
 

 

 
 

 

 

 

 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فهرست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 2 . . . . . . . . . . .( دلخواسته محمود) ۰۰۳۳خرداد  ۰۳تبارشناسی کودتای 

 2  .. . .  ها زمانه و مشکالت و عکس العمل رادیو گزارش چگونگی انتشار اولیه در

 3 . . . . . . . . . . . . .(با کودتای خرداد شصت؟جنبش سبز در پیوند ) بخش اول

 3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درآمد

 4 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . آگاهی، مسئولیت و سکوت

 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نقطه آغاز بحران

 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بخش دوم

 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تالقی عجیب

 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شد باید کشته می مقتول می

 8 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . نتخابات ریاست جمهوریا

 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بخش سوم

 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صدر خمینی و انتخاب بنی

 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رادیو تلویزیون و احزاب

 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بخش چهارم

 13. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  آزادی؟نبرد نخبگان بر سر قدرت یا 

 14. . . . . . . . . . .  االری در برابر نیروهای استبدادیظهور و تقابل جبهه مردمس

 14. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (خطاهای جبران ناپذیر)قسمت پنجم 

 14. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشکیل نهادهای انقالبی

 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . رفرم بعد از انقالب؟

 15. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  فارت آمریکا و استعفای دولت موقتاشغال س

 16. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  انتخابات مجلس

 11. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  صدر بنیخطای بزرگ 

 18. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  . . . . . . . . . . . قسمت ششم

 18. . . . . . . .   ها به هدف سرنگونی رئیس جمهور حملۀ خشونت بار به دانشگاه

 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  قرارداد یا تسلیم نامۀ الجزایر

 22. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  کودتای نوژهحمله عراق بعد از 

 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موافقت صدام با شرایط ایران برای صلح

 22. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  قسمت هفتم

 22. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ها جنگ قدرت یا تقابل اسالم

 23. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  رفراندم، تنها راه خروج از بحران

 24. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   واکنش افکار عمومی

 25. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  خرداد و تسریع کودتا 15تظاهرات  شکست

 26. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  های تاریخیلحظات تاریخی و انتخاب

 21. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نقش تاریخ ساز زن در مبارزه

 21. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کند مجلس، کودتا را بزک می

 28. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  دالیل عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور

 29. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والیت فقیهعدم اعتقاد به اصل  ـ1

 29. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مخالفت با گروگانگیری ـ2

 29. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مخالفت با نهادهای انقالبی3

 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مخالفت با اعدامها و افشای شکنجه ـ4

 31. . . .  . . . . . . . . . . . . گیری در مورد عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور رأی

 31. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بعد از کودتا

 31. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گیری نتیجه

 

)مازیار شکوری  ۰۰۳۳خرداد   ۰۳نقدی بر روایت حکومتی از کودتای

 32.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گیل چاالن(

 32. . . . . . . .  . . . . . . . . . انتخابات، انتخاب نخست وزیر، جنگ:  اولبخش 

 36 . . . . . . . .  ، حملۀ چماقداران و قوۀ قضائیه چهارده اسفند:  دوم بخش

 36. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نگاهی اجمالی به میتینگ چهاردهم اسفند

 38. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  انقالب اولین مجلس پس از:  بخش سوم
 42 . . .  پذیرند تقلب و تخلف انتخاباتی را می وزارت کشور شورای انقالب و

 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تقلب و تخلف انتخاباتی اطالع خمینی از

 

 یوسفیحسن )صدر  مالحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی

 41 . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . .  . . .( . . . . . . . . . . . اشکوری
 

 صدر های یوسفی اشکوری درباره بنی مروری تاریخی بر داوری
 43  . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . .  .. . . . .  )محمد جعفری(

 
 48 . . (مازیار شکوری گیل چاالن) صدر همچنان ایستاده بر آرمان بنی

 

 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ضمائم
 52. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . (1362خرداد  11ایران ) مردم به صدر بنى پیام

 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62آخرین سخنرانی بنی صدر قبل از کودتای 

 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1362خرداد  18خمینى ) به صدر بنی نامه

 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1362خرداد  22خمینى ) به صدربنی نامه

 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362 خرداد 22صدر به مردم ایران در  پیام بنی

 54 . .  (1362خرداد  25خمینى ) اهلل آیت سخنان به جمهورى رئیس پاسخ

 55. . . . .  . . . . . . . . . . . . (1363مرداد  1خمینى )  به صدر آخرین نامه بنی

 

 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نوشتها  پی

 نسخه مناسب چاپگرهای خانگی

http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/9532-2014-07-04-00-06-26.html
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/9532-2014-07-04-00-06-26.html
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/9607-2014-07-08-03-51-26.html
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/9607-2014-07-08-03-51-26.html
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/9714-2014-07-15-00-24-08.html
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/9714-2014-07-15-00-24-08.html
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/9815-2014-07-20-23-33-49.html
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/9815-2014-07-20-23-33-49.html
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/10078-2014-08-06-00-37-13.html
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/9450-2014-06-28-17-19-13.html
http://www.bbc.co.uk/blogs/persian/viewpoints/4370/
http://www.bbc.co.uk/blogs/persian/viewpoints/4370/
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/595-2013-03-28-13-11-17.html


 

 

 
 ۰۰۳۳خرداد  ۰۳تبارشناسی کودتای 

 

 3131دلخواسته ـ  محمود

 
 زمانه  رادیو گزارش چگونگی انتشار اولیه در

 ها و مشکالت و عکس العمل
حدود چهار سال پیش با رادیو زمانه تماس و به سردبیر اطالع دادم 

ام و اینکه آیا  که تحقیقی درباره برکناری اولین رئیس جمهور انجام داده

مایل به انتشار تحقیق هستند؟ متن را خواستند و بعد از مطالعه با انتشار 

تحقیق موافقت کردند. بعد از انتشار مقالۀ اول، فردی که مسئول انتشار 

خواهان حذف  مقاالت شده بود شروع کرد به ایراد گرفتن از کار و کم کم

ها، خواستار  قسمتهایی از تحقیق شد. برای مثال در بخش حمله به دانشگاه

حذف سخنان خانم زهرا رهنورد که در آن خواهان اخراج اساتید و 

و بعد شروع به تغییر  3.دانشجویان به قول ایشان غربزده شده بود، شد

یتر باعث تیترهای مقاالت بعدی کردند و به هشدار اینجانب که تغییر ت

شود که بسیاری از خوانندگان مقاالت بعدی را نیابند، ترتیب اثر داده   می

 مقاالت که دادند اطالع که بود پنجم یا چهارم مقالۀ از بعد شاید نشد.

 را طوالنی های نوشته نیست زمانه رادیو روش و رسم و است شده طوالنی

 فرستاده برایشان انتشار از قبل را متن که بود حالی در این و کند منتشر

دم. تنها حدسی که به نظرم دربارۀ علت این فشار آمد این بود که سردبیر بو

 محترم زمانه بعد از موافقت کردن برای انتشار این تحقیق، خود را از طرفی

و این فشار را به اینجانب انتقال داده است. فشار آنقدر  زیر فشار حس کرده

، رادیو از انتشار بخش نهایی تحقیق که زیاد شد که در نهایت شگفتی

مهمترین بخش کار بود، سر باز زد و بنابراین بخش آخر را از طریق سایت 

های سایبری رژیم به  هم در یکی از حمله انقالب اسالمی انتشار داده که آن

 آن سایت در میان انبوهی از دیگر مقاالت از بین رفت.

ای دیگر را از  ه، انتشار نوشتهست که بعداً سایت زمانا این در حالی

ای با نام مستعار سحاب سپهری شروع کرد. از آغاز معلوم شد که  نویسنده

باشد. در آغاز شاد بودم از اینکه عَرضۀ  پاسخی به تحقیق اینجانب می

ترین  زدایی از مبهم ها کمک به ابهامروایتهای متفاوت و گفتگو بین این روایت

ۀ تاریخ انقالب که با برکناری اولین رئیس و در عین حال مهمترین دور

 کاری نه مقاالتجمهور به پایان رسید، خواهد کرد. ولی متوجه شدم که 

 وارد که گرفتم تصمیم بنابراین و باشند می پلمیک که رِفِرنسی، و علمی

 با فردی کامنت، بخش در که دادند اطالع دوستانی بعد ولی. نشوم گفتگو

کرده است. کامالً معلوم بود که  گزاری کامنت به شروع «دلخسته محمد»نام

نویسندۀ کامنت این اسم مستعار را به این علت انتخاب کرده است که 

 «انتقادها»باشند. کیفیت  خوانندگان فکر کنند که کامنتها از اینجانب می

شد، بسیار پایین و در  های آقای سحاب سپهری می که با این نام از نوشته

همین علت در زمانه کامنت زیر را ه ای بر نظرات ایشان بود. ب نامهواقع تأیید 

 منتشر کردم:

هموطنی با نام محمد دلخسته، کامنتی در دفاع از آقای  با سالم،»
اند. از آنجا که این اسم مستعار شباهت بسیاری با  صدر گذاشته بنی

ای دارد، الزم دیدم که این یاداشت را بر «محمود دلخواسته»نام من، 
رادیو زمانه بفرستم و متذکر شوم که من، محمود دلخواسته، هیچ 

                                                 
کردم، چرا که  باید با این حذفها موافقت می پذیرم که نمی این انتقاد را به خود می ـ3

هم بخشی از تاریخ انقالب است و هم اینکه رادیو حق نداشت در محتوای متن 
تحقیق، دخالتی داشته باشد. ولی از آنجا که اولین تحقیقی بود که که دربارۀ 

 .شد و در واقع عملی تابو شکنانه بود پذیرفتم منتشر می 0۳خرداد  1۳کودتای 

ارتباطی با این هموطن ندارم. دوستی با من تماس گرفت و بعد از 
یادآوری ضعف اساسی در کامنت آقای محمد دلخسته این احتمال را 
داد که کامنت به وسیلۀ یکی از همفکران آقای سپهری نوشته شده 

گیری اسم مستعاری نزدیک به نام من، با هدفی باشد و بنابراین بکار
نیکو انجام نگرفته است و از من خواست که نوشتۀ آقای سپهری را 

آورم و سپاسگزار  پاسخی به ایشان دادم که در اینجا می نقد کنم.
را درج کنید. پاسخ این بود که من اصالً الزم  اگر که آن خواهم بود

نقد کنم و این از آنجاست که بینم که نوشته آقای سپهری را  نمی
کامالً مشخص است که ایشان نه با روشهای علمی تحقیق، آشنا 

ور. به بیان دیگر، این کار اصالً  هستند و نه از اخالق کار علمی بهره
باشد تا نقدی علمی شود. حتی خواننده ناآشنا به  کاری علمی نمی

شان در تواند متوجه شود که هدف ای کارهای علمی به راحتی می
صدر و در این رابطه، چنان  تحقیق هیچ نیست جز ترور شخصیت بنی
اند  اند که حتی متوجه نشده غرق در نفرت از اولین رئیس جمهور شده

که برای ترور مؤثر شخصیت، الزم است که امتیازاتی هم برای طرف 
مورد حمله قائل شده و بعد به حمله روی آورد تا خواننده فکر کند که 

ه غرض شخصی و باوری و منفعتی با فرد مورد نظر ندارد. نویسند
اند. در کل کار  ای انجام داده البته این را نیز به روش بسیار ناشیانه

باشد. در بسیاری  ایشان کار تحقیقی نیست، و بیشتر انشانویسی می
از مواقع، ایشان ظن و حدس و گمان خود را به عنوان فاکت و امر 

 «..کنند. واقع، بیان می

های آقای سپهری ادامه یافت و در نهایت مطالب منتشره،  نوشته

حدود ده برابر حجم تحقیق اینجانب بود و معلوم شد که مشکل رادیو زمانه 

 نه با حجم کار که با پیام سیاسی تحقیق اینجانب بوده است.

شاید ذکر این اطالع الزم باشد که بعد از انتشار مقاالت اینجانب که 

خشی از تز دکترای اینجانب بود که با تغییرات الزم ترجمه شده در واقع ب

تماس گرفت و خواست که تز را  «احمد علوی»بود، فردی از ایران با نام 

 اصرار با اینجانب با را خود تماس ایشان برای ایشان بفرستم که فرستادم.

 با ایشان که بود این کرد را من توجه جلب که نکاتی از یکی ولی کرد حفظ

کردند، ایمیلهای خود را به زبان انگلیسی که  که در ایران زندگی می وجودی

فرستادند و این در حالی بود که پاسخهای  تسلط زیادی بر آن نداشتند، می

دهند،  من به فارسی بود و پاسخی به اینکه چرا به فارسی پاسخ نمی

رد، ک نتشارا به دریافت نکردم. وقتی مقاالت آقای سپهری در زمانه شروع 

متوجه شدم که شباهت روانی و فکری بسیار زیادی بین آقای سپهری و 

بودند( وجود دارد. زمانی که شخصاً  ایشان )که هر دو اسمهای مجازی می

باشد که قبالً با اسم علوی با اینجانب  مطمئن شدم که این آقای سپهری می

کارهای اطالعاتی رژیم ارتباط برقرار کرده، و نیز به علت آشنایی که با 

های آقای سپهری دستگاه  داشتم، شخصاً مطمئن شدم که در پشت نوشته

اطالعاتی رژیم قرار دارد، با رادیو زمانه تماس گرفتم و گفتم که بنظر 

رسد رادیو زمانه قربانی کار هشیارانۀ اطالعات رژیم شده است و اینکه  می

مبهم بود. در هر حال بعد از شناسند؟ پاسخها  آیا واقعاً این فرد را می

 اطمینان از نظرم، برای ایشان ایمیل کوتاه زیر را فرستادم:

ست بر این نظر هستم که شما، ا سؤال داشتم. من مدتها با سالم»
 نویسید. درست است؟ همان آقای سپهری هستید که در زمانه می

 «دلخواسته مخلص،

حداکثر در عرض چند ها را  بر خالف معمول که همیشه پاسخ ایمیل 

 دادند، در پاسخ چند روزی تأخیر کرده و بعد پاسخ دادند: ساعت می

چه چیزی شما را به این نتیجه رساند؟ آیا این را باید تعریف » 
 «بحساب بیاورم یا نفرین؟

 پاسخ دادم:
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پس شما، ایشان هستید. البته این حدسی بود که از آغاز  سالم،»
نبودم. بعداً مطمئن شدم. بخصوص بعد از زدم، ولی صددرصد مطمئن 

انتشار مقالۀ آقای جعفری. به زمانه نوشتم که این آقای سپهری در 
اید، ولی بعد  قلب اطالعات رژیم قرار دارند و شما بازیچۀ آنها شده

ها در زمانه کار  مطمئن شدم که حداقل یکی از این اطالعاتی
ر پی فریب دادن با یکدیگر به امید ایران آزادی که انسانها د کند. می

درنیایند. شما فقط فکر کنید که در فردای ایران آزاد، چگونه به 
انگیز در همکاری با رژیم   اخالقی بس شرم توضیح و توجیه این بی

 تر مطلع و تر هوش با شما جنایت و خیانت و فساد، خواهید پرداخت؟ 
ن فاسد است و وااستخ مغز تا مافیاها رژیم که ندانید که هستید آن از

 «خداحافظ ،کند این مسئولیت شما را صد چندان می

من و تحسین و تعریف ه پاسخی انباشته از توهین و تهمت و تحقیر ب

از آقای سپهری و اینکه چنین چیزی نیست و این در حالی بود که در 

ارتباطات قبلی همیشه با احترام بسیار زیاد سخن گفته بودند و در آخر 

 افزودند:
من روح نیستم. من استادی واقعی در موقعیت خود هستم. وقتی »

تشر کنم مانند بمب خواهد ترکید. با اطمینان خواهم نهایم را م نوشته
 «گفت که خواهی دید.

