى در پاسخ اخطار 

اى سراپا توهين و تهديد  قانونى درباره عمل خالف قانون اساسى نامه

 نوشته است و اينها به نظر دو نفر از هيأت رفتار قابل اعتراض نيست.

مورد خالفكارى مسوولين مختلف و  93تا كنون متجاوز از  -د

ها به وسيله دفتر اينجانب به هيأت تذكر داده شده است كه غالب  هروزنام

 آنها بالجواب و معوق مانده است.

اى كه جهت متوقف كردن انتخابات مهران و دهلران به علت  نامه -ه

موقعيت جنگى اين دو شهر به مجلس شوراى اسالمى نوشته شده نه تنها 

ها باوجود  ت بعضى حوزهتا كنون در مجلس طرح نشده است، بلكه انتخابا

 تذكرات مكرر به وزير كشور به عهده تعويق افتاده است.

هيأت براى آن تشكيل شد كه طرفين برضد يكديگر اقدام نكنند 

پوشاند و هيأت اين  ها لباس قانون مى وقتى يك طرف به پيكر خواسته

كند، در واقع اين هيأت به وسيله سانسور رئيس جمهورى  طور عمل مى

شود و به طور كامالً آشكار در برنامه حذف او مشاركت  مى تبديل

 نمايد. مى

به قرار مسموع، شما قبل از اتخاذ تصميم جلسه هيأت را پس از 

ايد كه اين  ايد و اعالم داشته تذكرات الزم به عنوان اعتراض ترك كرده

 نوع اخذ تصميم مبناى قانونى نداشته و خود هيأت متخلف است.

شوند و نسل امروز از  گزارم كه اين امور واقع مى ىخدا را سپاس م

هاى اصلى انحراف يك انقالب از مسير اصلى  ها به علت راه واقعيت

شود كه چه آسان يك گروه سياسى  برد و متوجه مى خودش پى مى

قبضه خود بياورد و به راحتى قانون و در تواند نهادهاى گوناگونى را  مى

طرفى آقايان برشما و مردم  يدوارم درجه بىاصول را زيرپا بگذارد. و ام

 آشكار شده باشد.
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 پيام به مردم ايران

  6313خرداد  62
 

خبر تعطيل چند نشريه ديگر از آن جمله روزنامه انقالب اسالمى را 
. شب گذشته نيز برنامه تلويزيونى دادستان كل كشور را كه به 6شنيديد

دار  دكتر مصدق و خدشهمنظور لكه دار كردن رهبر نهضت ملى ايران 
 كردن رئيس جمهورى تنظيم شده بود، تماشا كرديد. 

اينها مراحل مختلف حركتى است كه حذف رئيس جمهورى منتخب 
 شما را هدف قرار داده است.

آنچه اهميت دارد، حذف رئيس جمهورى نيست، مهم آنست كه 
مردم غول استبداد و اختناق ميخواهد بار ديگر حاكميت خود را به شما 

يل كند و اثر خونهاى گرانبار عزيزان شما را كه در مبپاخاسته تح
سرنگونى رژيم سياه پهلوى نثار اسالم و آزادى شد، از بين ببرد و اين در 

اى آماده  شرائطى است كه كشور، خود را براى انجام انتخابات ميان دوره
 كند.  مي

ما ملت رئيس جمهورى شما همچنان در انجام رسالت خطيرى كه ش
ايد، استوار ايستاده است. پيام و كارنامه  مسلمان ايران به عهده او گذارده

خود را به هر شكل از آنجمله نوار و اطالعيه و... به اطالع شما خواهد 
رساند و به دعوت شما كه هر روز او را به مقاومت و استقامت ميخوانيد 

 صميمانه لبيك ميگويد.

 شاد و پيروز باشيد.

 سيد ابوالحسن بنى صدر، هوررئيس جم

 همدان - 62/3/6313

 

 2به آقاى خمينى نامه

 6313خرداد  68

 

 كشور اساسى مسائل در گردد. اجراي اساس قانون خواهيد نمي شما
 است. كرده مواجه نابودى خطر با را كشور كه است چنان شما عمل طرز
 مطيع، مجلس يك ناتوان، دولت يك ضعيف، جمهورى رئيس يك شما

 بخالف خواهيد. مي مخالفان نابودى و تهديد وسيله قضائى دستگاه كي
 دهد مى بباد را شما و ملت و دين كه است جمهورى حزب اين شما گفته

 فاسد طلب قدرت مشتى حزب رياست به را ملتى رهبرى شما و
صدمه  انقالب اين رهبرى كوشم مي نيز هنوز و كوشيدم بسيار ايد. فروخته

 با برديد. بين از را انقالب بيان كرديد تدريجى ودكشىخ شما اما نبيند
 غيرممكن كشور سياسى صحنه در را مردم حضور كامل، سانسور  برقرارى
 باقى وقت هنوز. بستانيد نيز را آن جان نيمه خواهيد مى اينك و ساختيد

  :بايد است،
 آزاد براستى انتخاباتش كه بگيرد را مجلس اين جاى مجلسىـ 6

 مطيع نه را خود مجلس و باشند كرده شركت انتخاباتش در دممر و باشد
 بداند، مردم خواستهاى ترجمان و مردم زبان بلكه شما، الحمايه تحت و

                                                           

آقای « دادستان انقالب»نشريه، به دستور آقای بهشتي و بي اطالع  2توقيف  ـ6
 با امضای او، بعمل آمد. الجوردی اما

صدر از طريق  به كرمانشاه مى رود. آخرين تماسهاى خمينى و بنى  صدر بنىـ 2
رضا پسنديده برادرزاده خمينى انجام مى پذيرند. پسنديده پيام زير را از طرف 

من همواره كوشيده ام شما را در مقام »خمينى تلفنى براى بنى صدر مى خواند: 
ام ، حفظ  هى كل قوا كه خود من به شما تفويض كرد هرياست جمهورى فرماند

شويد. حاال هم مى خواهم شما را حفظ كنم،  كنم. اما خود شما مانع اينكار مى
هاى  بشرط اينكه اطرافيان خود را دور كنيد. اين روزنامه شما را بباد داد. گروه

را قبول كنيد. فاسد را طرد كنيد. شما بايد دولت را قبول كنيد، شورايعالى قضائى 
بنى صدر در پاسخ، اين نامه را به خمينى «. مجلس و شوراى نگهبان را قبول كنيد

 نويسد كه تنها قسمتي از آن در دست است. مى

 .اينست قوى مجلس
 رئيس. باشد مستقل يعنى. باشد قوى بايد نيز قضايى ـ دستگاه2
 سه و اند شده نصب اساسى قانون خالف بر كل دادستان و كشور ديوان

 آن در اساسى قانون همين خالف بر نيز قضايى شورايعالى عضاىا تن
 تشكيل قانون وفق بر قضائى عالى شوراى بايد اند ه كرد  پيدا  عضويت