هایی که قولش را داده بودند، منتشر  البته ایشان هیچوقت نوشته 

یشان قبالً تواند باشد که ا نکردند. علت عدم انتشار بیشتر به این علت می

عنوان سرباز ه اند، ولی از آنجا که باید ب ها را در زمانه منتشر کرده این نوشته

 توانند با نام خود، کاری را منتشر کنند. گمنام باقی بمانند، نمی

ست که بعد از انتشار این تحقیق، سپاه ا همچنین الزم به یادآوری

آقای اکبر گنجی که تا این پاسداران کتابی در این رابطه منتشر کرد و نیز 

ای به اولین رئیس جمهور  زمان هیچگاه در مقاالت خود کوچکترین اشاره

گیری  مقاله منتشر کرده تا نتیجه 3۱نکرده بودند، خود را ناچار دیدند تا 

انجام داده  «از سر و ته یک کرباس»خود را در تیتر مقالۀ آخر تحت عنوان 

صدر از سر و ته یک  د که خمینی و بنیو به خواننده اینگونه القاء کنن

 اند. کرباس بوده

خرداد، یکجا منتشر  1۳با این مقدمه، تحقیق را در سال روز کودتای 

م خوانندگان با نقد نوشته به ایجاد گفتگویی برای غنا رکنم و امیدوا می

 .به تحقیق، اینجانب را یاری کنند بخشیدن

  
 

 بخش اول

 کودتای خرداد شصت؟با جنبش سبز در پیوند 
 

وقتی که اعتراض به یک تقلب انتخاباتی به سرعت کلیت نظام را به »
کشد، نشان از آن دارد که نظام حاکم بر ایران، از نظر  چالش می

اکثریت ایرانیان، دچار بحران مشروعیت جدی بوده است. پرسش 
شود این است که رژیم حاضر  بعدی که در پی این پرسش مطرح می

ترین انقالبات قرن بیستم  ترین و مردمی وارث یکی از عظیمکه 
باشد چگونه با مشکل جدی مشروعیت روبرو شده است؟ به قول  می

معروف چه شد که چنین شد؟ گسست چگونه آغاز شد؟ و نقطۀ 
 {3}«شروع این عدم مشروعیت در کجاست؟

  

 درآمد
اول انقالب ما شاهد تقابل شدید دو گفتمان متضاد از  ۀدر سی ماه

را بیان قدرت و هدف از انقالب باشیم. گفتمانی که اسالم  اسالم و انقالب می

داند و  می {2}«استبداد صلحا»استقرار  ـ بنا بر قول آقای بهشتی ـ را

گفتمانی که اسالم را بیان آزادی و هدف از انقالب را استقرار مردمساالری 

دهد و برای حل این  رخ می 310۳فهمد. اوج این تقابل در خرداد سال  یم

صدر، با استفاده از حق  ود یک طرف، اولین رئیس جمهور بنیتقابل به س

خواهد که  قانون اساسی از آقای خمینی می 93قانونی خود و بر اساس اصل 

  با انجام رفراندم موافقت کند، زیرا که:

که همه موافقت بکنند به مردم مراجعه  ترین راه حل اینست سالم»
  «کنیم و با رأی عمومی آنچه باید بشود، بشود.

 دهد که:  و آقای خمینی پاسخ می

  «گویم نه اگر سی و پنج میلیون بگویند آری، من می»

 کند:  و باز تکرار می

 {1}«کنم. ... اگر همۀ مردم موافق باشند، من مخالفت می»

شود  ونی اولین رئیس جمهور منجر شد، میاین تقابل را که به سرنگ

ترین نقطۀ گسل و از دست رفتن مشروعیت رژیمی دانست که بعد از  اصلی

این تاریخ و در استبداد، خود را بر جامعه تحمیل کرد. بنابراین تبارشناسی 

این تقابل و کودتای حاصل از آن و اثرات آن در جنبش سبز، امری الزم 

 ریشه بی اجتماعی حرکت و جنبش هیچ که جاست آن از این،نماید.  می

یابی آن، نه ماهیت جنبش، )حتی برای بعضی  یشهر در سعی بدون و نیست

شود، نه اندیشۀ راهنما و نه اهداف  کنندگان در آن( فهمیده می از شرکت

آن از شفافیت الزم برخوردار خواهند شد. گروهی از فعاالن درون و بیرون 

ها، مایل نیستند پیشینه  سنجی ها و مصلحت ع انگیزهجنبش سبز، بنابر انوا

جویی، بازگو  اش، بر مبنای حقیقت و سابقۀ جنبش سبز با همۀ ابعاد واقعی

شود. در حالی که برای رسیدن به اهداف جنبش عمومی، تالش برای نشان 

خواهی در ایران زمین یک  استمرار اندیشۀ آزادی و دموکراسیدادن 

نبش است. تنها با زمۀ عمق و پهنا بخشی به جضرورت قطعی است و ال

توان راه پیروزی را  تاریخی مردم در جنبش است که میۀ فعال کردن حافظ

جنبش سبز کنونی در ایران اگر  با کمترین میزان خشونت هموار ساخت.

خواهد از اغتشاش و ابهام، چه در تشخیص هدف و چه در شناسایی  می

کند، خارج شود و سرعت گیرد،  میعواملی که استقرار هدف را ممکن 

جز اینکه با ذهنیت/خاطرات تاریخی جامعه انس بیشتری بگیرد.  ندارد راهی

تحوالت خرداد شصت یکی از کلیدهای اصلی ورود به این ذهنیت/خاطرۀ 

 جمعی است.

هایی از فعاالن سیاسی هستند که  تأسفانه در داخل و خارج گروهم

را بسیار بیش از آنچه واقعیت داشته،  60برخی مقاطع زمانی مثل خرداد 

محابا سانسور یا قطعه  را بی 0۳کنند و بخشی دیگر مثل خرداد  برجسته می

 بخش بسیار 0۳کنند. اما این کسان توجه ندارند که وقایع خرداد  قطعه می

دهد. برای  مهمی از تاریخ دموکراسی خواهی در کشور ما را تشکیل می

اینکه بفهمیم چقدر جامعۀ جوان مشتاق دانستن بیشتر دربارۀ این مقطع 

های مطرح آن روز در توان به بازتاب اخبار شخصیت تاریخی است، می

های عمومی توجه کرد. گاه گاه که سخنی یا عملی از سوی فعاالن و  رسانه

شود، به دلیل واکنشهای  به فضای عمومی وارد می 0۳انهای خرداد جری

توان به عینیت دریافت که  گسترده نسبت به آن سخنان یا رفتارها می

گویی آن بخش سانسور شده هنوز که هنوز است زنده است و در ناخودآگاه 

مردم جای مستحکمی برای خود دارد. این پژوهش کوششی در این راستا 

اثرات تحوالت این دوره را از وجدان ناخودآگاه جامعه وارد  باشد تا می

ترین دوران انقالب، به  سازی حساس وجدان آگاه کند و بدینوسیله با شفاف

 جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان در حد امکان یاری رساند.
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 آگاهی، مسئولیت و سکوت
رمانهای آگاتا کریستی، نویسنده انگلیسی، در یکی از معروفترین 

، داستان وقوع قتلی در یک «قتل در اورینت اکسپرس»اش با عنوان  جنایی

نویسد که کارآگاه جنایی در تحقیقاتش برای پیدا کردن قاتل به  قطار را می

رود با دیواری از سکوت  کند، اما هر جا می تک تک مسافران قطار رجوع می

مهارتی که در کارش  شود. به هر حال کارآگاه به دلیل تجربه و روبرو می

شود  فرسا موفق می  کند و سرانجام با کاری طاقت دارد تحقیق را رها نمی

دیوار سکوت را بشکند و درست همان لحظه است که متوجۀ رمز این 

شود؛ علت سکوت این بوده است که تمامی مسافران در  سکوت فراگیر می

باهت بسیاری به رسد که این داستان ش اند. بنظر می این قتل دست داشته

که به همراهی  3112مرداد  29دارد. بر عکس کودتای  310۳کودتای خرداد 

های اطالعاتی  طلب وابسته و دستگاه خاندان پهلوی، روحانیت قدرت

انگلیس و آمریکا، رخ داد و در ایران و جهان، وقوع این کودتا به رسمیت 

ها در این رابطه  نیشناخته شد و حتی رئیس جمهور آمریکا کلینتون از ایرا

بر ضد اولین رئیس جمهور  310۳معذرت خواست، در مورد کودتای خرداد 

  شناسند. کشور، اینگونه نیست و جز معدودی، وقوع آن را به رسمیت نمی

مرور حوادث این ماه، حتی، تنها از طریق خاطرات آقای رفسنجانی و 

روشنی تمام به ما با تمام سانسورهایی که در کتاب انجام شده، هنوز در 

توان نهاد. بنابراین اجازه  گوید که بر حوادث این ماه نامی جز کودتا نمی می

  ها بنگریم:  هروزنام و {۱} بدهید به گزارشهای روزانۀ آقای رفسنجانی

 را خود نابکارش اطرافیان بخاطر صدر بنی: گفتند امام»:  خرداد 0 -

  «.کند می حذف

خواسته سخنرانی کند،  می ...3سالمتیانآقای »:  خرداد 32 -

اند و او با چادر فرار کرده.  اند و مراسم را بهم زده ها مجروح کرده اللهی حزب

  «کرد که در تاریخ اینگونه ضبط نشود. چادر فرار می بهتر بود بی

به دستور رئیس دیوان عالی کشور آقای دکتر  0۳خرداد  36در  -

 ای فله  ها روزنامهدستان انقالب مرکز، بهشتی و حکم آقای الجوردی دا

  . شود می بسته

صدر، در کرمانشاه است و گویا به دستور  آقای بنی»:  خرداد 2۳در  - 

  «امام تحت نظرند که از کشور فرار نکنند.

  «.است زیاد همآهنگی دفاتر به حمله»:  خرداد 22 - 

 در صدر بنی آقای له و علیه ای پراکنده تظاهرات»خرداد:  21و در  - 

  «.اند شده تلف حال به تا هم نفری چند. دهد می رخ شهرستانها و تهران

ینده مجلس حامی نما دو مجلس بیرون در خرداد  2۱در  - 

 غضنفرپور» صدر، سالمتیان و غضنفرپور، از ترور جان سالم بدر بردند: بنی

 سپاهی فرد یک با مجلس درب در و رفتند بیرون مجلس از سالمتیان و

  «.رسید کشی اسلحه به کار که داشتند برخورد

نزدیک » صدر مورد حمله قرار گرفت. خرداد خانه بنی 22در  -

غروب، صدای انفجار مهیبی آمد. بعداً معلوم شد، در حیاط کاخ مسکن 

صدر، انفجار رخ داده است. ممکن است کار خودشان باشد و ممکن  بنی

  «خواهد شد.است از مخالفانشان، بعداً روشن 

و در همان روز آقای خمینی به مجلس دستور حذف رئیس جمهور را 

فرمایند زودتر مجلس در مورد  احمدآقا تلفن کرد و گفت: امام می»دهد:  می

ای به اظهارات  صدر، جواب مغرورانه صدر، تصمیم بگیرد. امروز بنی آقای بنی

  «امام داده است...

سمتی در قانون اساسی نداشت و این در حالیست که آقای خمینی 
                                                 

 اول اصفهان ۀنمایندـ 3

که چنین دستوری را بدهد. نه تنها اعتراضی به آقای خمینی، از طرف 

مجلس صورت نگرفت که ایشان حق ندارند چنین دستوری را بدهند، بلکه 

  اختیار در دست رهبر. باشد بی با اجرای دستور نشان داد که آلتی می
وطن به سر میبرد و که دشمن هنوز در خاک  خرداد: در حالی 29 - 

جنگ ادامه دارد، سپاهیان را از جبهۀ جنگ خوزستان به تهران آورده و در 
اند. و  پارک خرم اسکان داده و هاشمی و بهشتی شب به دیدارشان رفته

رئیس جمهور که هنوز قانوناً رئیس جمهور است را وادار به مخفی شدن 
ر اعدام او به عنوان کنند و به قول آقای محمدی گیالنی حکم هفت با می

  شود. ها منتشر می در رسانه «باغی»

خواه  خرداد که بسیاری از نمایندگان مستقل و آزادی 13در روز  -

مجلس به خصوص از طیف مهندس بازرگان و نهضت آزادی در هنگام ورود 

ای  شوند، جلسه به مجلس آشکارا از سوی چماقداران تهدید به ترور می

اساسی برای عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور تشکیل برخالف مفاد قانون 

صدر پنج ساعت حق دفاع از خود  شود. ظاهراً به بنی شود و او برکنار می می

 «باغی»ار اعدام او به عنوان حکم هفت ب داده شده است، ولی وقتی که قبالً

شود و حتی پیام رئیس  اش بمب انداخته می داده شده است، در خانه

خرداد، خوانده شده بود، سبب  2۱غضنفرپور در مجلس، جمهور که توسط 

امام که از رادیو شنیده بود، از خوانده شدن »شود:  خشم خمینی می

و بعد به همین علت این  «اطالعیه از تریبون مجلس، انتقاد کرده بودند.

کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل  و بنابر گزارش نمایندۀ»نماینده دستگیر 

، نشان «سخت شکنجه شد ـ ها دیدن کرده بودن و زندانکه از ایرا ـ متحد

پذیرفت که با شرکت در مجلس، به  صدر می از این دارد که حتی اگر بنی

کودتا شکل قانونی ببخشد، امکان نداشت که بگذارند که او زنده پا به 

مجلس بگذارد چه رسد که اجازۀ پنج ساعت دفاع به او بدهند. و این در 

اش امنیت  قبالً از آقای خمینی خواسته بود که به خانواده باشد که زمانی می

 این از و شود مخفی شود می جانی بدهد و خود برای حفظ جان مجبور

 خارج کشور از ماه مرداد در که زمانی تا کند مکان نقل منزل آن به منزل

 به که لقایی آقای مثل کسانی به کشور، از او خروج از پس رژیم. شود می

 ا را به همراهآنه و کند نمی رحم نیز بودند داده پناه جمهور رئیس اولین

صدر مانند مشاور رئیس جمهور در  کسانی از نزدیکترین همکاران بنی

الحفاظی از دفتر ریاست ر، دکتر منوچهر مسعودی، شهید صدرحقوق بش

کنند. آنانی نیز که  نگار، اعدام می د نواب صفوی روزنامهجمهوری و شهی

شوند، ولی  روزنامۀ انقالب اسالمی اعدام نمیحمد جعفری سردبیر مانند م

برند، و تنها به خاطر مداخلۀ  ها در بدترین شرایط در زندان بسر میسال

اهلل منتظری بود که از مرگ جان سالم بدر بردند. حال سؤال اینست،   آیت

حتی اگر دسترسی به اطالعاتی که در این تحقیق عرضه خواهد شد، فراهم 

پروسه را جز  نبود، و قضاوت تنها با این اطالعات انجام گیرد، آیا اسم این

 {2} توان نهاد؟ کودتا چیز دیگری می

پرسشی که این تحقیق با نگاهی تاریخی تالش دارد پاسخی برای آن 

بیابد این است که علت چنین سکوت فراگیر در مورد کودتای خرداد شصت 

نیادگرایان و محافظه کار حاکم گرفته تا چیست؟ چرا در این مورد خاص از ب

های چپ تندرو در شکل حزب  اصالح طلبان حاضر در داخل و خارج و گروه

دهند  توده و چریکهای فدایی خلق اکثریت تا سلطنت طلب ترجیح می

مانند مسافران آن قطار ساکت باقی بمانند؟ این طیف وسیع از نیروهای 

خالفتهای شدیدشان با یکدیگر، انگار با وجود م 0۳فعال سیاسی در خرداد 

اند تا در این باره سکوت  ای را امضاء کرده که همگی موافقتنامۀ نانوشته

حقی از ملت پایمال شده، این  0۳م که در خرداد یبورزند. اما اگر بپذیر

سکوت نیز مثل هر سکوت دیگری قربانیانی داشته و خواهد داشت؛ 

مهری و تخریب دائمی میان  بیگذشته از عوارض وخیمی چون گسترش 
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اپوزیسیون جمهوری اسالمی و از این رو پراکندگی نیروها، در وهلۀ اول این 

نسل جوان بعد از انقالب در درون ایران است که بمانند کسی شده که از 

داند چرا اینگونه  برد ولی نمی بیماری از دست دادن مقطعی حافظه، رنج می

ن است که این فراموشی موضعی از علل شده است. فرضیۀ این تحقیق ای

اصلی سرگیجگی موجود در هدف و روش و سخنگویی جنبش انقالبی سبز 

 3 باشد. کنونی می
 

 نقطه آغاز بحران
به منظور پاسخ به پرسش باال، الزم است بیشتر در خصوص رابطه  

میان قدرت و مشروعیت کنجکاو شویم. در دو دهه اخیر بحث از رابطۀ 
روابط  ۀها در رشت مشروعیت، حاکم بر جهان نظریه پردازیقدرت و 

الملل بوده است. این بحث، هم به عنوان برونداد و هم به عنوان پاسخی  بین
 کرده ظهور سابق، شوروی فوری نسبت به بحران نظری ناشی از سقوط 

 بسیار تأثیر با همچنین قدرت، و مشروعیت رابطۀ روی بر تمرکز البته. است
 ساخته مطرح سیاسی ۀاندیش در پساساختارگرایی تئوریهای که زیادی
 وثیق رابطۀ فهم و درک گفت توان می حال هر به. است پیوند در است،
( hard core) سر سخت هواداران میان دروعیت، به جز مشر و قدرت میان

های  ترین سرمشق در میان لیبرالیستها و نئو لیبرالیستها، یکی از پذیرفته
های سیاسی نوین است. معنای این تحول معرفتی در علوم سیاسی  اندیشه

پذیرد که یک ساختار  این است که امروزه تقریباً هیچ عقل سلیمی نمی
قدرت سیاسی بدون حداقلی از مشروعیت سازی در بُعدی از ابعاد واقعیت 

 اجتماعی، بتواند شانسی برای تداوم خویش بیابد.
عیت اجتماعی همزمان واجد بعدهای الزم به توضیح نیست که هر واق

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. حال وقتی که اعتراض به یک 
کشد، نشان از آن دارد  تقلب انتخاباتی به سرعت کلیت نظام را به چالش می

که نظام حاکم بر ایران، از نظر اکثریت ایرانیان، دچار بحران مشروعیت 
شود این  ر پی این پرسش مطرح میجدی بوده است. پرسش بعدی که د

ترین انقالبات  ترین و مردمی است که رژیم حاضر که وارث یکی از عظیم
باشد، چگونه با مشکل جدی مشروعیت روبرو شده است؟  قرن بیستم می

به قول معروف چه شد که چنین شد؟ گسست چگونه آغاز شد؟ و نقطه 
 شروع این عدم مشروعیت در کجاست؟

ای بین اندیشۀ  آید که مقایسه چنین سؤالی الزم می برای پاسخ به 
راهنما و اهداف انقالب، که سببِ آن خیزش عظیم شد، و واقعیت رژیم 

اف انقالب مراجعه به بیش حاضر انجام دهیم. یکی از روشهای شناخت اهد
است. در این  26و  20مصاحبۀ آقای خمینی در سال  32۱شعار و  0۳۳از 

تقرار آزادیها و نظامی دموکراتیک از اهداف اصلی شعارها و بیانات، اس
انقالب اعالم شده بود و همین مطالبات در پیش نویس قانون اساسی نیز 

ها را با واقعیت رژیم جمهوری  مدون شد. وقتی مجموعۀ این شعارها و بیان
یابیم که تا چه اندازه در تقابل کامل با  دهیم، در می اسالمی مطابقت می

 واقعیتهای و 26 انقالب مطالبات میان تقابل این اند؟ گرفته رقرا یکدیگر 
تار سیستم ساخ درون در عمیق گسل یک بیانگر انقالب، وقوع از پس

  سیاسی جمهوری اسالمی است که نام دیگر زوال مشروعیت است.
شاید نیازی به ذکر این نکته نباشد که ساده نگری است اگر نقطۀ 

انتصاب آقای احمدی نژاد و یا حتی پروسۀ  شروع این گسست را به دوران
 ـ بقول خودشان ـ گر دگردیسی آقای خاتمی که از رئیس جمهور اصالح

رگردانیم. تحوالت اخیر همه ایشان را به یک تدارکاتچی تبدیل کرد، ب
                                                 

 گفتمانهای اسالمی در» مطالعه موضوع تز دکترای نویسنده تحت عنواناین ـ 3
که  باشد می 3393تا  3363خصوص قدرت و آزادی در انقالب ایران در فاصله سالهای 

در دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن انجام گرفته است و امید آنست که هر چه 
 {0. }زودتر به فارسی ترجمه شود

اند. این موضوع ریشه  های دم دستی و فعلی از یک بحران سی ساله نشانه
تر باید به خاستگاه  برای شناخت دقیق در همان بهار انقالب دارد. پس

گشت، زیرا شکاف باید به سی ماهۀ اول انقالب باز اصلی گسست برگشت؛
د که به اوج خود رسید شگل گرفته در نظام پس از انقالب در این دوران بو

های عمیق منجر شد. در همین سی ماهۀ آغازین است که نزاع  و به جراحی
کننده در انقالب به اوج خود  لی شرکتن دو دیدگاه و دو بینش اصمیا
رسد. نبردی هر روزه میان وفاداران به اهداف مردمساالرانه انقالب و  می

نیروهایی که در پی استقرار استبداد در فرم دینی آن بودند، در گرفته بود. 
به قول آقای هاشمی رفسنجانی در نامۀ معروفش به آقای خمینی در اواخر 

سخ به سؤال آقای محمد مجتهد شبستری، دعوا، و نیز در پا 23بهمن 
   2دعوای دو اسالم بود؛ اسالم فقاهتی در برابر اسالم لیبرال.

ترین  این دوران، در عین اهمیت بسیار آن، یکی از سانسور شده
تر اینکه حتی در محافل آکادمیک خارج از  دوران انقالب است و عجیب

دورانهای دیگر انقالب مورد مطالعه قرار ایران نیز این دوران بسیار کمتر از 
تر اینکه اکثر مقاالت و فصول کتابها، مهر تأییدی  گرفته است. و عجیب

تحقیقات بیشتر حالت  1شده است بر قرائت رسمی حوادث این دوران.
باشند و انگار که سنجشگری انتقادی  توصیفی و بسیار کمتر توضیحی می

لوازم اندیشیدن متفکر باشد، در مطالعۀ  ترین که لزوماً باید یکی از اصلی
این دوران یا بکار گرفته نشده است و یا از آن استفادۀ حداقلی شده است. 

توان ارائه کرد؟ چرا از دید بسیاری  چه توضیح معقولی برای این پدیده می
از پژوهشگران انقالب ایران، درگیری میان دو اسالم متضاد، جدی گرفته 

ح ساده برای این موضوع شاید این باشد که فهم نشده است؟ یک توضی
تحوالت سالهای آغازین انقالب عمدتاً در درون گفتمانهای قدرت صورت 
گرفته است. بدین معنا که محققان با یک پیش داوری سترگ به مطالعۀ این 

اند؛ به این معنا که در آن دوران همۀ نیروها در گفتمان  دوران پرداخته
و لذا دعوای استبداد و آزادی مطرح نبوده است. همین  اند زیسته قدرت می

پیش فرض، زوایای کوری برای پژوهشگران ایجاد کرده است و مانع تجزیه 
   {6}اند، شده است. و تحلیل امور واقع، آنگونه که واقع شده

خالصه اینکه، به نظر نویسنده، نقطه شروع گسلِ عدم مشروعیت،  
گردد که  بر ضد اولین رئیس جمهور ایران باز می 0۳ به کودتای خرداد سال

در آزادترین انتخابات از آن روز تا امروز، مورد اعتماد اکثریت مردم ایران 
به عنوان انقالب  0۳خمینی و رفسنجانی از کودتای خرداد  آقایان گرفت. قرار

 رژیم ماهیت در که تاریخی تغییر وجود با کودتا این چرا ۱کنند. سوم یاد می
 جایی تا است، شده پیچیده سکوت از ای هاله در کرد، ایجاد انقالب جهت و

 اشته باشد؟ند آن از اطالعی کمترین شاید جوان نسل بخصوص که

                                                 
، «نقدی بر قرائت رسمی از دین اثر محمد مجتهد شبستری»کتاب  ۀبه مقدمـ 2

 .مراجعه کنید انتشارات راه نو

گرچه این دوران از حساسترین دوران انقالب بوده است، در خارج حتی یک ـ 1
کتاب آکادمیک که به این دوره اختصاص داشته باشد وجود ندارد. آنچه هست، تا 
آنجایی که نویسنده تحقیق کرده است، تنها چندین مقاله یا فصلهایی از کتابهایی 

 این در کتاب چند کشور داخل در البته است که در مورد انقالب نوشته شده است. 
 البته. اند کرده تکرار را رسمی قرائت همان متفاوت منظرهای از که شده نوشته رابطه

 علی و جعفری محمد تحقیقات مانند رابطه، این در جدی تحقیقاتی کشور خارج در
هنوز این  کرده، تحقیق نویسنده که جایی تا ولی، است، شده منتشر غریب،

  .اند تحقیقات در کارهای آکادمیک بکار گرفته نشده

اب خاطرات آقای رفسنجانی، عبارت جلد اول کت ۀکته جالب اینست که در نماینـ ۱
شود، عبارت  وجود دارد، ولی وقتی به صفحه مورد نظر مراجعه می «انقالب سوم »

بعد از مرور دوباره  «سومانقالب » ست. به احتمال بسیار زیاد، عبارتبرداشته شده ا
از متن کتاب برداشته شده، تا سرنگونی رئیس جمهوری را امری نه چندان با اهمیت 

 {9.}اند که عبارت را از نمایه نیز بردارند جلوه دهند، ولی فراموش کرده
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 دومبخش 

 

 و موافقت علت به صدر، بنی انتخاب که کردند ترویج را نظر این»
 و موافقتی چنین بدون و شد انجام که است بوده خمینی حمایت

 ایران مردم گویی دیگر بیان به. نداشت امکان انتخابی چنین حمایتی،
اند که تنها از فرمان  ای را داشته بسته گوش و چشم  گوسفندان نقش

 این و نشوند تحقیر مردمی تا البتهاند.  چوپان خود اطاعت کرده
 قوام خود حاکمیت بر تواند نمی استبداد نپذیرند، را تحقیر

 {3}«.ببخشد

 

 عجیب تالقی
نکته در خور توجه در مطالعۀ تحوالت دوران اولین رئیس جمهور این 

 داخل وها و تمایالت سیاسی اپوزیسیونی در خارج  است که تمامی گروه

 داشته شرکت توانستند نمی کودتا این در خود طبعاً که داخل در و کشور

 گیری ه نادید به این در نیز اند، شده هم قربانی نوعی به یک هر بلکه و باشند

 خود دشمن سخت را آنها که اند شده کسانی همیار و همراه ،0۳ خرداد

. این تمایالت، در مجموع برخوردهای شدید این دوران را در پندارند می

پارادایم جنگ کالسیک قدرت بین نخبگان سیاسی، تحلیل و تفسیر 

طبیعی به صدر به طور  بنی 0۳گویند که در خرداد  کنند و برای مثال می می

علت اشتباهات اساسی در محاسبات سیاسی درک موازنۀ قدرت و از دست 

 باید نیز را نکته این البتهاش از صحنه خارج شد.  دادن پشتوانۀ اجتماعی

 جزوِ بعدها اینکه با که دارند وجود هایی گروه و سازمانها که شد متذکر

 حزب. کردند بازی را فعالی نقش کودتا این در ولی اند، شده رژیم قربانیان

 ها گروه این مهمترین از( اکثریت) فدایی چریکهای سازمان و توده

رسد که چنین مواضعی، نتیجۀ مستقیم مواضع  اشند. به نظر میب می

باشد. توضیح اینکه، در  سیاست شوروی در مورد اولین رئیس جمهور می

کند و پیام  صدر، سفیر شوروی با وی مالقات می اوائل ریاست جمهوری بنی

صدر  کند. در این پیام، دولت شوروی به بنی دولتش را به ایشان عرضه می

کند که به سه شرط، از بنی صدر، در مقابل مخالفانش، حمایت  پیشنهاد می

بعمل خواهند آورد. اول اینکه در مورد افغانستان، سکوت اختیار کند. دوم 

روی در خلیج فارس اینکه، پیمانی با شوروی در مورد حضور ناوگان شو

امضا کند و دیگر اینکه از تکرار نظرش که انقالب ایران نشانه از زوال 

ها شوروی را با خود همراه دارد و هم اینکه در آن کشور نومانکالنتور

(nomenclator) شرط سه هر با صدر بنی کنند، دست بر دارد.  کومت میح 

 است، ایران داخلی امور در مداخله و ایران استقالل ناقض که دلیل این به

اضع مو شدیدترین توده حزب که است بعد به زمان این از. کند می مخالفت

قول آقای کیانوری، معلمی ه کند و ب را در مورد رئیس جمهور اختیار می

حزب جمهوری اسالمی در چگونگی مبارزه با رئیس جمهور را بر عهده 

 گیرد. می

صدر  ن می دهند، مخالفت بنیاگر همانگونه که اسناد و مدارک نشا 

در برابر خمینی، مخالفتی اصولی، و نه بر سر قدرت بوده است، آنگاه باید 

پرسید به چه دلیل در اینجا تحلیل اپوزیسیون جمهوری اسالمی با خواستۀ 

رسد دو دلیل اصلی برای این همراهی با  یابد؟ به نظر می رژیم همسویی می

اول، اینکه اگر این جریانات، بخصوص  رژیم حاکم در ایران وجود دارد؛

جریانات سلطنت طلب بپذیرند که علت برخوردهای سیاسی در این دوران، 

نه ریشه در نبرد قدرت، بلکه ریشه در دو نوع دید نسبت به اسالم داشته 

است، یکی به مثابۀ بیان آزادی و دیگری به عنوان ایدئولوژی قدرت، که 

است که برای دفاع از انقالب و اهداف یک سوی آن رئیس جمهوری بوده 

پرداخته است  دموکراتیک و حقوق بشری آن به مخالفت با نظم موجود می

طلب، به رهبری بهشتی و   ای از روحانیت قدرت و در سوی دیگر عده

اند که جز به حذف مخالف و برقراری  ای، قرار داشته رفسنجانی و خامنه

کردند، الجرم باید بپذیرند که هدف  سلسلۀ حکمرانی روحانیت فکر نمی

در نزد انقالبیون اهل استقامت، استقرار مردمساالری بوده است  26انقالب 

و به همین دلیل با استبداد سلطنتی در افتاند، نه جایگزین کردن استبداد 

  سلطنتی با استبداد دینی نوین. 

د از دلیل دوم اینکه، اگر ما این واقعیت تاریخی را بپذیرم که بع

شان  انقالب، جبهۀ طرفداران استقالل و آزادی، ضمن تأکید بر بینش دینی

بود که با استبداد دینی در افتاده بودند، آنگاه باید بپذیریم که اسالم را 

توان ذاتاً دینی استبدادی دانست، زیرا مسلمانانی هم هستند که بر  نمی

ه اپوزیسیونهای ایستند. در حالی ک اصول استقالل و آزادی تا آخر می

خواهند طوری وانمود کنند که اسالم همین است که آقای  ستیز می دین

خمینی اعالم و اجرا کرده است و بنابراین هر قرائت دیگری از اسالم، خواه 

بر آن اسم موازنۀ عدمی نهاده شود، خواه غیر آن، غیر ممکن است. در 

اذهان بسیاری جای  همین رابطه است که چنین باورمندانی این نظر را در

اند که هر انقالبی که در آن، دین، نقش گفتمان مسلط را بازی کند،  انداخته

های  تواند اهداف دموکراتیک داشته باشد. یکی از آخرین نمونه ضرورتاً، نمی

شود در تحقیق جالب ژانت افری و کوین اندرسن در مورد نظرات  را می آن

د، که فیلسوف بشدت مورد انتقاد قرار میشل فوکو در مورد انقالب ایران دی

گیرد که چگونه از انقالبی حمایت کرده که گفتمان اسالمی در آن،  می

 3گفتمان غالب بوده است.

نکتۀ مهمی که دانستن آن برای نسل جوانی که در جستجوی ایرانی 

زمانی که بعد از کودتای خشونت است الزم است، اینست که  آزاد و بی

خانۀ رژیم به شدت بکار افتاده بود و در بعضی از شبها ، سالخ 0۳خرداد 

شدند و سازمانهای حقوق بشری  بیش از صد نفر به جوخۀ اعدام سپرده می

کرد که اسالم  به اعتراض پرداخته بودند و رژیم در توجیه کشتار ادعا می

حقوق بشر خود را دارد و این سازمانها مبهوت مانده بودند که چگونه ادعای 

هایی نیز بودند که  را به نقد بکشند، سلطنت طلبها و استالینیسترژیم 

کردند و به عنوان کارشناس ایران و اسالم  حرف و ادعای رژیم را تأیید می

کردند که رژیم  به سازمانهای حقوق بشری و جامعۀ جهانی گوشزد می

گوید. متأسفانه  باشد که خمینی می گوید و اسالم همان چیزی می راست می

پنداشتند  اند. آنان شاید می مورد توضیحی نداده ها هنوز در این ن گروهای

ن زمان آن است که یکبار برای همیشه کار دین را تمام کنند. ولی آیا که اآل

ستیزی  کارشناسی کردن که حاوی نوعی دین دیدند که با این نوع واقعا نمی

زیرا  !آمده بودند؟ انباشته از کینۀ کور بود، ناخودآگاه به کمک رژیم سرکوب

ای که از دین ارائه شود این مردم  آلود و هراس افکنانه در هر قرائت خون

شوند و مرتکبان جنایت علیه بشریت به  تر قربانی می ایرانند که گسترده

توانند زیر پرچم به ظاهر دمکراتیک شدۀ اجرای اسالم پنهان  راحتی می

باشد که باید  که این قیمتی می دیدند ولی باور داشتند شوند، یا اینکه می

  اسالم خالص شوند؟ «شر»مردم بپردازند تا یکبار برای همیشه از 

  

 شد باید کشته می مقتول می
البته این همراهی و همکاری نانوشته و یا حتی ناخواسته میان  

                                                 
البته این کتاب از این جهت که تمامی مقاالت فوکو در مورد انقالب ایران را از ـ 3

رانسوی، به انگلیسی ترجمه کرده و نیز بعضی از مباحث مطرح شده، ایتالیایی و ف
 {3۳} باشد. دارای اهمیت بسیار می
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اپوزیسیون و رژیم سرکوب والیت فقیه در سانسور اهمیت تاریخی خرداد 

هم نیاز داشت؛ برای اینکه افکار عمومی متوجۀ ریشه به یک کار دیگر  0۳

ای تبلیغ شود که شخصیت اولین رئیس  نشود الزم بود به گونه 0۳نزاع سال 

. است نداشته رژیم درون دینی مستبدان شخصیت از کمی دست جمهور

 در مقتول شخصیت همچون نیز او تا شود عمل ای گونه بایستی می واقع در

 شخصیت، کیش دارای بنابراین و شرور، انسانی کریستی آگاتا داستان

نده در ته دل با قاتالن احساس خوان تا شود وانمود مانده عقب و خو دین

را بفهمد. شاید برای تکمیل همین  همدردی نیز بتواند بکند و یا اینکه آن

صدر از هر طرف، در داخل و خارج،  پازل بود که ترور شخصیت آقای بنی

 با شد مترادف جمهور رئیس اولین نامدر همین رابطه بود که رواج یافت. 