 .گردد
 بخصوص و وقايع اين از بعد كه را نگهبان شوراى از ـ نيمى3

 اعتبارى و وزن چه شد معلوم اى دوره ميان انتخابات بر نظارتش چگونگى
 و بهشتى آقاى دست آلت بنابراين و  اند زيدهبرگ غيرقانونى اممق دو دارد
 .شود تشكيل نو از قانون موافق بايد نيز شورى اين و هستند او گروه

 شما جانب از هم. است صالحيت فاقد هم نيز رجايى آقاى ـ دولت4
 در هم. است غيرقانونى مجلس تاييد مورد هم و است شده تحميل

 بايد و است شده بزرگ شيطان تسليم و كرده تخيان بكشور گروگانگيرى
 .برود

 دفاع ىابر بودند مقامهايى قوا كل فرماندهى و  جمهورى ـ رياست 9
. اند بوده محروم منزلتى هرگونه از قرنها و قرنها  كه مردمى منزلت از

 با رفت مى گمان. است نيامده در اجرا به كشور اين در گاه هيچ قانون
 اجراى با را مردم بيشمار، خطرهاى برابر در بتوانم جمهورى رياست قبول
 با خود. كنند دفاع خويش استقالل از مردم و نگاهدارم صحنه در قانون

 مطمئن. باشند آزاد. كنند غلبه غيرآن و اقتصادى بحرانهاى بر تالش و كار
 مسير تغيير براى بزرگ تالشى به خودجوش و باشند داشته اميد. باشند
 مطبوعات، قانون برخالف تهران انقالب دادستان كه اينك. برخيزند تاريخ

 اينك. است نمانده اثرى آزادى از ديگر و است كرده توقيف را ها روزنامه
 طبع باب اى بودجه گروگانگيرى لهمسأ در بار خفت تسليم بدنبال كه

 قراردادهايى آمريكا و انگليس با برند، مى مجلس به آمريكائى گران سلطه
 و بزرگ شيطان مساعد نظر جلب براى مسابقه جز كه كنند مى امضا

 قوا كل فرماندهى و جمهورى رياست داد، توان نمى بدان عنوانى كوچك
 حداكثر براى را مقامها اين ام گفته ابتدا از آيد؟ مى من كار چه به ديگر
 كه كنم تكرار بايد نيز هنوز و پذيرم مى انقالب و كشور نجات بخاطر تالش

 .نيست دلبستگى نهابدا مرا
 

 

 به آقاى خمينى نامه

 6313خرداد  22

 بنام خدا
 

ام، تا با كسى  اينجانب هرگز در دفتر هماهنگى حاضر نشده - 6
مالقات داشته باشم. ديروز هم كه تهران آمدم، دفتر بودم، چماقدارهاى 
شما هم در مقر ما هستند براى اينكه معلوم شود حكومت اسالمى است و 

اسى دارد! روزها ناسزا ميگويند، شب هم ناامنى ايجاد ميكنند. قانون اس
 بنابراين مالقات با كسى امكان ندارد.

متاسفانه با اين اطالعات دروغ شما را وادار كردند بكارهائى كه  - 2
 كشور را به اينجا بكشاند. رها نخواهند كرد تا كشور را به نابودى ببرند.

. تا آخر كجاست؟ 3«تا آخر خواهم رفت..... واال »تهديد فرموديد - 3

                                                           

شود كه در پى سخنرانى آقاى خمينى در حمايت از توقيف  ياد آور مى ـ3
ه شديد ها، رئيس جمهورى در همدان بود، عالوه بر پيام به مردم، نام روزنامه

اللحنى به آقاى خمينى نوشت. فتوكپى اين نامه در يورش قواى سركوب، ربوده و 
صدر، يكبار توسط موسوى  بنى «حكم عزل»برده شد. در روزهاى پيش از صدور 

تن يا بيشتر  2گروه سياسى را محكوم كند و  8اردبيلى، خمينى پيام داده بود: اگر 
اى قيد شده  گروه و اين كسان بر صفحه 8اسامى آن )از همكاران خويش را براند 

صدر عزيز است، رئيس جمهور ما است، فرمانده كل قوا است و دولت  ، بنى(بودند
كنيم. تهديد كرده بود كه اگر نپذيرد و حاضر به همكارى  را هم به ميل او عوض مى

  .«تا آخر خواهد رفت»با رهبران حزب جمهورى اسالمى نشود، او 
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شمائيد و دژخيمانتان و اعدام. از حكومت شما يك كربال كم بود آنرا 
 ام. ميخواهيد آماده كنيد من آماده

اگر بناى شما بر حفظ اسالم و ايران است، يك لحظه هم فكر  - 4

كنيد كه ممكن است وضيعت طورى بشود كه از من كارى ساخته باشد. 

داريد همه چيز را خراب كنيد كه اگر خداى نكرده، مصيبتى چه اصرار 

اى رخ دهد،  پيش آيد، راهى نباشد؟! من را مردم انتخاب كردند اگر فاجعه

 شايد من به استناد اين راى آنان، بتوانم جلوى فساد و نابودى را بگيرم.

من اخالق اسالمى دارم. نه بى صفت هستم نه گرگ صفت.  - 9

ايستم و هرچه پيش آيد براين قول خواهم بود  ل شما نمىام در مقاب گفته

 ام ببينم بنابراين: آنچه كه ديده زولو از شما بدتر ا

من نه محرك كسى هستم به شلوغى، و نه ميتوانم مثل شما  - 1

خود را قانع كنم كه هرچه ميشود از يك گروه است به اسم مجاهدين 

ى مردم انداخت به اسم خلق، و قواى قهريه را بايد به جان جوانها

خواهيد توجه كنيد، مردم بعد از بالئى كه در اين دو  مجاهدكشى شما نمى

اند، بعد از سرانجام گروگانگيرى، با وجود نگرانى نسبت به  سال ديده

سرنوشت جنگ، و در شرايطى كه شدت نگرانى و نا امنى تا به حدى 

تومن رسيده است،  هزار 9333تومانى آغاز انقالب به  333است كه ليره 

حاال نگران اين هستند كه مرحله آخر كودتاى خزنده انجام بگيرد كه 

همان راى مجلس تحت الحمايه شماست به عدم كفايت من و امضاى شما، 

كه فاتحه جمهورى خوانده شود و بر همگان معلوم شود كه نه استقالل 

 است، نه آزادى، نه اسالم و نه جمهورى.

ت كيست كه اينقدر حرف او را ميزنيد. آيت شما ميگوئيد كه آي

كسى است كه طرح او را همه حتى شما، اجرا كرديد. آمديد آن بيانات 

ناحق را برخالف اسالم، بر خالف قانون و برخالف شرع ابراز و آغاز كرديد 

 و...