ژیم بوده، و باور بر این داشته که موی ر مدرن آخوند که متفرعن، انسانی

یا »کند و بنابراین لزوما هوادار نظریۀ شعار  زن اشعۀ جنسی تولید می

ها و  بوده است؛ یا کسی بوده است که حمله به دانشگاه «روسری یا توسری

انقالب فرهنگی را رهبری کرده؛ کسی که در کردستان کشتار کرده و در 

  3جنگ، مرتکب خیانتها شده و لشکرها به زیر آب برده است.

شود که  صدر بعد از اینکه از جمله عوامل اصلی می برای مثال، بنی

اش در اجباری کردن حجاب شکست بخورد، و  آقای خمینی در سعی اولیه

آورد که ایشان در پاریس تعهد  و به یاد آقای خمینی میکند  به قم سفر می

رود و  باشند، به تلویزیون می کرده بودند که زنان در نوع پوشش آزاد می

باشد که خانم  کند. در این جا می با حجاب اجباری مخالفت می علناً

 کند:  دانشجویی سؤال می

زن  من با چند نفر از پسرهای دانشجو در مورد پوشیدن موی سر»
کردم و آن را به عنوان حجاب قبول نداشتم... هر کدام از  بحث می

آوردند و یکی از آنها دلیلی  اینها دلیلی را بر پوشیدن موی سر می
 تولید ای اشعه زن موی کهگفت: ثابت شده است  پیش کشید که می

 که شود می باعث این که طوری به گذارد می اثر مرد روی که کند می
 این که بگوئید خواهم می شما از حاال. شود خارج عادی حالت از مرد

  2«است؟ درست اندازه چه تا نظریه

شود و  یم تبلیغ صدر بنی پاسخ عنوانه ب صدر، بنی از سؤال این ولی

شود. برای نمونه خانم دارابی در سالروز زن و در  مکرر تکرار می

  گوید: اش می سخنرانی

 که کند می صادر ای اشعه زن موی که گفت من خواهر به صدر بنی»
  {32}«.دارد می وا جنسی تجاوز به را آنها و کند می وحشی را مردان

شاید در اینجا الزم باشد که یکی از تجربیات خود را نیز با خواننده 

در میان بگذارم. در زمان گذراندن تز دکترایم، پروفسور فرد هالیدی، برای 

در یکی از مراوداتش به من گفت که مدت کمی استاد راهنمای دوم من شد. 

صدر در موی زن  قرار است در یک سخنرانی این مطلب را ذکر کند که بنی

اشعه جنسی یافته است. پاسخ دادم که اظهار این سخن به اعتبار 

زیرا که من هم سخنرانی را چند بار آکادمیک شما سخت ضربه خواهد زد، 

                                                 
صدر، در جریان مبارزه،  البته همانگونه که در این تحقیق خواهیم دید، بنیـ 3

مرتکب اشتباهات بسیار اساسی و گاه باور نکردنی شد که شاید بدون آن اشتباهات، 
 شد، ولی آن اشتباهات ربطی به این اتهامات ندارد.  دچار نمیوطن به این سرنوشت 

صدر که از تلویزیون  نویسنده تاکنون موفق نشده است که به نوار سخنرانی بنیـ  2
زمان پخش مستقیم و چند بار دیگر از رادیو و تلویزیون پخش شد،  ملی در آن

 که، حالی در که باشد، می این شد مطرح نویسنده برای که الیؤسدست یابد. 
 کند، نمی منتشر را نوار رژیم، علت چه به است، کرده یبتکذ را اتهام این صدر بنی

اخالقی برای مردم مشخص  بی این باشد، نگفته سخن صداقت در صدر بنی اگر تا
 {33} !شود؟

توانم  در کتابی همراه دارم و میو هم پیاده شدۀ سخنرانی را  ام گوش کرده

که به شما نشان بدهم که این سخن را خانمی دانشجو به عنوان سؤال 

صدر این حرف را به خود من گفت. این  پرسیده است. پاسخ دادند که بنی

صدر بنویسم و سؤال کنم  ای برای بنی اظهار جوابی نداشت جز اینکه نامه

پاسخی نوشت و از من خواست به  که آیا داستان واقعیت دارد؟ بنی صدر

صدر سخت به فرد هالیدی تاخته بود و ایشان را  ایشان برسانم. در نامه بنی

متهم به دروغگویی کرده بود و اظهار کرده بود که ایشان را تنها دو بار 

مورد سخن نگفته است و  مالقات کرده و در هیچ مالقاتی با ایشان در این

این دروغ را اظهار کند، او را در مطبوعات افشا  نیز تهدید کرده بود که اگر

خواهد کرد. فرد هالیدی پاسخ نوشته بود که سخنرانی انجام شده، ولی 

قرار است که متن در کتابی منتشر شود و ایشان آن قسمت را برای چاپ از 

صدر رئیس  متن حذف خواند کرد. و این در حالی بود که تا زمانی که بنی

اجباری شدن حجاب در ادرات شده بود و این نیز یکی جمهور بود، مانع 

 آقایدیگر از علل مخالفتهای دائمی بنی صدر و رجایی با یکدیگر بود. 

 حجاب خانمها و بخوانند جماعت نماز ...»ت ادارا در که داشت قصد رجایی

 {31}«.کنند مراعات را

این در شود و  ها تبلیغ می صدر، مسئول حمله به دانشگاه یا اینکه بنی

ها بوسیله حزب جمهوری و اقمار آن از جمله  حالی بود که حمله به دانشگاه

ریزی و اجرا شده بود، همانگونه که در نامۀ  مجاهدین انقالب اسالمی برنامه

  بینیم: ای می محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران، به آقای خامنه

 و مؤسسین از شما که حزبی سیاسی دبیر اید، نبرده یاد از حتما»
 به سیاسی هجوم نقشۀ موجود مدارک طبق بودید، آن رهبران

 {3۱}«.کرد ریزی برنامه را. ..و «فرهنگی انقالب» نام با ها دانشگاه

ف حسن آیت، عضو شورای حمله، که در دو نوار معرو از هدف و

 صدر: مهوری اسالمی، آمده بود هیچ نبود جز سرنگونی بنیجمرکزی حزب 

شود. تمام  باشید که نقشه آماده است و اصالً زیر و رو می ... مطمئن»
 3۱شود بعد از  کنید می مسائل و غیر از مسائلی که شما فکر می

خرداد نه مطلقاً امتحانی خواهد شد، نه دانشگاه باز خواهد بود، 
ای  خواهد از خودش برنامه خالصه می دانشگاه تعطیل خواهد بود...

   {32}«تواند مقاومت کند... هم نمیصدر  داریم که بابای بنی

شود که حتی در  برای یک پژوهشگر، وقتی در تحقیق متوجه می

هایی، بانی و  بسیاری از تحقیقات آکادمیک، هدف و قربانی چنین توطئه

هایی تصویر شده است، اولین سؤالی که  شکارچی چنین نظرات و توطئه

 1قشها را بیابد.شود اینست که علت معکوس کردن ن برایش مطرح می

معکوس کردنها در مورد شخصی که اعتقاد بر این دارد که بدون آزادی زن، 

فرهنگ مردساالری را سخت به  ،شود جامعۀ منتقد و ارزیاب پیدا نمی

 کشد:  چالش می

ارزش مرد به پست و ضعیف شمردن زن نیست. زن هنر خلقت »
کنید و به زن خواهید، به خودتان رحم  است. اگر زندگی دیگری می

 {36}«ارزش دهید، ارزشی را که دارد.

خواهد که منتظر  داند و از آنها می زنان را معمار سرنوشت خود می

 تغییر کردن مردان ننشینند تا به حقوق خود دست یابند: 

 ارزش خودتان به. کنید عمل و برخیزید خودتان. ننشینید زنان شما»
 {39}«.بکوشید تان بینش و دانش سطح ارتقاء برای. دهید

                                                 
کوششهایی شده است که واقعیت حمله به دانشگاهها و هدف از  اًالبته اخیرـ 1

 عنوانه ب شود، می را گنجی آقای اخیر ۀمقالاجرای آن در اختیار مردم قرار بگیرد. 
 {30}:راستا ارزیابی کرد این در کوششی
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 در آموزش روش الیتجزای جزء را آزاد بحث و آزادی که کسی یا و

 :کند می تکرار مکرر استبدادی از نوع هر با را مخالفتش و داند می ها دانشگاه

توان حاکم کرد. اگر گفتند که  هیچ نوع استبدادی را بر دانشگاه نمی»
آنجا محل چوب و دانشگاه جای بحث آزاد است، معنایش اینست که 

 {33} «چماق نخواهد بود.

 و یا: 
از حضور گرایشها در دانشگاه نترسید، زبان زور را جمع کنید و زبان »

 {2۳}«ابتکار را باز کنید.

پاسخ به این سؤال را بیشتر باید در حاکمیت گفتمان قدرت در بین 

های سیاسی و مذهبی جست. در این گفتمان، وقتی هدف  اکثریت گروه

شود، دوگانگی بین روش دستیابی به قدرت و اخالق ایجاد  می «قدرت»

بندد و بنابراین هم ترور شخصیت  شود. اخالق از سیاست رخت برمی می

شود، و هم توهین به شخصیت اجتماعی مردم، فرض  رقیب واجب می

 شود. گرفته می

 بنابراین، برای اینکه این حقیقت به چشم نیاید که مردم ایران

صدر در  که انقالب را با چه هدفی انجام دادند و انتخاب بنی «نستنددا می»

با چنان آراء باالیی نشان از این داشت که مردم در برخورد با  29بهمن 

صدر  جبهۀ استبداد، به رهبری حزب جمهوری اسالمی، با انتخاب بنی

که خواستند پیام دهند  آگاهانه در صدد ابراز وجود بودند و بدین وسیله می

خواهان اسالم آخوندی و استبدادی قرون وسطایی نیستند، بلکه خواهان 

باشند، مخالفان این نظر را  استقرار آزادیها، رشد و عدالت اجتماعی می

صدر به علت موافقت و حمایت خمینی بوده  ترویج کردند که انتخاب بنی

. به است که انجام شد و بدون چنین موافقتی، چنین انتخابی امکان نداشت

ای را  بیان دیگر گویی مردم ایران نقش گوسفندان چشم و گوش بسته

اند. البته تا مردمی  اند که تنها از فرمان چوپان خود اطاعت کرده داشته

تواند که بر حاکمیت  تحقیر نشوند و این تحقیر را نپذیرند، استبداد نمی

کادمیک خود قوام ببخشد. این ادعا در دهها کتاب و مقاالت سیاسی و آ

مورد مراجعه نویسنده تکرار شده است. برای نمونه آقای محسن میالنی 

 اند که:  این نظر را تکرار مکرر کرده

صدر به علت هم هویتی بود که با خمینی پیدا  پیروزی عظیم بنی»
کرده بود و نه به خاطر محبوبیت خودش. او از یک پایۀ )اجتماعی( 

 {23«}.قوی محروم بود

رسد که دالیل مستند فراوانی وجود  است که بنظر می و این در حال

صدر، انتخابی بود آگاهانه. با این انتخاب  دهد انتخاب بنی دارند که نشان می

وجدان ملی حساس شدۀ ایرانیان به تمایالت روزافزون حزب جمهوری 

اسالمی برای انحصار قدرت، و به نیروهای استبدادی پیام فرستاد که انقالب 

قرار مردمساالری بوده که انجام شد و نه جایگزینی یک استبداد برای است

پردازم و  ای از آنها می این تحقیق به پاره ۀبا استبدادی دیگر. من در ادام

 «جمهوری»خواهم کرد که نشان دهم که مشروعیت نظامی که پسوند  سعی

همان کشید، با کودتا بر علیه اولین رئیس جمهور  را بدنبال می «اسالمی»و 

شود فهمید که چرا  نظام، از دست رفت و بیشتر در این رابطه است که می

در پاسخ به کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری که به تظاهرات خودجوش 

 بر مرگ» به ،«رأی من کو»منجر شد، در عرض مدت کوتاهی شعارها از 

  . شد تبدیل «ایرانی جمهوری آزادی، استقالل،» و «فقیه والیت اصل

 

 نتخابات ریاست جمهوریا
ترین تاریخ دمکراسی  توان عینی در هر کشوری را می انتخابات تاریخ 

 ای گونه به باید انتخاباتی چنین مورد در تحقیقدانست. به همین جهت 

سیستماتیک انجام بگیرد و شگرف اینکه تحقیق در مورد اولین  و مستمر

انتخابات ریاست جمهوری، حتی در کارهای آکادمیک، بسیار پراکنده و 

آشفته انجام شده است. اما برای مطالعۀ اولین انتخابات دموکراتیک تاریخ 

ایران باید اندکی به عقب برگشت. تصرف سفارت آمریکا و بحران عظیم 

خصوص نقش مهمی دارند. حمله به سفارت و گروگانگیری  این در آن از ناشی

توان به عنوان یکی از مهمترین مراحل تحول  را در بازبینی تاریخی می

توان  انقالب از مردمساالری به سمت استبداد قلمداد کرد. در حقیقت می

گفت که مهمترین مرحلۀ کودتا در نظام بعد از انقالب با این واقعه شروع 

و اولین ثمرۀ آن هم آماده کردن سوء استفاده از جو ایجاد شدۀ بعد از  شد

در متن قانون اساسی در حال اشغال سفارت، برای تحمیل اصل والیت فقیه 

بود. در نتیجه روحانیتی که بنا بر تعهد آقای خمینی در پاریس قرار  تشکیل

گرفت.  نبود در دولت دخالت کند، در باالترین سطح از قدرت سیاسی جا

حزب جمهوری اسالمی، که قبالً نهایت استفاده را از اشتباهات فاحش 

در معرفی و پشتیبانی و قانونیت بخشیدن به نهادهای  بازرگان یاد زنده دولت

برده بود، در این فضا جان گرفت.  ـ های استبداد  بخوانیم اهرم ـ انقالبی

بهره را از نهادها برد.  اش بهترین با استفاده از امکانات تبلیغاتی این حزب

گیری  بداد خشن بعد از انقالب بدون شکلگیری است حقیقتاً تصور شکل

 و مستضعفان بنیاد ها، کمیتههای انقالب،  قانونی سپاه پاسداران، دادگاه

 ای خامنه و رفسنجانی آقایان مانند روحانیانی آوردن نیز و سازندگی جهاد

ن نهادها در پناه اصل والیت فقیه، و ای اما. نبود شدنی موقت، دولت درون به

را یافتند که استبداد خود را  گراها، امکان آن بینی ملی بر مبنای خوش

های مردمساالر از  قانونیت ببخشند. در چنین فضایی بود که بخشی از گروه

  خواهند که خود را نامزد ریاست جمهوری بکند. صدر می بنی

نویس قانون اساسی برای  در پیشصدر ظاهراً با اختیاراتی که  بنی

رئیس جمهور پیش بینی شده بود، مایل بود خود را نامزد ریاست جمهوری 

رسد که علت حذف اختیارات ریاست جمهوری که در  کند. اما به نظر می

بینی شده بود، این بود که حزب جمهوری از  نویس قانون اساسی پیش پیش

در در انتخابات بسیار جدی ص قبل پی برده بود که امکان پیروزی بنی

  بعد از انتخابات، حسن آیت اینگونه مسئله را توضیح داد: 3باشد. می

اگر آن پیش نویس را که آنها )سحابی...( درست کرده بودند، اگر آن »
صدر رئیس  تصویب شده بود، اصالً انقالب از بین رفته بود. االن بنی

توانست مجلس را  جمهور بود و رئیس جمهور هم همه کاره. هم می
کرد، هم  منحل کند، هم دادگستری و قضاتش را این منصوب می

ارتش را، زیر فرماندهی داشت همه چیز زیر نظرش بود. ما توی این 
را  قانون آمدیم فرماندهی کل قوا را دادیم به رهبر، در آن بیاید آن

تواند  نماینده خودش کنه، این اصیل نیست، هر وقت خواست می
بگیرد، اختیارات کامل را هم که دادیم به مجلس. رئیس جمهور ازش 

تواند مدال بگیرد و مدال بدهد و سفرا را به حضور بپذیرد  فقط می
 {21}«والسالم، هیچ اختیاری ندارد.

صدر در رابطه با نیمه تشریفاتی شدن مقام ریاست جمهوری و  بنی

نیز کنترل نهادهای  تغییرات اساسی که در قانون اساسی ایجاد شده بود، و

انقالبی به وسیلۀ حزب جمهوری اسالمی و اقمارش، و آگاهی به اینکه 

های قانونی الزم در مقابل پیشروی حزب جمهوری را  رئیس جمهور اهرم

ندارد، دربارۀ قصد اولیۀ خود دچار تردید شدید شده بود و در مقابل اصرار 

  گوید: همفکران خود برای نامزدی، می

فرمایید، در واقع نامزد مرگ  شما دارید مرا نامزد میاینکه »
                                                 

متن پیش نویس قانون اساسی که مورد موافقت آقای خمینی قرار گرفته بود و ـ 3
 {22. }سخنرانی حمایت علنی کرده بودندایشان دو بار در 
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ای نیست  فرمایید، چون در این قانون اساسی، رئیس جمهور کاره می
اند و  و اختیاری نداره. قدرت را هم مثل گوشت قربانی تقسیم کرده

کنه. آن طرف هم، مسئلۀ  تونه، دیگری رو فلج می هر کس می
ـ  در ترکمن صحرا ـ زندران همکردستان و آذربایجان غربی و در ما

گیری هم که قوز  ریخته است. گروگان فدایی خلق و تمام کشور بهم
فرمایید که من بیایم و بروم توی کام مرگ. آن  باالی قوز. حاال شما می

گویید برو جلو  خواهند که گوشت قدرت را ببرند و شما می آقایان می
یعنی در واقع مرا نامزد و نگذار. این حرف شما معنایش اینه دیگه؟! 

 .«فرمایید مرگ می

 : دهد می پاسخ سالمتیان آقای 

 غیر که ستا جوری وضعیت متأسفانه. کنیم می خطر نامزد را شما ما»
 راه و کشید بیرون آقایان این کام از را انقالب شود نمی هم این از

   {2۱}«.نیست دیگری

 2۳ ،پاریس} نویسندهآقای احمد سالمتیان نیز بعداً در مصاحبه با  

صدر را تأیید کردند و اظهار داشتند که علتی که  سخنان بنی {2۳۳2ماه می 

صدر کاندیدای ریاست جمهوری شود این بود  خواستند که بنی ایشان می

شد،  که در قانون اساسی تنها مقامی که با رأی مستقیم مردم انتخاب می

کرد که دیگران  یجاد میرئیس جمهور بود و این برای ایشان مشروعیتی ا

 نداشتند.

  
 

 بخش سوم

 

 از یکی که کرد اعالم مصاحبه چند در پیروزی، از بعد صدر بنی 

 کوشید انتخابات این در ایرانی جامعۀ که بوده این او عظیم پیروزی معانی

الب رد کند. او در انق کردن قبضه و انحصارگرایی جهت به را جمهوری حزب

کند که ملت ایران به او  هایش بعد از پیروزی اعالم می یکی از اولین مصاحبه

کرده و آن را  اهداف انقالب را بازسازی دوباره»این وظیفه را محول کرده تا 

 «ت مشتی فاشیست روحانی نجات بخشد.از دس

  

 صدر خمینی و انتخاب بنی
در اولین انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبانی وجود نداشت تا 

از قبل تصمیم بگیرد که چه کسانی حق دارند که خود را نامزد ریاست 

بر خالف جمهوری کنند یا نکنند. از این نظر و اینکه در این انتخابات 

زمان و چه بعداً  انتخابات بعدی، هیچ ادعای تقلب در انتخابات، چه در آن

ترین انتخابات ریاست جمهوری  توان گفت که این انتخابات، آزادانه نشد، می

جام شده است. یکی از آخرین بوده که در تاریخ جمهوری اسالمی ان

باشد،  الریجانی میهای اظهارات در مورد آن انتخابات، سخنان علی  نمونه

صدر با لفاظی و  بنی»صدر را نه نتیجه تقلب در آرا، بلکه:  که انتخاب بنی

 {22«}را جمع کرده و رئیس جمهور شود ءکاری توانست آرا فریب

همچنین بسیاری، هم در محافل سیاسی، و هم در محافل آکادمیک، 

ند تا نشان ا ( مجازی قرار دادهcontexteاین امر واقع را در کانتکستی )

صدر در انتخاباتی آزاد انتخاب شده بود، ولی  دهند که با وجودی که بنی

چون اکثریت مردم ایران از خود نظری مستقل نداشتند، به این علت رأی 

کردند رأی  صدر به صندوقها ریختند که خیال می خود را برای آقای بنی

مرجع و مقلد، مردم آقای خمینی هم همین است. به بیان دیگر، بنا بر رابطۀ 

کردند نظر  صدر رأی دهند، زیرا فکر می اند که به بنی خود را مکلف دانسته

توان  صدر را نمی صدر معطوف است. بنابراین رأی به بنی آقای خمینی بر بنی

ای بر مخالفتش با  رأی اصیلی به باورهای آزادیخواهانه او و یا تأییدیه

اقمارش قلمداد کرد، بلکه باید آن های استبدادی حزب جمهوری و  دیدگاه

را در ساختار سنتی و تقلیدی جامعه آن روز ایران که تبعیت از نظر مرجع 

چون و چرا کرده بود، فهمید. بگذریم از  تقلیدی مثل آقای خمینی را بی

اینکه این تفسیر از رأی اکثریت مردم ایران در درون خود به نوعی توهین 

مردم را داراست، ولی از آنجا که در میان تحلیلگران  جمعی وجدان و شعور به

    سیاسی مقبولیت دارد، الزم است با دقت مورد بررسی قرار دهیم. 

 : است اعتبار نظریۀ باال منوط به تحقق حداقل دو شرط 

 کرده حمایت صدر بنی نامزدی از تلویحاً یا و صریحاً خمینی آقای ـ3

  و باشد

 و صدر، بنی به خمینی آقای مثبت نظر به توجه  با دیگر نامزدهای ـ2

 ای مسابقه در که بودند پذیرفته خود شکست از اطمینان رغم علی بنابراین

  اند. را باخته دانستند آن که از قبل می کنند شرکت

صدر حمایت کرده  آیا آقای خمینی صریحاً و یا تلویحاً از نامزدی بنی

نه تحلیل و  ـ ادامۀ بحث خواهیم دید امور واقع بود؟ همانگونه که در

گویند که نه تنها آقای خمینی، صریحاً و  به ما می ـ تفسیرهای ذهنی محض

یا تلویحاً، از هیچ نامزدی حمایت نکرد، بلکه بر بسیاری معلوم بود که اصالً 

صدر صریحاً  صدر مخالف بوده است. اول اینکه خود بنی با نامزد شدن بنی

مزدی خود را این قرار داده بود که آقای خمینی در انتخابات ریاست شرط نا

 جمهوری دخالت نکند و این را در همان زمان اظهار کرد: 

گفتم  ـ امام حاضر است، از او بپرسید ـ روز رفتم خدمت امام ...آن»
خواهید دخالت بفرمایید، تأییدی بکنید، من داوطلب  که اگر شما می

رئیس جمهور باید روی پای خودش بایستد. و اگر نیستم، برای اینکه 
نتواند رأی عمومی را خودش بدست بیاورد، مشکل که پیش آمد، 

ست. گفت، نه، من ا تواند مقاومت کند. تجربۀ دولت بازرگان کافی نمی
 {20«}هیچ قصد مداخله ندارم. گفتم پس من داوطلبم

ه عمل نیاورد، صدر حمایتی ب دیگر اینکه نه تنها آقای خمینی از بنی

بلکه بر بسیاری از مردم واضح بود که آقای خمینی با ریاست جمهوری 

صدر مخالف است. برای نمونه اریک رولو فرستادۀ روزنامه لوموند در  بنی

 ایران نوشت: 

شود که رهبر انقالب از  در محافل عموماً مطلع، گفته می»
او به شمار های آقای بنی صدر که زمانی فرزند معنوی  گیری موضع

رسد که برادر، نوه و  باشد. با اینحال به نظر می رفت، ناراضی می می
کنند، اما دختر امام از  صدر حمایت می داماد رهبر انقالب، از آقای بنی

زنها دعوت کرد که به آقای حبیبی رأی دهند. ایرانیان بدون اینکه به 
خمینی درستی بدانند کدامیک از کاندیداها از پشتیبانی امام 

برخوردار است، با اینکه این اطالع برای بسیاری از آنها ضرور است، 
 {26«}به سوی صندوقهای رأی خواهند رفت

صدر گفته بود که به سه دلیل  نی به بنیخمی آقای خود هم قبال البته

 اش مخالف است:  با نامزدی

اول اینکه مخالف والیت فقیه هستم. دوم اینکه، مخالف مالکیت »
هستم و سوم، اگر رئیس جمهور شوم دست و پای آخوندها  خصوصی

 {29«}کنم را از ادارات جمع می

صدر تا حدی بود که حتی روز  مخالفت آقای خمینی با نامزدی بنی 

 صدر از نامزدی کناره بگیرد:  گیری سعی کرد که بنی قبل از رأی

گیری، هاشمی رفسنجانی وارد جلسه شورای  روز پیش از رأی»
گویند  شد و گفت: احمد آقا تلفن کرد و گفت مدرسین قم می انقالب
صدر به سود حبیبی کنار برود و بعد نخست وزیر بشود. گفتم:  که بنی

دانم که ریاست جمهوری در کار نیست، بلکه انتخابات فردا،  خوب می

http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/9532-2014-07-04-00-06-26.html
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/9532-2014-07-04-00-06-26.html
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تعیین راست و دروغ دو ادعاست: شما آقایان که حزب جمهوری را 
ستید که مردم به اطاعت از روحانیان اید، مدعی ه تشکیل داده
اند. ادعای من اینست که مردم برای تحقق اصولی انقالب  انقالب کرده

کردند که در طول قرن، دو انقالب دیگر برای متحقق کردن شان 
 {23«}اند بعمل آورده

 اعالم مصاحبه چند در پیروزی از بعد صدر بنی که بود رابطه همین در

 این در ایرانی جامعۀ که بوده این او عظیم پیروزی معانی از یکی که کرد

 کردن قبضه و انحصارگرایی جهت به را جمهوری حزب کوشید انتخابات

هایش بعد از پیروزی، اعالم  کی از اولین مصاحبهی در او. کند رد انقالب،

 را انقالب اهداف»وظیفه را محول کرده تا  کند که ملت ایران به او این می

 نجات روحانی فاشیست مشتی دست از را آن و کرده دوباره بازسازی

 : یا {1۳«}بخشد

 با. بود انقالب یک بلکه نبود،( جمهوری ریاست) انتخابات تنها این»
رفتار شرم آور رادیو و تلویزیون و نقض مستمر به اصطالح  وجود

شان، و با وجود تبلیعات فریبکارانۀ مطبوعات بر علیه من که  طرفی بی
شد، که در واقع مشتی  وسیلۀ حزب جمهوری اسالمی رهبری میبه 

باشند که ادعای پیروی از امام را دارند، و با  از روحانیان فاشیست می
  {13«}وجود موجی از اتهامات، مردم من را بر گزیدند

 با آنهم صدر، بنی شدن انتخاب به نسبت خمینی آقای خشم و غیظ

 از قلب، بیمارستان در سوگند مراسم در حتی نکردنی، باور رأی تعداد آن

 در رولو اریک. نماند پنهان مراسم، در حاضر خارجی خبرنگار تنها چشمان

 : گفت نویسنده با مصاحبه

متعجب شدم، وقتی رفتار سرد و با فاصلۀ خمینی را در  بسیار من»
 {12«}صدر دیدم برابر بنی

امر واقع دیگری که به صراحت نشان از شدت مخالفت آقای خمینی  

صدر این واقعیت را  دهد این است که در مراسم سوگند، بنی صدر می با بنی

تکرار کرد که رئیس جمهور، مشروعیتش را از آراء مردم گرفته است. شاید 

رسد که به  دانستن این موضوع برای نسل امروز جالب باشد که به نظر می

امر مستقیم آقای خمینی این قسمت از سخنان رئیس جمهور در پخش 

سراسری از تلویزیون سانسور شد، ولی به علت جنجالی که به پا شد و 

هنوز آقای خمینی و حزب جمهوری در موقعیتی نبودند که از سانسور 

علنی اولین رئیس جمهور در مراسم سوگند خوردن دفاع بکنند، مجبور 

ها که تنها دستور را اجرا  ها را بر سر موسوی خوئینی زهشدند که کاسه کو

  {11. }کرده بود، بشکنند و او را مجبور به استعفا کنند

ریزی  صدر برنامه دیگر اینکه در زمان تبلیغات، گروه تبلیغاتی بنی

ای از آقای  صدر هیچ تصویر و گفته کرده بودند در پوسترهای تبلیغاتی بنی

زمان  د. به گفتۀ آقای احمد سالمتیان که در آنخمینی بکار گرفته نشو

صدر و هم تیم مشاورانش  صدر بود، هم خود آقای بنی مسئول کمپین بنی

مصمم شده بودند که در پوسترها از عکسهای آقای خمینی استفاده نشود 

صدر باید  و این بدین خاطر بود که همگی بر این نظر بودند که رأی به بنی

و این در حالی بود که { 1۱. }و نظرات خود او باشد تنها رأی به برنامه

تمامی کاندیداهای دیگر، حتی دریادار سکوالر، احمد مدنی نیز از تصویر 

مالتی التزام و احترام تا حد آقای خمینی استفاده کرده بودند و در ج

البته خود آقای  {12. }نثاری خود را به آقای خمینی اظهار کرده بودند جان

گوید این تصمیمی نبود که فقط در همان زمان گرفته شده  میصدر  بنی

روزی  باشد. از شروع انقالب و ورود آقای خمینی به پاریس و همراهی شبانه

بنی صدر با وی در آنجا، وی تصمیم گرفته بود که هیچ عکسی از او با آقای 

صدر و خمینی در  خمینی منتشر نشود. اینکه در پاریس هیچ عکسی از بنی

 ار هم موجود نیست، نیز به همین علت است: کن

یک عکس  ـ چند ماه بود؟ ـ در تمام مدتی که امام در پاریس بود»

بیاورید که من در کنار امام باشم. این همه پرهیز داشتم و دارم. با فاالچی 

)آن خبرنگار ایتالیایی( رفته بودند و چندین عکس با امام گرفتند. بسیار 

بگذارم آن عکسها را منتشر کنند، چون حالت خیلی اصرار کردند که من 

خندد. من  کند و می چیزی }= صمیمی{ دارد. امام با حالتی به من نگاه می

   {10«}مخالفت کردم. تا همین لحظه که در حضور شما هستم مخالفم

اهلل   خمینی در سالها بعد و در جریان برکناری آیت آقای آنکه سرانجام

 صدر هرگز رأی نداده بودند: وفش نوشتند که به بنیمنتظری در نامۀ معر

 3«ی ندادمأصدر ر واهلل من به بنی» 

با اینحال انبوه آکادمیکها و سیاستمداران که این نظر را مطرح 

اند که اگر قرار بر این بود  اند، متوجۀ این تناقض در گفتار خود نشده کرده

شدن باشد و نه حضور و که نزدیکی و دوری به آقای خمینی عامل انتخاب 

صدر  وجود شخصی خود نامزد، کاندیداهای دیگری بودند که بیشتر از بنی

برای انتخاب شدن شانس داشتند. برای مثال کاندیدای حزب جمهوری 

 اسالمی، حزبی که با حمایت آقای خمینی ایجاد شده بود: 

به همین جهت با مشورت با جنابعالی و }هاشمی رفسنجانی:{... »
موافقت و گرفتن وعدۀ حمایت غیر مستقیم از شما، با همۀ  جلب

حزب »ها از همان روزهای اول پیروزی، مسئولیت تأسیس  گرفتاری
 {13«}را به عهده گرفتیم...« ری اسالمیجمهو

این حزب که در تبلیغات گستردۀ خود این را کامالً در میان مردم جا 

 مجری حزب و باشد می حزب روحانی پدر خمینی آقای انداخته بود که 

 اختصاص خود به را ءآرا بیشترین باید می باشد، می ایشان باورهای و نظرات

 بیت اهل از و خمینی احمد زن برادر که طباطبایی صادق آقای یا و. داد می

اظهار کرده بود که او را  لناًع خمینی آقای که زاده قطب آقای یا و بودند

انقالب، ایشان را به ریاست رادیو و شناسد و بعد از  بیست سال است می

تلویزیون منصوب کرده بودند. ولی در عمل دیدیم که که آقای حبیبی کمتر 

درصد، یعنی فقط نیم میلیون رأی آورد، و آراء آقای طباطبایی به یک  ۱از 

درصد هم نرسید، کمتر از صد و پانزده هزار. و آراء قطب زاده در حدود نیم 

یازده  ، نزدیکء% از آرا60صدر بیش از  هزار. ولی بنی درصد، کمتر از پنجاه

البته این نظر مطرح شده که علت  {۱۳. }میلیون، را به خود اختصاص داد

کمی آرای حبیبی این بود که نه تنها آقای خمینی مانع شد که دکتر 

بهشتی خود را نامزد کند، بلکه کاندیدای دیگر حزب، آقای جالل الدین 

لت ایرانی نبودن مجبور شد که کنار بکشد و وقت زیادی فارسی، نیز به ع

برای تبلیغ روی آقای حسن حبیبی که به عنوان جانشین تعیین شده 

ای از صحت برخوردار  تواند از درجه بودند، نماند. این نظر تنها زمانی می

باشد که بپذیریم که عدۀ زیادی از مردم به علت تغییر کاندیدای حزب در 

رسد که  ت نکردند. اما این تفسیر چندان منطقی به نظر نمیانتخابات شرک

طرفداران حزب که قرار بوده است رأی خود را برای آقای بهشتی یا فارسی 

بریزند، به جای حبیبی که رسماً جانشین فارسی شده است و برایش 

صدر رأی داده باشند. علت هم اینست که  تبلیغات وسیع انجام شد، به بنی

صدر اظهر من الشمس  ش مخالفت رهبران حزب جمهوری با بنیاز ماهها پی

صدر، رأی بر ضد حزب جمهوری نیز  شده بود و واضح بود که رأی به بنی

                                                 
 آقای البته {16} 3109فروردین  0نامه آیت اهلل خمینی به آیت اهلل منتظری، ـ 3

 هر در ولی. بود کرده جعل خمینی احمد را نامه این که داشتند این بر نظر منتظری
 نبوده صدر بنی شدن جمهور رئیس موافق خمینی آقای که بود مشخص این صورت

 {19} .است
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باشد و بالعکس. البته واقعیت اینست که در انتخابات ریاست جمهوری  می

حدود شش میلیون نفر کمتر از اولین انتخابات بعد از انقالب شرکت کردند. 