اگر طالب آرامش هستيد، بجاى آن بيانات پر از تهديد كه بوى  - 2

ان را ميدهد، بهتر است بيان اطمينان بخش جنگ داخلى و نابودى اير

واقعاً  -نه آنطور كه شما ميگوئيد و در عمل اجرا ميشود  -بكنيد كه قانون 

كه منتخب مردم است  -اجرا شود. بهتر است بجاى تهديد رئيس جمهور 

به مردم اطمينان بدهيد كه راى آنها  «تا آخر خواهم رفت»به اينكه،  -

هيچ آرامشى ايجاد نميكند كه رئيس جمهورى را محترم خواهد بود. اين 

كه هيچ گناهى جز پافشارى بر استقالل، آزادى، امنيت، معنويت، 

اسالميت و.... ندارد، بوسيله يك بزاز كه شما او را دادستان انقالب 

 ايد، شب و روز تهديد كنيد. اسالمى كرده

ن اطمينان متاسفانه شما از وقتى از پاريس پا به ايران گذاشتيد، بيا

ايد.  بخش را، حتى يكبار، امتحان نكرديد و هميشه بيان تهديدآميز داشته

دين جز »، شما ميگوئيد: «دين جز محبت نيست»پيغمبر اسالم گفت 

 .«تهديد نيست

براى من مثل روز روشن است كه ميخواهند اسالم و جمهورى را  

زاحمى در برابر آنقدر لجن آلود كنند كه براى حداقل يك قرن، در ايران م

قدرت آمريكا نماند. شما را هم به اين راه خواهند برد. چه عيب دارد حال 

( ماه است مرا تهديد ميكنيد، چه با پيغام، 5شما يك بار امتحان كنيد: نه )

چه حضورى، اينهمه برخالف قانون اساسى به من تحميل كرديد. يكبار 

دم تحبيب بعمل بياوريد. هم به اين حزب چماقداران تهديد كنيد و از مر

 ببينيد فوراً آرامش به كشور بازميگردد يا خير. 

هر عزيزى كه حق را رها كرد، ذليل ميشود و هر » امام فرمود:  - 8

. اينطور نيست كه شما فكر كنيد هر «ذليلى حق را گرفت، عزيز ميشود

چه برخالف مصلحت و واقعيت بفرمائيد، اين مردم از شعور خالى هستند 

تا باز نگوئيد  -كوركورانه خواهند پذيرفت. االن به شما ميگويم  و

اگر در اين كودتاى خزنده قدمهاى بعدى هم برداشته شود،  -نميدانستيد

يعنى تهديد شما عملى گردد، كشور در اين جنگ داخلى، توام با جنگ 

خارجى موجود، فرو خواهد رفت و مسئول اين جنگ كسى جز شما 

 نيست.

 نى صدرابوالحسن ب

22/3/13 

 

 توضيح :

براى آنكه خوانندگان سنگينى جو آن ايام را در نظر مجسم كنند، 

كنيم. پيش  آقاى خمينى را نقل مى 6313خرداد  1سه قسمت از سخنان 

 از نقل آن سه قسمت، اين توضيح بجاست كه 

در قسمت اول سخنانش، روحانيت را برضد بنى صدر  -الف

يك حقيقتى وجود دارد و آن اينكه بنى صدر انگيزد. در سخن او،  برمى

دانست و نه عبا و  دارى  مسئوليت دولتى را علم و لياقت مى شرط عهده

 عمامه.

كند كه اگر هم همه  در قسمت دوم، براى بار اول، تصريح مى -ب

كند، بديهى است  مردم با رئيس جمهورى موافقت كنند، او مخالفت مى

كند. عقل  ا مجوز مخالفت خود مىر «بيرون گذاشتن پا از قانون»

اند، اكثريت  قدرتمدار او غافل است كه قانون را همه مردم تصويب نكرده

اند. پس همه مردم حق دارند موافقت كنند و اگر همه  مردم تصويب كرده

مردم موافقت كردند، مخالف با رأى همه مردم، اگر در حد نظر بماند، حق 

شود كه او  دم را بال اجرا كند، زور ناب مىدارد اما اگر بخواهد رأى همه مر

 شد.

زند چرا شورايعالى قضائى و  صدر تشر مى در قسمت سوم به بنى -ج

صدر، به  شوراى نگهبان و مجلس را قبول ندارد. واقعيت اينست كه بنى

شود كه آقاى هاشمى  يادآور مى -ها در انتخابات،  استناد تقلب

بنى صدر به رياست جمهورى، نزد  رفسنجانى گفت: بعد از انتخاب شدن

امام رفتيم و عرض كرديم: اينكه نشد و ايشان فرمودند: شما سعى كنيد 

دانست، شوراى قضائى  مجلس را قانونى نمى -مجلس را در اختيار بگيريد 

را نيز به استناد قانون اساسى كه آقاى خمينى برعكس آن رئيس شورا و 

دانست و شوراى نگهبان را هم  ى نمىدادستان كل را نصب كرده بود، قانون

دانست كه نيمى از اعضاى آن را دو مقام غير قانونى  بخاطر آن قانونى نمى

 برگزيده بودند.

خرداد آقاى هاشمى رفسنجانى سند است:  1و اما يادداشت روز 

را آقاى خمينى، خود، تصدى كرده است. در  6313كودتاى خرداد 

عزل "كند كه در ماجراى  ريح مىيادداشتهاى روزهاى ديگر نيز تص

 ، مجلس طبق دستور خمينى عمل كرده است:"صدر بنى

خطاب به  6313خرداد  1سه قسمت از سخنرانى آقاى خمينى در  *

 نمايندگان مجلس اول: 

واال اين ملت هست و اين روحانيت هم هست اين را بدانيد در هر  ـ6

به اسالم، هر وقت  جائى از اين مملكت يك روحانى مبارز هست، متعهد

صدايش دربيايد همه دنبال او هستند، اينقدر تعقيب نكنيد كه بخواهيد 

روحانيت را كنار بگذاريد. آخر شما در ظرف چندين سال چه كار كرديد 

گوئيد نبايد باشد، چه كرديد؟ چه كار  براى اين كشور كه روحانيون را مى

گوئيد ما گفتيم،  ىايد؟ جز حرف هيچى نداريد. هى م مثبتى شما كرده

خوب گفتيد، چه كرديد؟ االن اين ملتى كه دنبال اين جمعيت بودند و 

خواهم  دانستند، من نمى دنبال اسالم بودند و روحانيت را نشانه اسالم مى

بگويم هر روحانى كذا... من بعضى روحانيان را از شمر هم بدتر ميدانم. من 

 كنم... عرض مى
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اهند، اگر پايتان را از اسالم كنار بگذاريد اين مردم اسالم را ميخو ـ2

كند و همه  اى كه اينجا نشسته با كمال قوا با شما مخالفت مى اين طلبه

خواهند. من اول سال به آقايان عرض كردم  ملت اسالم هم اسالم را مى

كه اين سال خوب است كه سال اجراى قانون باشد. بايد حدود معلوم 

ش در قانون اساسى چه هست يك قدم بشود آقاى رئيس جمهور حدود

كنم. اگر همه مردم هم موافق باشند،  آن ور بگذارد من با او مخالفت مى

 من مخالفت ميكنم...