گیری  اند که به خاطر کناره توان گفت که این عده کسانی بوده ولی نمی

اند. در همین رابطه باید بدانیم  فارسی از نامزدی، انتخابات را تحریم کرده

که بدنۀ اصلی هواداران حزب جمهوری را مذهبیون سنتی تشکیل 

دادند، و در حالیکه آقای خمینی بارها از مردم خواسته بود که در  می

توانستند که بر خالف نظر مرجع و یا  شرکت کنند، این افراد نمیانتخابات 

رهبر خود عمل کنند. دیگر اینکه سازمانهای سیاسی مانند مجاهدین خلق 

گیری رجوی از  که هواداران زیادی در میان جوانان داشتند، به علت کناره

نامزدی ریاست جمهوری )چرا که خمینی اعالم کرده بود که کسانی که به 

دار اجرای آن قانون شوند(  توانند عهده اند، نمی نون اساسی رأی ندادهقا

ای،  انتخابات را تحریم کرده بودند و این سوای سازمانهای سیاسی منطقه

مانند حزب دموکرات کردستان و کومله بود، که آنها نیز انتخابات را تحریم 

اینکه، به این کنندگان افزوده بودند. دیگر  کرده بودند و بر تعداد تحریم

علت که حزب جمهوری اسالمی عمداً انتخابات را وسط زمستان در ماه 

های کوچک به علت  بهمن برگزار کرد، بسیاری از دهات و حتی شهرستان

توانستند  نمی عمالً روستایی، های راه از بسیاری شدن بسته برف سنگین و 

بسیاری افراد دیگر که در انتخابات شرکت کنند. و آخر اینکه این سوای 

زمان  است که به علل مختلف از انقالب سر خورده بودند تا حدی که تا آن

 صدها هزار نفر ایران را ترک گفته بودند.

 

 تلویزیون و احزاب و رادیو
واقعیت بسیار مهمی که در این زمان رخ داد و از جهت مطالعات 

انتخاباتی بسیار قابل های  های اجتماعی و عوامل مؤثر در کمپین جنبش

صدر در شرایطی بود که رادیو و تلویزیون، اکثر  توجه است، انتخاب بنی

مطبوعات و قریب به اتفاق احزاب یا بر ضد او موضع گرفته بودند و یا از 

کردند. این در جای خود یک پدیده است که  نامزدهای دیگری هواداری می

تلویزیون که بنابر و ست. رادیو توجهی تاریخ نویسان قرار گرفته ا مورد بی

کرد، چنان بر ضد او وارد  طرفی خود را حفظ می اصل ملی بودن باید بی

اخالقی  عمل شده بود که حتی امیر انتظام، در زندان، خشم خود را از بی

  کرد: صدا و سیما اظهار می

صدر به مقام ریاست جمهوری اعالم نشده  هنوز رسماً انتخاب بنی»
ویزیون در مقام مخالفت و مقابله با او کارش را شروع کرده که رادیو تل

ای این عمل را به  است، همچنانکه در دوران انتخابات با طرز زننده
  {۱3«}خصوص در مورد او شروع کردند

 وظیفه داشت که با تمامی نامزدهای اصلی سیما و صدا نمونه برای

 به نامزد هشت جمهوری، ریاست کاندیدای 3۳9 میان از) کنند مصاحبه

 با مصاحبه نوبت که زمانی ولی ،(بودند شده شناخته جدی رقبای عنوان

 سازگارا، محسن آقای رهبری به جدیدی تیم جمهوری، حزب شد، صدر بنی

 های برنامه با رابطه در نه مصاحبه، زود چه و گرفت عهده بر را مصاحبه

فرهنگی کاندیدا، بلکه به تفتیش عقاید  ـ اقتصادی و اجتماعی ـ سیسیا

صدر به والیت فقیه تبدیل  صدر، اگر نه محاکمه، فقط در مورد نظر بنی بنی

شد. بعدها معلوم شد که این تیم را حزب جمهوری مأمور کرده بود تا 

صدر را وادار کند که علناً بگوید بر ضد والیت فقیه است و مجبور شود  بنی

حزب جمهوری بتواند استبداد خود را قانونیت ببخشد. گیری کند تا  کناره

ای تر از او این سؤاالت شده بود و  ای حرفه البته در همان زمانها به گونه

 صدر پاسخ داده بود: بنی

 درست بودید. مخالف والیت فقیه کنند(... صدر )از من سوال می بنی»

  .دیگر گویند می را همین است؟
 بله(: خبرنگار)مظفر جواد محمد

صدر: خیلی خوب. آقای جالل فارسی توی همین راهرو )آقای  بنی
 و وزیر این با و چمران شده بود وزیر دفاع( آمد گفت با این حکومت 

 بار زیر نباید{ وجه} هیچ{ به} که ام شده معتقد من چیزها، این با
طرفدارند. من این بد  آتشه دو ایشان حاال خوب. رفت فقیه والیت

 من با استبداد مخالفم، }چه{ از فقیه }و چه{ از ندارم. را ها اخالقی
 {۱2«}مخالفم ،خدا

هایی که  های سیاسی، حتی گروه در نهایت شگفتی سازمانها و گروه

دانستند، مانند نهضت آزادی، در  خود را متعلق به جبهۀ مردم ساالر می

و یا  {۱1. }نامزد کردن حسن حبیبی با حزب جمهوری اشتراک جستند

مانند جبهۀ ملی، از دریاساالر مدنی. سازمانهای دیگر، مانند مجاهدین خلق 

و فداییان که یکسره انتخابات را تحریم کردند. احمد سالمتیان علت این 

  دهد: مخالفت شدید را اینگونه توضیح می

صدر، با وجود مخالفت شدید و فعال احزاب سیاسی  امکان اینکه بنی»
، مجاهدین انقالب اسالمی، مجاهدین خلق، مانند حزب جمهوری

ها )جنبش مسلمانان مبارز( و  حزب توده، فداییان )خلق(، امتی
در  ای را سابقه نهضت آزادی به ریاست جمهوری برسد، حسادت بی

 {۱۱«}بین اینها ایجاد کرده بود...

ی در ایران، نیز به اسالم انقالب روزنامۀ سردبیر جعفری، محمد

 کند:  نظر را تأیید میای همین  گونه
شود و بدون در خواست حمایت از هیچ  صدر وارد ایران می وقتی بنی»

رود و مستقیم با مردم  سازمان و گروهی، مستقیم به میان مردم می
رسد،  کند و از این طریق به ریاست جمهوری می تماس بر قرار می

  {۱2} «ها ایجاد کرد حسادت شدیدی را در میان این گروه

ای برای  صدر از هیچ بودجه ست که بنیا مخالفتها در حالی این

ای خودجوش بر  تبلیغات برخوردار نیست و سهم اصلی تبلیغات به گونه

های مرکزی دفاتر  که بعدها هسته {۱0} انجمن اسالمی 39۳۳عهدۀ 

ای افقی  مرکز بعد از انقالب که به گونه هماهنگی، تنها سازمان سیاسی بی

روحانیت نیز در حمایت از نامزدی ایشان دچار  {۱6. }افتاده بودایجاد شد، 

اختالف بود و بنابراین بعضی از نامزدی ایشان حمایت کرده بودند، و بعضی 

 از نامزدی حسن حبیبی.

تلویزیون و صدر با وجود مخالفتهای شدید رادیو  اهمیت انتخاب بنی

شناسی  از جهت جامعه ها و سازمانهای سیاسی، اکثریت مطلق روزنامه و ملی

دهندۀ وجود  باشد؛ این پدیده نشان سیاسی دارای اهمیت فوق العاده می

های غربی،  ها می باشد. در دموکراسی نوعی استقالل فکری در میان ایرانی

ای در شکل دادن افکار  تلویزیون و مطبوعات نقش تعیین کننده و رادیو

کنند. برای مثال، اینکه در  عمومی به نفع و یا علیه نامزد خاصی بازی می

ایتالیا، برلوسکونی، میلیاردری که از حداقل تجربۀ سیاسی برخوردار بود 

فاحش و فسادهای اقتصادی به  توانسته دو بار و با وجود اشتباهات

در اختیار داشتن دو کانال از  وزیری برسد، باید این موفقیت را با نخست

ربوط دانست. و یا در انگلستان، این نظر ترین تلویزیونهای ایتالیا م بینندهپر

 به توانست زمانی بلر تونی که است شده پذیرفتهدر بین بسیاری از اهل فن 

(، The Sun) سان انگلستان، روزنامۀ پرتیراژترین که برسد وزیری نخست

کاران دست برداشت و به حمایت از حزب کارگر پرداخت  از حمایتِ محافظه

اخیر، زمانی اطمینان حاصل شد که حزب کارگر انتخابات را و یا در انتخابات 

  خواهد باخت که روزنامۀ سان، به مخالفت با حزب کارگر پرداخت.

صدر با وجود  شود این نظر را مطرح کرد که انتخاب بنی بنابراین می
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چنین مخالفتهای سیستماتیک، هم نشان از استقالل فکری اکثریت 

دانستند که به  دهد که مردم نیک می نشان می ها داشت و هم اینکه ایرانی

دهند و این امر، دقیقاً مخالف نظر کسانی  چه کسی و به چه علل رأی می

دانستند  خواهند، ولی نمی دانستند چه نمی که معتقدند مردم ایران می است

خواهند. نکتۀ آخر آنکه عدم توجۀ الزم به پویایی و پیامهای این  که چه می

طرف متخصصان جامعه شناسی سیاسی و رفتارشناسی رأی انتخاب، از 

  ( جای تعجب بسیار دارد. Voting behaviourدادن )

  

   
 بخش چهارم

 
بینی و نیز اشتباهات بسیار اساسی  امور بسیار مهم و غیر قابل پیش» 

دادند تا استبداد بتواند  از طرف دولت بازرگان و بنی صدر باید رخ می
 «دوباره خود را بازسازی کند.

گردیم؛ به فرض که نظر مثبت آقای  در اینجا به دومین سؤال بر می

بپذیریم، چرا نامزدها و احزاب خمینی به بنی صدر و اثر آن در رأی مردم را 

ای شرکت کنند  دیگر با اطمینان از شکست خود، پذیرفته بودند در مسابقه

اند و بدینوسیله انزوا و نداشتن حمایت  را باخته دانستند آن که از قبل می

 مردمی خود را از طریق ارقام، در معرض دید جهانیان قرار دهند؟

تواند صحیح باشد. یکی  فرض نمیگویند که این  امور واقع به ما می

کننده به خصوص حزب جمهوری  اینکه همۀ احزاب و شخصیتهای شرکت

اسالمی، به جد با بکارگیری تمامی قوای خود سعی کردند که کاندیدای 

خود را از صندوق بیرون بیاورند و حتی سران حزب جمهوری اسالمی هیچ 

 نتخاب شود. در غیر اینصدر ا گذارند بنی ابایی نداشتند که بگویند نمی

 ـ د تبلیغات شدید و سیستماتیک آنهاای در مور کننده صورت، توضیح قانع

با استفاده از امکانات عظیمی که در اختیار داشتند )از جمله صدا و سیما و 

صدر  بر علیه بنی ـت، نمازهای جمعه و اکثریت مساجد(ها و مجال روزنامه

ن آغاز، قبای ریاست جمهوری را تنها وجود ندارد. آقای بهشتی که از هما

شود و یا  توانست ببیند، از قبل گفته بود که یا انتخابات نمی در تن خود می

بعد نیز که آقای خمینی با کاندیدا  {۱9. }شود صدر رئیس جمهور نمی بنی

و آقای جالل الدین فارسی به علت ایرانی  3شدن آقای بهشتی مخالفت کرد

                                                 
قرائت رسمی از علت این مخالفت اینست که چون آقای خمینی در پاریس اعالم  ـ3

کرده بود که روحانیت در دولت دخالت نخواهد کرد بنابراین با شرکت بهشتی در 
تواند باشد، هم از این نظر که  اما این نظر صحیح نمی {۱3} انتخابات مخالف بود.

اند و هم اینکه آقای خمینی به هیچ  روحانی بودهبیشترین روسای جمهوری در رژیم 
 را اسالم خواهیم می ما»دانست:  تعهدی در پاریس و بعد از آن، خود را پایبند نمی

 را دیگری حرف امروز و باشم زده حرفی یک من دیروز است ممکن پس. کنیم پیاده
ام باید  چون دیروز حرفی زده بگویم من که ندارد معنا این. را دیگری حرف فردا و

 این یکی رسد می تر واقعی که دیگر علت دو {2۳«}روی همان حرف باقی بمانم.
 پایینی محبوبیت میزان از بهشتی آقای که دانست می خمینی آقای که است

و بر این نظر بود که شکست ایشان، شکست روحانیت تلقی { 23} است برخوردار
 که دانست می خمینی آقای که اینست شده مطرح که دیگر علت{. 22} خواهد شد

 او جهت این از و باشد می ها انگلیسی و ها آمریکایی توجه مورد شخص بهشتی آقای
صدر این را هم دلیل دیگری برای  آورد. بنی ه حساب میب خود برای رقیبی را

در  داند. برای مثال، سخنان ویلیام سولیوان، سفیر آمریکا مخالفت آقای خمینی می
تر از آقای خمینی  ایران در زمان انقالب در مورد آقای بهشتی که او را با اطالع

دانست که آقای بهشتی  دیگر اینکه آقای خمینی می{ 21}دانست، جالب است.  می
نه فقط از چنین حمایتی برخوردار است، بلکه اصلی در قانون اساسی گنجانده شده 

توانسته که اختیارات خود را به دیگر سران رژیم  است که بر اساس آن ولی فقیه می

قای حبیبی نامزد حزب شد و در حالی که رهبران نبودن، کنار کشید و آ

هایی نیز برای  حزب متوجه شده بودند که امکان دارد پیروز نشوند، برنامه

 صدر:  صدر تهیه کرده بودند. بنی اختالل در روند انتخاب بنی

بعد که من داوطلب شدم آمدند به من گفتند )از داخل حزب »