شوراى نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسى را قبول ندارم،  ـ3

من مجلس را قبول ندارم، من رئيس جمهور را قبول ندارم، من دولت را 

مه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد ولو قبول ندارم، نه ه

برخالف رأى شما باشد بايد بپذيريد براى اينكه ميزان اكثريت است و 

شوراى نگهبان كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسالم هم  صشخيت

نيست ميزان اين است. همه ما بايد بپذيريم. من هم ممكن است با 

طلبه هستم مخالف باشم الكن وقتى قانون  بسيارى از چيزها من كه يك

شد ديگر نق زدن در او اگر بخواهد مردم را تحريك بكند مفسدفى 

 االرض بكنند... االرض است و بايد با او دادگاهها عمل مفسدفى

 

 

 پيام به مردم مسلمان و شريف ايران

 6313خرداد  22

 

 بسمه تعالى

 

 مردم مسلمان ايران:

را به رياست جمهورى انتخاب كرديد. اينك شما با راى قاطع خود م

كردم،  از خود بپرسيد اگر اينجانب با توقعات قدرت گرايان هم آهنگى مى

گرفتم؟ اگر زبان شما نميشدم و  اند، قرار مى آيا در وضعى كه مرا قرار داده

اعتراض نميكردم، اگر وضع كشور را روزانه به شما گزارش نميكردم، اگر 

 را قانونى ميشمردم، اگر... با من اينطور رفتار ميكردند؟هر چه واقع ميشد 

به دين خود و راى و اعتماد شما خيانت نكردم و تا جائيكه توانستم  

كوشيدم. بسيارى از جريانها را بموقع مطلع شدم و هشدار دادم. صدايم 

هاى جوسازان گم كردند و اينك نيز مثل جدم حسين ابن  را در قيل و قال

 بينم براى شما پيش بينى ميكنم: چه از خطرها كه مىآن (ع)على 

چ از سه شعار انقالب اسالمى: استقالل آزادى جمهورى اسالمى هي

 .6محتوايى بجاى نخواهند گذارد

اند و با نفتى كه صادر  استقالل اقتصادى با بودجه ايكه تهيه كرده -6

چون امنيت كنند و با قراردادهائى كه امضاء ميكنند از بين ميرود و  مى

نيست وضع شما محرومان جامعه بدتر خواهد شد و گرانى و بيكارى 

 روزگار شما را سياه خواهد كرد.

استقالل سياسى بدون استقالل اقتصادى و با وجود ناامنى  -2

 داخلى و جنگ خارجى از دست خواهد رفت.

از آزادى چيز چندانى باقى نمانده است. فقدان امنيت تا  -3

تومانى دو سال و نيم پيش پنج هزار تومان شده  233ليره بدانجاست كه 

اند و آينده از اينهم بدتر خواهد  ها تعطيل و زبانها بسته شده است. روزنامه

شد. گروهيكه مقامات را بتصرف در آورده است، بلحاظ بدتر شدن وضع و 

 پناه بى اعتبار شدن در افكار عمومى، روز بروز بيشتر بوسائل اختناق آور
                                                           

رار بود استبداد مالتاريا انجام دهد را بنى صدر در كتاب خيانت فهرست آنچه ق ـ6
به اميد كاملتر آورده است. و مالتاريا همه خيانتها، جنايتها و فسادها را مرتكب 

 . شد

 واهد برد و خود قربانى همين جريان خواهد شد.خ

روزى محكومى در پاى چوبه دار گفت: اى آزادى چه جنايتها كه  -4
به نام تو نميكنند. امروز و فردا بيشتر از امروز خواهند گفت: اى اسالم چه 

ها كه بنام تو نميكنند. چنان دين را از اعتبار خواهند انداخت كه  جنايت
 يك قرن كسى نتواند حرفى بزند و دعوتى بحق كند. بنام اين دين تا

ام استقالل و آزادى و  اينجانب هيچ گناهى بجز اينكه خواسته -9
اسالم بعنوان تضمين كننده استقالل و آزادى و زمينه ساز رشد و تعالى 

ام  همه جانبه انسان به اجرا در آيند نداشته و ندارم. از اسالم نان نخورده
ام. بشما مردم گفتم كودتاى خزنده اجرا  دمت بآن گذراندهاما عمر را در خ

ميكنند و مراحل آنرا هم يكايك شرح كردم و تا اينجا نيز بهمان ترتيب 
اند و مرحله آخر آن كه سلب عنوان رياست جمهورى و گرفتن  انجام داده

جان اينجانب است را نيز دست اندر كارند تا انجام دهند. اگر چنين كردند 
 برآنچه كه در باال پيش بينى كردم امور زير نيز واقع خواهند شد:عالوه 

برخوردهاى پايدار در كشور بر برخوردهاى مسلحانه كنونى  -الف
اضافه خواهند شد و خود بر مشكالت باال خواهند افزود. مردم ما كر و 

بينند كه دو سال و  بينند و مى كور نيستند و وضيعت روزمره خود را مى
حزب حاكم روز به روز وضعيت كشور را بدتر ساخته است و  نيم حكومت

امنيت از بين رفته است. اقتصاد فلج شده است. جنگ داخلى و خارجى 
 بطور مستمر ادامه دارد و اينك خطر گسترش آن نيز است.

جنگ تحميلى در صورت طوالنى شدن به فرسودگى كامل  -ب
ه زمينه اجراى برنامه نيروهاى ايران و عراق ميانجامد و در خاورميان

آمريكا فراهم ميگردد و همانطوريكه در جريان گروگانگيرى مالحظه 
كرديد ناچار به شرايط ننگينى تن خواهند داد. همانطور كه بيمى بخود راه 
ندادند روزى گفتند تا گروگانها دردست ماست گلوگاه امپرياليزم آمريكا 

انها جنس بنجل بودند در دست ماست. و وقتى تسليم شدند گفتند گروگ
و آمريكا نميخواست، ناچار شديم از سر بازشان كنيم. خواهند آمد و 
خواهند گفت چاره نداشتيم جز اينكه به شرايط تسليم بشويم، مردم 

 بدانيد.

چهار وزير خارجه آمدند و و پيشنهاد كردند كه قواى عراق بداخل 
ه بگيرند و از هر خاك عراق عقب نشينى كنند و مقدارى هم از مرز فاصل

دو طرف حريمى غير نظامى بوجود بيايد و بعد موارد اختالف از طريق 
سياسى حل گردند. ما از آنها خواستيم نقشه بياورند و روى نقشه 

خرداد بيايند كه با  68پيشنهاد خود را براى ما روشن بگردانند. قرار بود 
ى، امروز مالحظه وضع كشور منصرف شدند. از ابتداى جنگ باين سو

وضعيت نظامى ما بهترين وضعيت است. عقيده اينجانب اين بود كه اگر ما 
را بحال خود بگذارند، با چند پيروزى چشمگير، ما نه تنها پيروزى نظامى 

هاى آمريكا را در همه منطقه برهم ميريزيم و  بدست مياوريم بلكه نقشه
رج را تحمل كرديم، ميتوانيم عصر سوم را در تاريخ آغاز كنيم. ضربه از خا

ارتش مهاجم را متوقف ساختيم و شروع به اضمالل آن نموديم. از پشت 
سر كردند آنچه كه كردند و شما از آن اطالع داريد. وضع جنگ تا اين 
لحظه اينطور است، هستيم و ببينيم كه اين وضع چطور تحول خواهد 

ند و در كرد. اگر اين خطرها كه برشمردم، براى شما مردم ملموس هست
دل خود احساس ميكنيد كه راست ميگويم و با شما صادقانه حرف ميزنم 

ام كه مقام و موقعيت مرا نفريفته و براى وفادارى  اگر امتحان خود را داده
ام، اگر بر شما معلوم است  به دين و براى شما مردم همه چيز حاضر شده

قدرت كه فرق است ميان حرف و عمل وقتى انسان سوار اسب سركش 
نشده و وقتيكه سوار ميشود و اگر ميدانيد كه امتحان واقعى وقتى است 
كه انسان اسباب سوار شدن بر مركب خودكامه را داشته باشد و سوار 
نشود، باور كنيد كه خطرها كه برشمردم همه خطرها نيستند و خطرها 

كه اين خطرها پيش نيايند خود را  برای اين هم جدى هستند. باور كنيد
ام، باور كنيد كه يك لحظه از فكر اين خطر بيرون  ر هر خطرى افكندهد
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ام محيط امن و آزاد  ام و خواسته ام. به هيچ كس خائن نبوده نرفته
 اجتماعى بوجود آيد و كشور سريع رشد كند.

بگمان اينجانب راه چاره آسانست، به شما مردم همواره سخنم اين 
 بوده است:

شهر در حال سقوط بود. با ارتشيان روزى كه به دزفول رفتم، 
صحبت كردم به آنها گفتم شما بخود باور كنيد و ميتوانيد دشمن را 
متوقف كنيد و بشكنيد. آنها از اين جانب پذيرفتند، عمل كردند و موفق 
شدند. حاال هم به شما مردم ميگويم شما به توانائى خود باور كنيد. 

ستقامت كنيد. راههاى استقامت تسليم جوسازان و چماق داران نشويد. ا
 ايد و اينبار نيز ميتوانيد بيابيد. را شما خود در گذشته يافته

و اما به كسانى كه شتابزده ميخواهند كار را يكسره كنند، بارها 
 گويم:  ام و حاال هم مى گفته

برنامه كارتان حذف اختيارات رئيس جمهور است. گفتيد اين حرف 
 دروغگوى سال كه بود.دروغ است و معلوم شد كه 

برنامه كارتان حذف رياست جمهورى است، گفتيد بد گمانى و خيال 
ايد. بيائيد هماهنگى بوجود آوريم و با اجراى واقعى  است، تا اينجا آمده

قانون، كشور را از مهلكه بيرون ببريم. قانون را وسيله اجراى نيات خود 
تيد. براى پرهيز از كرديد و اجراى واقعى آنرا تا اين حد مشكل ساخ

 خطرها، براى آنكه مردم كشور نگرانتر از آنچه هستند نشوند، بيائيد.

مصرح در قانون اساسى را محترم شمريد و آزادى  یآزاديها -الف
بيان و قلم را تامين كنيد و مطمئن باشيد مردم ما عاقل و رشيد هستند و 

 آميز تحريك نميشوند. ها و حرفهاى تحريك با مقاله

قانون اساسى را مو به مو به اجرا بگذاريد و هر جا را كه خالف  -ب
 انجام شده است معين كنيم و باز گرديم و قانون را اجراء كنيد.

گويد مستقل و بى طرف  دستگاه قضائى را همانطور كه اسالم مى -ج
كنيم و اعتماد و امنيت واقعى را پديد آوريم و بجاى پرداختن به حذف 

اى براى حل  مال زور در برخورد بهرمشكل، برنامههمه و همه و اع
مشكالت كشور به اجرا بگذاريم و از راه بحث آزاد واقعى، مانع از آن 

 ها بدل گردد. ها و اسلحهقها به برخورد چما گرديم كه برخورد انديشه

 خواهر و برادر،

ميبينم براى شما شرح دادم. بشما  كه با كمال صداقت وضعى را
مروز كه هنوز وقت باقى است نايستاديد و استبداد را كه ميگويم اگر ا

هنوز قوام نگرفته دفع شر نكرديد و استبداد با سلطه خارجى پيوند 
قطعى پيدا كرد، همه آنچه را كه گفتم و بدتر از آن بر شما خواهند آورد 

 و...

امروز از صبح تا شام و از شام تا صبح چماق داران رسمى و غير 
ى و كار رئيس جمهورى منتخب شما را در محاصره رسمى محل زندگ

توانند هر تظاهرى را بكنند و هر رذالتى  دارند و اينها مستثنى هستند. مى
 را انجام دهند. فردا با شما مردم چه خواهند كرد؟ 

گيرم كه به وظيفه خود عمل كردم و آنچه را  خدا را به گواهى مى
ردم است كه نگران سرنوشت رساندم، بر شما م بايد به اطالع شما مى

 انقالب اسالمى و كشور خود باشيد و استقامت كنيد.

 

 رئيس جمهور

 ابوالحسن بنى صدر

 6313خرداد  22

 : توضيح

، توسط آقاى غضنفرپور 6313خرداد  24اين پيام در مجلس، در 

خوانده شد. آقاى خمينى از قرائت آن، آنطور كه آقاى هاشمى رفسنجانى 

د. يعنى چرا آورده است، انتقاد كرده بو «ر بحرانعبور ا»در كتاب 

 ايد!  جلوگيرى نكرده

 

 پاسخ به سخنان آيت اهلل خمينى

 6313خرداد  29

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

6حضرت آيت اهلل العظمى خمينى
 

ام. اما اين هشدارى كه  هنوز فرمايشات شما را به تمامى نشنيده
 كنم: ين جواب را عرض مىشود، شنيدم، ا مرتب از راديو پخش مى

كنم اينجانب در هيچ اتحادى  به دفعات عرض كردم. باز عرض مى -6
هاى قبلى شما بود، محتوائى منطبق با  ام. خبرهائى كه در پيام وارد نشده

واقعيت نداشت. در مراجعت به تهران هم به علت كسالت، و هم به علت 
يرم، از پذيرفتن اشخاص ها قرار نگ اين كه در معرض اين گونه حرف و نقل

خواهند كار كشور  خوددارى كردم. فكر كنيد شايد كسانى هستند كه مى
شود به نابودى كشانند و خبرهاى دروغ  را به همين ترتيب كه مالحظه مى

رسانند و شايد شما و كشور را از فرزند متعهد و اليق خود  را به شما مى
 محروم سازند.