اند که اگر خود ما  ... گفته یجمهوری هم آمدند گفتند( که آنجا کسان

شویم به هیچ قیمت نباید بگذاریم که فالنی بشود. ما که به شما ماست  نمی

 این در و {2۱«}ترشی نفروخته بودیم. چرا به هیچ قیمت تا اینجا بروی؟

 و زاهدان در کشتار به تهدید تا صدر، بنی های سخنرانی در کارشکنی از راه

حربۀ ضد والیت فقیه  {22. }شدن، پیش رفتندر از ترور صد بنی ترساندن

ای در پاسخ  صدر، تا لحظۀ آخر رها نشد. جالب است آقای خامنه بودن بنی

این خالف اخالق »ها گفته بود که:  اخالقی صدر به اینگونه بی به اعتراض بنی

اما یک روز بعد مطلبی  «برید. است که شما چنین ظنی را در مورد ما می

، موضوع «هوشیاری انقالبی و انتخابات ریاست جمهوری»ان تحت عنو

بنابراین اهالی شهرستانها الزم  ...»شود:  سرمقالۀ جمهوری اسالمی می

است از نماینده خود در مجلس خبرگان بخواهند که برای آنها توضیح دهد 

اند، در  که موضع آن دسته از کاندیداهایی که عضو مجلس خبرگان بوده

فقیه چه بوده و اصوالً آیا کسانی که والیت فقیه را  مقابل اصل والیت

تواند مرگ  دانسته و معتقد به دموکراسی غربی )که فقط می دیکتاتوری می

توانند رئیس جمهور کشور انقالبی ایران  اند، می انقالب را نوید دهد( بوده

   {20«}بشوند؟ آیا تجربۀ مصدق و آلنده بس نیست؟

که امکانات عظیم  جمهوری در حالی شود گفت حزب نمی بنابراین

صدر و نیز به نفع کاندیدای خود بکار گرفته بود،  خود را بر ضد بنی

صدر نامزد مطلوب امام امت و به تبع آن نامزد مطلوب امت  دانست بنی می

بود، و اینکه مُهر پیروزی ایشان از قبل در شناسنامۀ جمهوری اسالمی زده 

رض خود بود عِحزب جمهوری اسالمی تنها  ورتکه در این ص شده بود. چرا

کرد، بلکه با فعالیت خود بر  برد و زحمت دیگران را قدری افزون می که می

 ایستاد. صدر، در واقع روبروی رهبر خود آقای خمینی بود که می علیه بنی

توان همۀ این دالیل را کنار گذاشت و بحث را به  سرانجام آنکه می

قبول کنیم که اکثریت جامعه بر این باور بوده صورت فرضی پیش برد؛ اگر 

صدر است و چنین باوری در رأی بخش وسیعی  که میل آقای خمینی به بنی

تواند  صدر مؤثر بوده است، باید گفت این نظر تنها زمانی می از مردم به بنی

ای از صحت برخوردار باشد که بپذیریم هنوز تصویری که جامعه از  از درجه

باشد که  تهران داشته تا حد زیادی مطابق همان تصویری میآقای خمینیِ 

ای که میزان را رأی مردم  از خمینیِ پاریس داشته است، یعنی خمینی

دانسته و نظام آینده را نظامی دموکراتیک و آزاد تعریف کرده بود و  می

خواهان عدم دخالت خود و روحانیان در قدرت بود. در این حالت منطقی به 

صدر به عنوان مدافع یک چنین نظامی  ید که در اذهان مردم بنیرس نظر می

شود هم به  بود که وارد انتخابات ریاست جمهوری شده بود. اما نمی

صدر به عنوان مدافع چنین نظامی رأی داد، و هم گفت مردم این رأی را  بنی

اند که در همان زمان چنین نظامی را دشمن اسالم  به خاطر نظر کسی داده

ابی ی های خودسرانه و نیز خواستار قدرتکرد و علناً هم مدافع اعدام میذکر 

 گوید:  چنین می 26اسفند  22روحانیان شد؛ برای مثال آقای خمینی در 

زنند، گوش ندهید. آنها با اسالم  به آنها که از دموکراسی حرف می»
خواهند ملت ما را از مسیر خودش منحرف کنند. ما  مخالفند. می

                                                                                
ای قانونی برای از دست دادن اختیارات و قرار گرفتن  تفویض کند و بنابراین دریچه

تواند بعضی از وظایف و  رهبر می»ست رئیس جمهور، ایجاد شده بود. آن در د
قانون اساسی جمهوری  33۳اصل ) «اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

  (اسالمی ایران

http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/9607-2014-07-08-03-51-26.html
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/9607-2014-07-08-03-51-26.html
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B5%D9%84+%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%D8%8C+%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1+%DB%8C%D8%A7+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C&SSOReturnPage=Check&Rand=0
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B5%D9%84+%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%D8%8C+%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1+%DB%8C%D8%A7+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C&SSOReturnPage=Check&Rand=0
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مسموم، آنهایی را که صحبت ملی و دموکراتیک و اینها را قلمهای 
  {26«}شکنیم. کنند، می می

البته همانطور که بعداً خواهیم دید، زمانی که آقای خمینی علناً 

تمایل خود را به حزب جمهوری و بنابراین نظامی استبدادی نشان داد، این 

های  ه در ماهک او بود که از درجۀ محبوبیتش بشدت کاسته شد، در حالی

صدر بود که محبوبیتی روزافزون، به خصوص  آخر ریاست جمهوری، این بنی

صدر با استفاده از  نزد جوانان، یافته بود. و به همین علت بود که وقتی بنی

حق قانونی خود از مجلس خواست تا با رفراندم موافقت کند، تا مردم بین او 

 در دو نوبت مخالفت کردند.و حزب جمهوری یکی را انتخاب کنند، ایشان 

خالصه اینکه اگر با نظرات و شواهدی که در اینجا عرضه شد موافق 

صدر، نه رأی به خمینی، بلکه رأی  توانیم بپذیریم که رأی به بنی باشیم، می

برای استقرار آن،  26به اندیشۀ راهنما و اهدافی بود که جامعۀ ایرانی سال 

مینی مستقل و دارای عدالت اجتماعی ها در سرز که همان استقرار آزادی

های  که در مقابل، حزبی با تمامی خاصه زده بود. در حالی انقالب به دست بود،

دید. البته نباید این واقعیت را هم  را خطر برای خود می استبدادی، آن

 نادیده گرفت که: 

صدر به عنوان یک متفکر اسالمی و آشنا به علوم انسانی  الف: بنی

های انسان ایرانی، از توانایی شگرفی برای انتقال  باورمند به تواناییجدید و 

این اعتماد به نفس به جامعۀ ایرانی برخوردار بود. این وُسع او را در 

زمان، براحتی  موقعیتی قرار داده بود که بر خالف اکثریت روشنفکران آن

ا داشت و در توانایی ایجاد ارتباط نزدیک با تمامی طبقات و اقوام ایرانی ر

اجتماعات بزرگ مردمی با اعتماد به نفس خاصی، زبان و بیان انتقادی خود 

های  کرد و از لحاظ توانایی را برای طرح افکار نو به بهترین شکل ارائه می

اش به تحوالت انقالب،  خاص در کالم و بیان و به خصوص به لحاظ نزدیکی

صدر،  نسل من، رأی به بنی نظیر بود. در واقع برای اکثریت جوانان هم بی

 رأی به امید بود و شادی و رشد و توسعۀ وطن. 

ب: مشروعیتِ زادۀ انقالب تنها در وفاداری به این اندیشۀ راهنما و 

شد، و تخطی از آن خود بخود، سبب سلب  اهداف بود که حاصل می

 شد.  مشروعیت می

دانست  یکنند که جامعه ایرانی م ج: کسانی که این نظر را مطرح می

خواهد، نظر خود را با دور  دانست که چه می خواهد، ولی نمی که چه نمی

 اند. زدن کودتای خرداد شصت و ابعاد واقعی آن است که بنا کرده

 
 نبرد نخبگان بر سر قدرت یا آزادی؟

 لزوم تفکیک دیسکورسی:

تجزیه و تحلیلهای سیاسی هنگامی که فقط از نقطه نظر فلسفۀ 

گیرد و بر این پیش فهم استوار است که همۀ رقابتهای قدرت صورت می 

سیاسی چیزی جز رقابت بر سر تصاحب قدرت نیست، تا حد زیادی 

تواند گمراه کننده باشد و در درک سیاسی جامعه زوایای کوری ایجاد  می

ساز  یابی در مورد رخدادهای سرنوشت کند و مانع فهم تحلیلگر از ریشه

ر پارادایم قدرت در فهم نقشی که هر بازیگر سیاسی باشد. تمرکز صرف ب

عرصۀ عمومی بازی کرده است، در واقع به مانعی برای دیدن امور واقع بدل 

تحلیل بر اساس ثابت تلقی کردنِ  شود. البته ناگفته نماند روش تجزیه و می

باشد، بسیار  پارادایم قدرت که روش غالب در تحقیقات سیاسی امروزی می

یی توصیفی و توضیحی بسیار باالیی برخوردار است. شاید به اوقات از توانا

این علت که گفتمانهای حاکم بر تحلیلهای سیاسی امروزی، غالباً از 

ندارند و  مبارزه برای کنترل و مدیریت قدرتسیاست، درکی و تعریفی جز 

ای را در درون این پارادایم است که تحلیل و  بنابراین هر برخورد و مبارزه

شود که صاحبان  کنند. مشکل این دیدگاه از زمانی شروع می می تفسیر

در جامعه پیدا شوند که هدف  ـ هرچند در اقلیت ـ اندیشه و باورمندانی

 این از و بینند، میها، و نه قدرت  فعالیت سیاسی را آزادی و گسترش آزادی

از با کسانی بر س سرنوشت رقابتی به اجبار به سیاسی فضای در عمالً رو

  فهمند. خیزند که از سیاست جز قدرت نمی می

ای  توجهی به اندیشه ، بی26در حوزۀ اندیشۀ سیاسی پس از انقالب 

که قادر به تفکیک این دو دیسکورس در میان بازیگران عرصۀ سیاسی آن 

ری از دانشمندان سیاسی، که، دوران باشد، باعث شده است که بسیا

هی با روایت رسمی این دوران، شان، هیچگونه نفعی هم در همرا بعضی

ندارند، درکی ناقص و غلط نسبت به خیل عظیم انقالبیان آن زمان دارند. به 

بینند،  عبارت دیگر این کسان هر چه در این دوران از تاریخ انقالب می

چیزی جز دعوای قدرت نیست و بنابراین، برای مثال، وقتی به این گزارۀ 

آمیز بود )پیروزی گل بر گلوله(، به  المتمس 26رسند که انقالب  عمومی می

افتند. از دید صاحب این قلم، فهم و توضیح  گویی می ناچار به ضد و نقیض

جریانها و برخوردهای دوران بیست و هشت ماهۀ اول انقالب که 

گزاری  باشد، بدون تفکیک می انقالب دوران سازترین سرنوشت و ترین حساس

از آن بدون شناسایی حامالن آنها، گمراه میان این دو دیسکورس و مهمتر 

گویم، از این نظر که از منظر  سازترین دوران می کننده است. سرنوشت

وجه از  اصالت آزادی و اختیار آدمها، نتیجۀ برخوردهای این دوران، به هیچ

قبل بر سنگ نوشته نشده بود و پیروزی جبهۀ استبدادی بر جبهۀ 

هایی که در درون  . گفتنی است تحلیلمردمساالر، سرنوشتی محتوم نبود

 آزادیهای وجود و ظهور اند، گفتمان قدرت در توضیح این دوران انجام شده

 اندیشۀ و اهداف ترجمان نه را انقالب از بعد سیاسی گستردۀ و وسیع

یم رژ سقوط اثر در که دانند می «قدرتی خالء» نتیجۀ بلکه انقالب، راهنمای

استبداد مذهبی هم هنوز قادر نشده بود که خود سلطنتی ایجاد شده بود و 

را مستقر کند. از این منظر است که بسیاری از پژوهشگران، استبداد بعد از 

 نویسد:  دانند. برای مثال، فرد هالیدی می می« اجتناب ناپذیر» را ایران انقالب

به معنای واقعی کلمه، انقالب ایران، انقالبی ارتجاعی بود، و به کالم »
انگیز که همان  ای شگفت را بگونه )ارتجاعی( معنای واقعی آن

  {29}«بازگشت به نظم قبلی بود، بازگرداند

 خود کتاب عنوان حتی که رود می پیش آنجا تا افخمی غالم آقای یا و

 این و {23.}کند می نامگذاری «ملی سطح در مرگ غریزۀ: ایران انقالب» را

پذیرد که استقرار  دیگر از کتاب خود میست که ایشان در جایی ا الیح در

گویی  آزادیها از اهداف انقالب بوده است، ولی برای فرار از این تناقض

ای بوده که از قبل  گوید به علت نبودن اجماع فرهنگ سیاسی آن، پروژه می

همانگونه که در سطور بعدی خواهیم  {0۳. }محکوم به شکست بوده است

گویند که هیچگونه جبریت و تقدیر ازلی  ما می ( بهFactsدید، امور واقع )

( Micheletایجاد استبداد بعد از انقالب وجود نداشت. توصیف میشلت ) در

ها  فرانسوی از انقالب فرانسه بعد از سقوط سلطنت بوربون مشهور تاریخدان

، انگار که وصف حال زمان بعد از سقوط استبداد سلسله پهلوی 3693در 

 باشد:  می
روز همه چیز شدنی بود... آینده حال شده بود... بدین معنا که  در آن»

  {03.«}شد، هر چه بود نور درخشان ابدیت بود زمان دیده نمی

 به بیان دیگر: 

توان گفت  در لحظه و در جریان تولد انقالب، هیچ چیزی را نمی»
حتمی الوقوع و اجتناب ناپذیر است. در لحظات انقالب، معموالً فضا 

این قرار،  گشوده شده و سرشار از امکانات مختلف است. برباز و 
تمرکز پژوهشگر انقالب بر آنچه در تحلیل خویش پیشاپیش حتمی و 
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توجهی به خودِ روند وقوع انقالب و  پندارد، بی اجتناب ناپذیر می
لحظات واقعی این رخداد است. این نوع نگاه به پدیدۀ انقالب، 

ها و امکانات موجود در زمان حال  راهپژوهشگر را نسبت به همۀ این 
 {02.«}سازد انقالب، نابینا می

امور بسیار مهم و غیر قابل پیش بینی و نیز اشتباهات بسیار اساسی 

دادند تا استبداد بتواند دوباره  صدر باید رخ می از طرف دولت بازرگان و بنی

 خود را بازسازی کند.

  
 برابر نیروهای استبدادیاالری در ظهور و تقابل جبهه مردمس

 32۱همانگونه که قبال ذکر کردم، آقای خمینی که هم در بیشتر از 

های بسیار در نوفل لوشاتو، و هم از صحه گذاشتن  مصاحبه و نیز سخنرانی

نویس قانون اساسی، خود را متعهد به استقرار نظامی دموکراتیک  بر پیش

ظام استبدادی سلطنتی، با بدون والیت فقیه کرده بود، بعد از سرنگونی ن

وجود اینکه در آغاز کار به علت محبوبیت و نفوذ و تخصص و دانش 

مهندس بازرگان، خود را مجبور یافت وی را به نخست وزیری دولت انقالب 

منصوب کند، ولی در همان فرمانی هم که برای این کار صادر کرد، اولین 

؛ آنجا که وی فراتر از رأی اندازی سلطنت روحانیت برداشت قدم را برای راه

خود برای انتصاب به میان آورد، و دولت  «حق شرعی» مردم سخن از

و زمانی که آقای  {01.}نامید «دولت شرعی و دولت امام زمان»بازرگان را 

شود که آقای خمینی حکم را به صادق قطب زاده داده  رفسنجانی مطلع می

زند، که در  ر خمینی به زمین میاش را در براب تا بخواند، در اعتراض عمامه

که  و در اینجاست {0۱} دهد تا بخواند. نتیجه قطب زاده، حکم را به او می

یِ اه» ای عمامه»در برابر  ها» کالهی»شاید بشود عقب نشینی سمبلیک 

گر و قدرت طلب را مالحظه کرد. و این در حالی بود که از قبل بعضی  هوچی

بازرگان، مانند آیت اهلل طالقانی و زنجانی ترین همفکران مرحوم  از نزدیک

این آقایان وفا »وزیری را نپذیرد، زیرا که  به او هشدار داده بودند که نخست

هنوز بر نویسنده معلوم نشده که چرا مرحوم { 02«}و صفا نخواهند داشت

بازرگان به جای همکاری با یارانی مانند طالقانی و آیت اهلل زنجانی که از 

ار وسیع مردمی برخوردار بودند و در صداقت و باورشان به حمایت بسی

ای وجود نداشت، کار کردن با کسانی را پذیرفت  مردمساالری شک و شبهه

 که قابل اعتماد نبودند تا جایی که بعدا بگوید: 

دوستان و من هم غافل از این بودیم که بعداً با ما چه معامله خواهند »
ب اعتماد مردم و خارج و اعتبار انقالب کرد و مرا بطور موقت برای جل

گذارند و راه و برنامه خودشان را  به عنوان نردبان قدرت در آنجا می
 {00«}گام بگام دنبال خواهند کرد

دوستان و خود من در چنان اوضاع و احوال، وظیفۀ »اینکه بگویند:  

شرعی و ملی خود می دانستیم که شانه از زیر بار مسئولیت خالی 

 همان که دلیل این به آید، نمی پذیرشی قابل دلیل نظر به {06«}نکنیم

 جدی همکاری برای خوبی دلیل توانست می ملی و شرعی وظیفۀ احساس

 حداقل و کشور اقشار همۀ وحدت معرف که انقالبی شورای تشکیل برای

بر جا مانده،  پا کشور آزادی و استقالل خط بر که کسانی نمایندگی معرف

. در اینصورت دیگر امکان متحان خود را پس دادند، باشدمبارزه کرده و ا

مورد استفاده قرار بگیرد، هم به حداقل « نردبان قدرت»اینکه وی به عنوان 

  {09.}رسید ممکن می

در هر حال اولین اشتباه استراتژیک آقای بازرگان، پذیرفتن چنین 

لت نه از مردم، بلکه از آنچه آقای حکمی بود که در آن مشروعیت دو

خمینی آشکارا به عنوان حکمی شرعی/والیی اعالم کرد، نشأت گرفت. این 

 اشتباه بزودی با اشتباه استراتژیک دیگری تکمیل شد و آن اینکه: 