همه به تساوى اجرا شود، يا به تبعيض؟  ى آيا قانون بايد در باره -2
اگر راه پيمائى و تظاهرات نبايد انجام گيرد پس اين چند روزه چرا يك 
گروه معين آزادند در خيابانها تظاهر كنند و ناسزا و شعار دهند؟ بجان 

به  (روز كارگر)مردم بيفتند و بزنند و بگيرند و ببرند؟ روز اول ماه مه 
دين عقيده دارند، اجازه اجتماع داده شد كسى هم هائى كه به غير  گروه

 متهم به شركت در وحدت نشد.

ايد اينجانب نبايد  آيا شوراى عالى قضائى و بقيه كه فرموده -3
بگويم آنها را قبول ندارم بايد طبق قانون اساسى تشكيل شود يا خير؟ و 
بايد طبق قانون عمل كنند يا خير؟ آيا شوراى عالى قضائى حق وضع 
قانون دارد يا نه؟ اگر ندارد اينجانب كه بايد مجرى قانون اساسى باشم، 
حق دارم بگويم وضع قانون نكنند يا خير؟ اگر دادستان انقالب كه هيچ 
يك از شرايط قاضى در او جمع نيست، بر خالف قانون اساسى و قانون 

ها را توقيف كرد، بايد بگويم چرا خالف قانون عمل  مطبوعات روزنامه
كند يا خير؟ و اگر مردم را به استقامت در برابر قانون شكنى آشكار  ىم

 خواندم، دعوت به شورش كردم يا دعوت به قانون؟

به گمان اينجانب اينست كه رفتار شما در حق اينجانب عادالنه  -4
نيست. اينجانب هيچ نيت بدى نسبت به شما و كشور نداشتم. با كمال 

ر بحرانى است تا وقتى كه بنابر اجراى صداقت خدمت كردم. وضعيت كشو
تر ميشود. اينست كه هر وقت كه خونسردى باز آمد،  قانون نشود، بحرانى

اجازه بفرمائيد بحث آزادى كه قبالً اجازه نفرموديد با مسووالن قواى سه 
كنم  گانه انجام گيرد. اينجانب به راى مردم همواره پايبندم، گمان نيز نمى

خواست مردم عمل كرده باشم يا بكنم. عصبانيت كسى باشم كه خالف 
گردد.  شما به هر اندازه باشد از صداقت اينجانب نسبت به شما كاسته نمى

كنم كليد آرامش كشور در دست شما  باز هم بحكم وظيفه دينى عرض مى

                                                           

 29يادداشت )پاسخهائى كه آقاى هاشمى رفسنجانى، آنها را مغرورانه خوانده  ـ6
و تصريح كرده است برآلت فعل  (از عبور از بحران 692و  691صص  -6313خرداد 

بنى صدر كه او آن را به دروغ كاخ  ينوبودن مجلس و وقوع انفجار در محل مسك
نزديك غروب، صداى انفجار مهيبى آمد. بعداً معلوم شد در حياط كاخ »خواند:  مى

مسكن بنى صدر انفجار رخ داده. ممكن است كار خودشان باشد و ممكن است از 
 «روشن خواهد شد...مخالفانشان، بعداً 

فرمايند زودتر مجلس در مورد آقاى بنى  احمد آقا تلفن كرد و گفت: امام مى» 
اى به اظهارات امام داده،  صدر، تصميم بگيرد. امروز بنى صدر جواب مغرورانه

 . «خواهد به راه بيايد معلوم است نمى
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گردد. اگر آزادى اجتماع  است. اطمينان بدهيد قانون و تمام قانون اجرا مى
بينيد، پس  ايد براى همه باشد و اگر شما مصلحت نمىطبق قانون اساسى ب

هيچ گروه نبايد اجتماع كند، در باره مطبوعات هم همينطور. ساير امور 
د را كنم، رفتار شما هر چه باشد اينجانب تعهد خو نيز همينطور. تاكيد مى
6.كنم نسبت به شما نقض نمى

 

 ابوالحسن بنى صدر 

 6313خرداد  29

  

 آيت اهلل خمينى پاسخ تکميلى به
 

 بسمه تعالى

 

پيرو تلگرام قبلى اينجانب به دفتر امام و خبرگزارى پارس و راديو و 
 شود: تلويزيون عرض مي

درباره هيات سه نفرى بايد عرض كنم قرار متاركه بود و نظارت  -6
اى به  برآن نه كارهائى كه كرد. تازه اينجانب نگفتم كه قبول ندارم، نامه

شود به جاى  شتم كه چطور يك بام و دو هوا عمل مىآقاى اشراقى نو
ه به مجلس بردند. شما قبول فرموديد كه جلو اين كار را حمتاركه الي

 بگيريد. نگرفتيد و اينجانب مقصر شدم.

توانيد امور اقتصادى... اصالح كنيد  فرمايند اگر مى اين كه مى -2
معتقد و دانا به كار و كنم با يك دولت مومن و  بيائيد جلو اينجانب ادعا مى

يش خدا و خلق خدا تعهد آيم. پ مجرى قانون از عهده اين كار برمى
2.كنم مى

 

اجراى قانون يعنى اينكه همه حقوق مقامهاى مختلف رعايت  -3
شود. خوبست كه فرموديد دولت را مجلس معين كرده است، اين خالف 

تصويب قانون اساسى است. در قانون اساسى دو تصويب الزم است، 
رئيس جمهور و مجلس، و همين عدم رعايت قانون اساسى اين بحران را 
بوجود آورده است، در صورت بازگشت به قانون اساسى امور هم در 

 گيرد. مجراى صحيح قرار مى

مگر اينجانب حاضر نشدم در بحث آزاد با گروها شركت كنم؟  -4
ن نبود كه در شما مگر شما موافقت نفرموديد؟ چرا نگذاشتند؟ آيا براى اي

اينطور حساسيتها را بوجود بياورند؟ اگر به مسائل واقعى مردم كه سختى 
وضع اقتصادى و نبود امنيت و بحران سازى و جنگ و... است، بطور 

ها مسئله كاذبى است  صحيح بپردازيم مالحظه خواهد شدكه مسئله گروه
م بپوشانند. و پوششى است كه بآن ميخواهند واقعيتها را از شما و مرد

                                                           

تمكين كند  خواهد خشونت را روش نكند، به قانون همچنان از آقاى خمينى مى ـ6
هاى آتش نيفكند. اما دعوت به قانون و خشونت زدائى را  و كشور را به شعله

دريافتند و عبور دادن جامعه ايرانى از آتش خشونت را، تنها  «جواب مغرورانه»
روش استقرار استبداد خويش شمردند و مسئوليت كامل فرو افكندن كشور در 

امر مهم اينكه بنابر اصل موازنه عدمى، و  با آنهاست. (ترور...)هاى خشونت  شعله
جدائى نبايد جست. بر وفاى به حق بايد استوار ماند. در اين صورت، زورپرست يا 

زودتر مجلس در مورد آقاى بنى »دهد  كند و يا دستور مى ترك زورپرستى مى
او با  ه. برغم آنچه آقاى خمينى كرده بود، بنى صدر همچنان ب«صدر تصميم بگيرد

نويسد و او را به ترك خشونت و تن  ترين لحن، نامه مى ترين و دلسوزانه صميمى
 خواند. دادن به رعايت قانون مى

آقاى خمينى كه وقتى موفقيتهاى بنى صدر و همكاران او را در قلمرو اقتصاد  ـ2
خواهد ايران را مثل سويس و  اقتصاد مال خر است و بنى صدر مى»ديد، گفت: 

در  «خواهند... ران براى اسالم انقالب كردند و اسالم را مىفرانسه بكند، مردم اي
حل ندارد. الزم بود مردم ايران  اين روز، مدعى شد هيچكس، براى اقتصاد، راه

شود. پس زمينه ذهنى  داند وضع اقتصادى بد و بدتر مى گويد و مى بدانند دروغ مى
اى  دانستند چه آينده كند. اگر مردم مى مردم را براى تحمل فقر فزاينده فراهم مى

   در انتظار آنهاست...

امام فرمودند كه جواب بدهيد و من هم جواب فرستادم اما راديو و 
 تلويزيون پخش نكرد.

 ابوالحسن بنى صدر

  6313خرداد  29

 

 0631خرداد  درنامه به آقای اشراقی 
 

  جمهورى رئيس به اشراقى آقاى نامه درباره يمالحظات
 

 شود: اشراقى اين حقايق مستفاد مي یاز نامه آقا

از قانون اساسى و قوانين عادى بال  «طرف ديگر»تخلفات آشكار  -6
جواب است يا هنوز فرصت رسيدگى بآنها پيدا نشده است: از جمله وضع 

 قانون از سوى مقام قضائى و...

فقره  94كند، به  هيات چون به نوبت به تخلفات رسيدگى مى -2
ما فرصت شكايت جز در دو سه مورد فرصت نكرده است، رسيدگى كند ا

دو فوريت به مصاحبه و سخنرانى رئيس  دكرده است خارج از نوبت و بقي
 رسيدگي و حكم صادر كند. جمهورى

و  «موقت چه مدت است»دو پرسش رئيس جمهورى درباره  -3
 قانون اساسى جواب ندارد.  633مسئله بال اجرا ماندن اصل 

، آنرا كند رئيس جمهورى هرگز نگفته است قانون را اجرا نمى -4
اند هركس قانون را اجرا نكند  انتقاد كرده است. اما با آنكه امام گفته

مفسدفى االرض است، محكوم بزندان، معاون وزارتخارجه است و قبل از 
امضاء و ابالغ قانون به اين سمت گمارده شده است. در همدان در محوطه 

مجلس را  محصور كه اجتماع آزاد است به اجتماع حمله ميشود و نماينده
شود و...  كنند و قانون اساسى درباره گروگانها زيرپا نهاده مى مضروب مى

 آب از آب هم تكان نميخورد. 

 و بسيارى حقايق ديگر

 
 :  توضيح

سه نفر حل  هيات »اين يادداشت اعتراضي است به رويه يك سويه 
نه حل اختالف كه تشديد اختالف و  هياتكار آن  ،در حقيقت«. اختالف

نه سازی برای آخرين مرحله كودتای خزنده بود كه در دهه سوم زمي
 انجام گرفت. 6313خرداد 

 
 

 3خمينى  آقای نامه به

 6313مرداد  6

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 اما بعد...

وضع بيش از آنچه بايد وخيم شده است. ويرانى و كشتار و 

ان و مردم اعتبارى دور از حد اسالم و روحانيت در افكار مردم اير بى

؟! «تا به آخر برويد»شناسد. و شما همچنان اصرار داريد  جهان اندازه نمى
                                                           

يكي از روحانيان تهران كه برای  اين نامه را بنى صدر به خواست آقاى مرواريد ـ3
برد و بدست  ، نوشت. او گفته بود نامه را مىتشكيل جبهه ای كوشش كرده بود

. رساند. نامه را آقاى امير حسينى به دست آقاى مرواريد سپرد آقاى خمينى مى
نامه در سمينار مجامع اسالمى ايرانيان قرائت شد. اما چگونه بدست گروه رجوى 

اى جعلى از  افتاد؟ پرسشى است كه تا امروز پاسخ نيافته است. اين گروه ترجمه
نامه كرد و به اين عنوان كه بنى صدر نامه پوزش و... به خمينى نوشته است، براى 

امه لوموند، وقتى ترجمه مصدق نامه را مقامات خارجى و مطبوعات فرستاد. روزن
ترين ادعانامه عليه خمينى را پوزش  در اختيار گرفت، كار گروه رجوى را در سخت

 و... گرداندن، رسوائى خواند. 
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كند شما باين همه  خرابى و فساد تا بجائى است كه ديگر كسى باور نمى

. به سخن ديگر «رسند مطالب به شما نمى»گويند  تباهى رضا باشيد. مى

ايد. عجب انتقامى  ايد، زندانى شده شما هم در زندانى كه از ايران ساخته

 !6ما را بحال و روز خود در آوردشاه از شما گرفت. ش

پيش از اين نوارى براى شما فرستادم. آيا توانسته است از ماموران 

آنچه ميدانم اينست كه  2بگذرد و به شما برسد؟ نميدانمزندان شما 

شود. شما گمان كرديد با فالن اقدام  هيچكس از روز اول بد نيست. بد مى

شوند و مجبور شديد قدم بعدى  كنيد و كارها بر وفق مراد مى وافقت مىم

هاى بعدى را برداريد و رسيديد بجائى كه رسيديد. حاال فكر  و قدم

 كنيد راه پس و پيش نداريد. مى

آيا اين مقدار هم نميتوانيد كه به قيمت گذشتن از خود اسالم و 

ى ادامه داديد تا اينجا ايران را نجات بدهيد؟ جنگ را همچون گروگانگير

ميخواهيد ادامه  رود. باز كه اينك بيم خطر براى موجوديت ايران مى

 ؟3بدهيد تا كجا

 

 آقاى خمينى 

نميخواهم انحطاط پر شتاب ايران امروز را براى شما شرح كنم. شما 

آنقدر بى هوش نيستيد كه ندانيد ايران در حال سقوط است. با اين حرف 

ستيد موافق نيستم، عالئم خرابى و ويرانى چنان هم كه شما زندانى ه

نمايان هستند كه ممكن نيست به شما نرسند. ميخواهم شما را به انقالب 

بخوانم. بيائيد نترسيد و اسالم و ايران را نجات بدهيد. دو جمله بگوئيد 

آنچه شد خالف اسالم بود. به زيان ايران و انقالب بزرگ اين نسل بود. 

 زادند راه و رسم زندگى را معين كنند.بمردم بگوئيد آ

هاى  هاى سركوفت شده، چون شراره ميدانم كه در اين آزادى، خشم

ها خواهيد  آتش فشان بيرون خواهند زد. در آغاز شما قربانى اين خشم

هاى جگر سوخته فريادهاى خشم سر خواهند داد و...  شد. هزاران خانواده

ى آرامش از سر خواهد گرفت و اما زمان خواهد گذشت. ايران در آزاد

تاريخ، دوران انحطاط شما را گواه بزرگى روح و توانائى دينى خواهد 

شمرد. روحى و دينى كه به شما امكان دادند از اعماق سقوط بفراز آئيد و 

 بزرگى از سر گيريد.

خدا ميداند كه در سقوط قطعى رژيم شما كمترين ترديد ندارم. 

ما نيز در دل بدان معترفيد. بنابراين محرك انكار شما بى فايده است ش

اينجانب در دعوت شما به جهاد با نفس جز اين نيست كه ميخواهم با 

سقوط شما اسالم و ايران سقوط نكنند. چرا نگويم هنوز مايلم كه شما نيز 

از جلد خونريز و ويرانگر بدرآئيد و همان قيافه معنوى عصر انقالب را از 

قام وعده داديد و اد كردم، باور نكرديد. بمن مسر گيريد. هر چه فري
                                                           

سال بعد از كودتا به آقاى خمينى نوشته شده است. بنى صدر به او اين  3نامه  ـ6
شود، در  جانشين او مى مستبدى كه بنام مرام»شود:  قاعده را يادآور مى

. و بدينسان بود كه شاه سابق از «گيرد استبدادگرى، از مستبد پيشين، پيشى مى
، آلت فعل حسين خميني خمينى انتقام گرفت. مكافات او كامل شد وقتى نوه او

مايكل لودين، صهيونيست بدسابقه امريكائى شد و در واشنگتن با نوه رضا خان، 
 هم مشرب شد. 

، بنى صدر به اظهارات آقاى خمينى پاسخ نوشت و به 6313خرداد  29در  ـ2
گاه رفت. فرداى آن روز، خطاب به آقاى خمينى، سخن گفت. به او هشدار  مخفى

داد، آينده نزديك و دور را برايش شفاف توصيف كرد و او را به ترك استبدادگرى 
 خواند. نوار آن پيام در اختيار نيست.  

دهد كه اين  ، بار ديگر، به آقاى خمينى هشدار مى6313داد مر 6بدينسان، در  ـ3
دهد و ادامه جنگ براى موجوديت كشور خطر دارد.  او است كه به جنگ ادامه مى

بوده، دروغ  «دفاع مقدس»سال،  8پس ادعاى مالتاريا كه ادامه جنگ بمدت 
 آشكار است. 

از مقام گذشتم، خطرها همه را پذيرفتم بلكه بخود آئيد و  4.تهديد كرديد

باور كنيد كه ما عمرى را در خدمت انقالب گذاشتيم و نميخواستيم و 

نميخواهيم اين انقالب تباه شود. هر چه توانستم كردم بلكه جلو قدرت 

ا بگيرم و در همان حال كوشيدم شما را از رفتن مدارى ويرانگر شما ر

بينيد به بيابان سراسر فساد و تباهى و قتل و غارت  براهى كه اينك مى

 انجاميد، باز دارم.

اينك باين اميد كه نامه به شما برسد و از راه هشدار از نو به شما 

 كنم: نويسم. از شما دعوت مى نامه مى

را منحل  (هاى انقالب و... دادگاه)اين دستگاه ظلميه ضد اسالمى  -6

 كنيد.

 جنگ را موقوف كنيد. -2

بگذاريد يك دولت اليق از مردم دلسوز بر سر كار آيد و امور را  -3

به جريان عادى بازگرداند يعنى مجلس جديدى با انتخابات براستى آزاد 

 تشكيل دهد تا وضعيت سياسى كشور عادى بگردد.

 آزاديها را برقرار سازيد. -4

 از امور يكسره كنار بگيريد. -9

كنيد اينهمه بخاطر آنست كه بقدرت باز گردم.  اگر گمان مى -1

كنم كه هرگز بگرد سياست نگردم، به شرط آنكه كارهاى باال  تعهد مى

 انجام بگيرند. 

از آزادى نترسيد. به مردم ايران و مردم مسلمان كشورهاى  -2

شناسند  اند و همه را مى را آزمودهمسلمان اعتماد كنيد. امروز مردم همه 

شود، رژيمى ضد اسالم نخواهد  و رژيمى كه در آزادى متصدى امور مى

ها را از زير بار  شد. از خدا و ارواح پاك اولياء دين مدد بخواهيد و شانه

9.اينهمه فساد و قتل و... آزاد كنيد. نترسيد پشيمان نخواهيد شد
 

 

 ابوالحسن بنى صدر 

                                                           

. حال آنكه رفتار او، بعد از مرگ آقاى خمينى، كوشيدند از او يك عارف بسازند ـ4
دامنه  «روم تا آخر مى»شد، و تهديد كه  تحبيب كه در دادن مقام خالصه مى

 داشت، سرسوزنى با عرفان سازگارى نداشت. 

اين واپسين نامه بنى صدر به خمينى است. پس از آن، سه ماه پيش از آنكه  ـ 9
دو نوبت  آقاى خمينى با پذيرفتن قطعنامه آتش بس، جام زهر را سر كشيد،

كرد به ايران باز گردد. اگر هم  واسطه نزد بنى صدر فرستاد. از او دعوت مى
خواهد انجام بگيرد فهرست كند تا  اى به او بنويسد و هر آنچه را مى آيد، نامه نمى

ام.  كرده 6313مرداد  6انجام بگيرد. بنى صدر پاسخ داد اتمام حجت را در نامه 
امه عمل كند. غير از اين مراجعه، دست كم دو بار برآقاى خمينى است كه به آن ن

ديگر نيز، واسطه فرستاد. اما عمل او نشان داد، قصد ندارد از بيراهه استبداد به 
 راست راه آزادى باز آيد.