پس از اینکه مرحوم مهندس بازرگان دولت را قبول کرد، وزرا را »
کرد.  انقالب، معرفی میوزیر، یعنی آقای مهندس، به شورای  تنخس

نمود و هر وزیری را که شورای  شورای انقالب بررسی و تصویب می
گرفت، یک حکم از جانب  کرد، دو حکم انتصاب می انقالب تصویب می

آقای خمینی و یک حکم هم از جانب آقای مهندس بازرگان به عنوان 
 {03«}نخست وزیر

در واقع با این کار آقای بازرگان حق وتو را به آقای خمینی محول 

کرده بود. و این در حالی بود که آقای خمینی بارها در پاریس تعهد کرده 

 بود که: 

ن دارم، خواهم داشت. نقش هدایت من در آینده همین نقشی که اآل»
 کنم... و راهنمایی، و در صورتی که مصلحتی در کار باشد اعالم می

 {6۳«}لکن من در خود دولت نقشی ندارم

مند  توانست و نباید بهره بنا بر تعهدش، از چنین اختیاراتی نمی

شد و این آقای بازرگان بود که به علت ناآگاهی از قوانین حاکم بر قدرت  می

و نیز شخصیت قدرت طلب آقای خمینی، داوطلبانه ایشان را صاحب چنین 

ن کوچکترین مقاومتی، مرتکب اولین قدرتی کرد و ایشان توانست بدو

 نقض عهد خود بشود؛ 

 چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید

 که از ماست که بر ماستگفتا ز که نالیم 

گویند که به آقای خمینی اعتراض  صدر می هرچند کسانی مثل بنی

کردند که چرا وی سخن از حکم شرعی به میان آورده است، و آقای خمینی 

پاسخ اظهار داشته بود که این سخنان را برای این ذکر کرده تا نیز گویی در 

ست که این اعتراضات در ا زبان روحانیون سنتی را ببندد، ولی واقعیت این

زمان نه از وجود و نه از  گرفت و جامعۀ آن پشت درهای بسته صورت می

رسد که برای بسیاری از  علت چنین اعتراضاتی مطلع نشد. البته بنظر می

م، محتوای حکم نخست وزیری اهمیت زیادی نداشت، آنچه که مهم مرد

ترین  وزیر شدن مهدی بازرگان به عنوان یکی از خوشنام بود نخست

مبارزان مصدقی و متفکر دینی که اسالم را به عنوان دین آزادی عرضه 

 بود. کرده بود، می

 
 

 پنجم  بخش

 خطاهای جبران ناپذیر
 

جامعه برای تغییرات عدم درک دینامیسم انقالب که بیانگر آمادگی 

ی بین سیاستهای رفرمیستی بازرگان و انرژی اجتماعی ئعظیم بود، خأل

جمهوری و دیگران این شکاف را انقالب ایجاد کرد که سبب شد حزب 

های  و سعی کنند که به درون آن نقب بزنند و برای کارشکنی کرده شناسایی

خود در کار دولت موقت، توجیه بیابند و این دقیقاً همان کاری بود که انجام 

 دادند و به هدف نیز رسیدند.
  

 تشکیل نهادهای انقالبی
دیگری نیز شد که بدون دولت مهندس بازرگان مرتکب اشتباه عظیم 

آن، تصور اینکه استبداد بعد از انقالب بتواند استقرار و پایداری بجوید، 

 «انقالبی»بزرگ همانا ایجاد و استقرار نهادهای  خطای این است؛ سخت بسیار

بود که دولت بازرگان به آن قانونیت بخشید، ولی از آنجایی که تواناییِ به 

ا نداشت، حزب جمهوری اسالمی و اقمارش، کنترل در آوردن این نهادها ر

به سرعت توانستند که این نهادها را در خدمت خود آورند و از آنها به 
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عنوان اهرمهایی برای ایجاد استبداد استفاده کنند. به بیان دیگر، حزب 

 «دیکتاتوری صلحا»جمهوری اسالمی که به قول آقای بهشتی در پی ایجاد 

بود، حداکثر استفاده را از  {63«}دیکتاتوری ملی»و بنابر قول دیگر ایشان 

های انقالب، برای مثال، از  این نهادها برد. ایجاد سپاه پاسداران و دادگاه

 کند:  باشد که همیشه از آن با افتخار یاد می ابتکارات آقای ابراهیم یزدی می

واژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی را من اول بار به جای گارد ملی »
پیشنهاد کردم که تصویب شد... من حکم الهوتی را برای نمایندگی از 

  {62«}طرف امام خمینی )در سپاه( گرفتم...

 و این با علم بر این بود که: 

افرادی مانند مرحوم بهشتی و آقای موسوی اردبیلی قصد داشتند »
که این نیرو را به بازوی نظامی حزب جمهوری اسالمی تبدیل کنند و 

 {61«}کردند حت نیز آن را بیان میبه صرا

و با وجود این آگاهی، چنین نهادی را بدون داشتن ابزارهایی که سپاه 

را در کنترل دولت در بیاورد، ایجاد کردند تا جایی که چند ماه بعد از ایجاد 

ی چمران در اعتراض به اینکه سپاه فآیت اهلل الهوتی و مصط پاسداران، سپاه

 {6۱. }حزب جمهوری اسالمی در آمده، استعفا کردندپاسدارن در اختیار 

و یا نمونه دیگر، یعنی جهاد سازندگی که سبب شد تا حزب جمهوری 

اسالمی نفوذ خود را در روستاها نیز توسعه بدهد. این نهاد به پیشنهاد آقای 

اما  {62.}یابد اسدی وزیر مشاور در امور اجرائی دولت موقت ظهور می بنی

ودی با قرار دادن آقای ناطق نوری به عنوان رئیس آن، تبدیل این نهاد به ز

اجرایی و تبلیغاتی حزب انحصارطلب جمهوری اسالمی  ـ به شعبۀ عمرانی

فقاهتی کردن( جوّ  گردد که داعیۀ اسالمی کردن )= در روستاها می

روستاها را هم در سر دارد. البته، مطابق معمول، کسانی که خطر را حس 

رها را دادند هم بودند، اما چه سود که در آن زمان مخالفان کردند و هشدا

شدند. در این پیوند گفتنی  گونه بنیادها، گویی ضد انقالب تلقی می این

اسدی تصمیم به تأسیس جهاد سازندگی را این چنین  است وقتی آقای بنی

به این یکی دیگر نمی توانید هیچ ایراد دیگری »گوید که:  به بنی صدر می

 دهد:  صدر پاسخ می بنی «یدبگیر

خواهید همه  این هم ایراد بزرگ دارد. شما به اسم شهر و روستا می»
جا را به کنترل این آقایان در بیاورید. شما جوانها را به اسم سازندگی، 

شوند ابزار دست هر کسی که  کنید و بعد اینها می روانۀ روستاها می
سازمان برنامه و کشاورزی اختیار این ابزار را در دست گرفت. شما 

دارید، این سازمانها را دموکراتیزه کنید و اشخاص را مسئول بکنید، 
  {60.«}کنند بهتر از این نهادها عمل می

البته هنوز این اشتباهات گویی کافی نبود و در ادامه، اشتباه دیگری  

ود شود. بدین قرار که بازرگان به علت منش صادقانۀ خ نیز بر آن افزوده می

بر این باور بود که اگر سران حزب جمهوری را وارد دولت کند، آنها با دیدن 

مشکالت کار، دست از کارشکنی در فعالیتهای دولت موقت بر خواهند 

یابی عناصر  داشت، غافل از اینکه این کار فضا باز کردن برای قدرت

چه بیشتر اش دراز ساختن هر  پروا بوده و نتیجه کفایت و بی ورزِ، بی خشونت

دستهای قدرت طلب بود. در واقع مرحوم بازرگان از روی نیت خیرخواهانۀ 

خود مبنی بر حل مشکل دولت و کاستن از تعدد مراکز قدرت، سبب شد 

ها شرکت کنند و مزۀ ماشینهای بنز  که روحانیون در کار اجرائی وزارتخانه

  ن زندگیها را بچشند و آ دار وزارتخانه های چسب ضد گلوله و صندلی

طلبگی در فقر و زهدنمایی را فراموش کنند. مهندس بازرگان، که خود 

دانست که وقتی مزۀ قدرت سیاسی  دانشمندی پارسا و دنیا دیده بود، نمی

های نامحدود آن زیر دندان روحانیون قدرتمدار رفت، دیگر کندن  و رانت

 {66.}آنها از آن مناصب، کار فیل است
  

 انقالب؟رفرم بعد از 
که جبهۀ استبدادی به رهبری حزب جمهوری اسالمی و  در حالی

اقمارش از چپ و راست اسالمی، مانند مجاهدین انقالب اسالمی، جمعیت 

سیاسی حزب توده و چریکهای  ـ موتلفه، که از کمکهای گستردۀ اطالعاتی

مند شده بودند، بر ضد نیروهای ملی و  فدایی خلق )اکثریت( نیز بهره

روزبروز با انسجام و { 69،}خواندند ساالر که آنها را لیبرال میمردم

خود،  «اندیشۀ رفرمیستی»کرد، دولت موقت با  هماهنگی بیشتری عمل می

کرد.  روز بروز امکان عمل بیشتری برای این حزب و سردمدارانش ایجاد می

توضیح بیشتر اینکه، فعالیتهای سیاسی نهضت آزادی، همیشه حول محور 

پای گرفته بود و هیچگاه در پی انقالب نبوده است. به قول مهندس « رفرم»

بازرگان، آنان در انتظار باران بودند که ناگهان سیل آمد. به این معنی که 

نهضت آزادی هیچگاه خواستار سرنگونی سلطنت نبود، بلکه خواستار آن 

ه آن بود که شاه دست از استبداد بردارد و به قانون اساسی مشروطه، که ب

اش  بود، عمل کند. باور به قدر قدرتی سلطنت و حامیان خارجی خورده قسم

کرد  آنقدر شدید بود که تا چند صباحی قبل از سرنگونی، بازرگان باور نمی

که سلطنت سقوط خواهد کرد. متأسفانه همین ذهنیت رفرمیستی و 

نامتناسب با شرایط آن روز، حتی بعد از سقوط رژیم شاهنشاهی و به 

وزیری منصوب شدن خود او، که همگی گواهی بر وجود یک  نخست

وضعیت انقالبی در کشور داشت، مانع شد که مهندس بازرگان و دولت 

موقت، تحول، و شاید بهتر باشد بگویم انفجار روحی عظیمی را که در 

جامعه، بخصوص در نسل جوان، ایجاد شده بود، ببینند. به بیان دیگر، دولت 

ترین انقالبات کالسیک قرن بیستم  ینکه نتیجۀ یکی از عظیمبازرگان با ا

قبل انقالب داشت. او و  بود، ولی ماهیتی رفرمیستی متعلق به شرایط ما

رسد متوجۀ این دقیقۀ فکری نشده بودند که اگر رفرم  همراهانش به نظر می

قبل از انقالب ممکن بود، بعد از انقالب محال است. بنابراین دولت موقت 

را خیلی زود از پاسخ دادن و کانالیزه کردن انرژی عظیم جوانان که در  خود

انقالب آزاد شده بود، ناتوان نشان داد. بازرگان، دولت خود را به فولکس 

ای صاف و هموار دارد  کرد که برای حرکت، احتیاج به جاده واگن تشبیه می

. است حرکت به قادر زمینی هر در که بولدوزری به را خمینی آقای و

جامعه برای همین عدم درک دینامیسم انقالب که بیانگر آمادگی  {63}

ی بین سیاستهای رفرمیستی وی و انرژی ئتغییرات عظیم بود، خأل

ایجاد کرد. حزب جمهوری و دیگران به سرعت متوجۀ  اجتماعی انقالب 

همین شکاف شدند و سعی کردند به درون آن نقب بزنند و برای 

در کار دولت موقت، توجیه بیابند و این دقیقاً همان  های خود کارشکنی

  کاری بود که به دقت انجام دادند و به هدف نیز رسیدند.

  
 فارت آمریکا و استعفای دولت موقتاشغال س

صرف نظر از اینکه طرح اشغال سفارت آمریکا در ایران به وسیلۀ 

در آمریکا سینجر شد و یا طرحی بود که گروه هنری کچند دانشجو ریخته 

ریخت و بوسیلۀ عوامل خود در ایران به اجرا در آورد، در اصل این سخن که 

این رویداد، انقالب بزرگ ملت ایران را به مسلخِ ستیز با جهان غرب 

کشاند، شکی نیست. البته شواهد تازه نشان از آن دارد که فرض دوم از 

داران سپاه به درجۀ صحت بیشتری برخوردار است و اخیراً نیز یکی از سر

شود رئیس ادارۀ اطالعات ستاد مشترک سپاه است،  نام مشفق که گفته می

ای اعالم کرده است که گروگانگیری،  برای اولین بار و به شکل غیرمترقبه

ها به اجرا در آمده  طرحی آمریکایی بود که به وسیلۀ موسوی خوئینی
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گانگیری را انقالب تعبیر این سخن در رابطه با آقای خمینی که گرو 3.است

اند، و یا در  شود که یا ایشان در تلۀ این توطئه افتاده دوم خواندند، این می

اند. از این گذشته، نحوۀ آزاد شدن گروگانها که  این توطئه دست داشته

منجر به شکست کارتر حقوق بشری و پیروزی ریگان، هنرپیشۀ فیلمهای 

و هرچند هنوز بسیاری از خشن وسترنی، شد هنوز مورد بحث قرار دارد 

ولی شاید در این برداشت شکی نباشد که  2،اطالعات در دسترس نیست

یک چنین حرکتی در واقع، حکم کودتا در انقالب را داشت. کودتا به این 

معنی که گروگانگیری دیپلماتها و اثرات ناشی از آن، اندیشۀ راهنما و 

آن را، در برابر یورش اهداف دموکراتیک انقالب و نیروهای وفادار به 

نیروهای استبدادی، به شدت تضعیف کرد و فضای وسیعی برای مانور جبهۀ 

استبداد گشود. در نتیجۀ اشغال سفارت آمریکا بود که با افشای گزینشی 

اسناد سفارت، بسیاری از شخصیتهای مردمساالر که به هر دلیلی با مقامات 

ی در مورد آنها در سفارت اند و یا حتی گزارش آمریکایی گفتگو داشته

موجود بود، مورد تهاجم قرار گرفتند. دست اندرکاران اشغال سفارت، حتی 

با جعل در ترجمۀ بعضی از مدارک، به دستگیری این اشخاص پرداختند و از 

این جهت جناح مردمساالر را بسیار ضعیف کردند. جالب است که 

رت، کسانی مانند دانشجویان که گاه بنابر خاطرات فالن مسئول سفا

کردند، وقتی به  بازرگان و همکارانش را در آن روزها آمریکایی معرفی می

گوید آقایانی مانند  گزارش سولیوان، سفیر آمریکا در ایران، رسیدند که می

آقایان بهشتی و اردبیلی نیز همراه آقای بازرگان و چند نفر دیگر در این 

  .شوند اند، ساکت می مذاکرات شرکت داشته

در نتیجۀ گروگانگیری بود که کشور در محاصرۀ اقتصادی قرار 

گرفت، منابع ارزی ایران توقیف شد، انزوای سیاسی بر کشور تحمیل شد، 

زمینۀ عینی حملۀ عراق به ایران فراهم شد و اصل والیت فقیه به قانون 

اساسی تحمیل، و در نتیجه ماهیت دموکراتیک پیش نویس قانون اساسی 

ضعیف شد. در همین لحظۀ تاریخی است که دولت بازرگان به شدت ت

های دائمی  شود و به علت کارشکنی اشتباه بزرگ دیگری نیز مرتکب می

دهد. استعفا در زمانی انجام شد که این  حزب جمهوری اسالمی استعفا می

کرد که استعفای ایشان به علت اشغال سفارت آمریکا  تصور را ایجاد می

ین دلیل دانشجویان، استعفا را با شور و هیجان به حساب بوده است و به هم

عمل گروگانگیری » گوید: خود گذاشتند. اما خود مرحوم بازرگان می

دانشجویان کوچکترین تأثیری در تصمیم دولت موقت و تقدیم استعفای 

ولی در سیاست، تصویر و برداشت از  {92.«}قطعی برای امام را نداشت

تری از خود عمل داشته باشد. به همین علت بود که تواند اثر بیش عمل، می

های دولت بازرگان، سعی کرد  صدر، با وجود مخالفت با بسیاری از برنامه بنی

 که جلوی استعفای او را بگیرد: 

وقتی آقای بازرگان استعفاء داد به وی اصرار کردم که استعفاء نکنید »
را ساقط کنند.  و نگذارید که با گرفتن یک سفارتخانه، یک حکومتی

او گفت: نه دیگر فایده نداره، خالصه قبول نکرد و استعفاء 
  {91.«}کرد

  

 انتخابات مجلس
حال، به قول آقای احمد سالمتیان، حزب جمهوری اسالمی با تغییر 

های انقالب و جهاد  ها، دادگاه قانون اساسی و در اختیار داشتن سپاه، کمیته
                                                 

ها  اسم واقعی ایشان شیخ االسالم می باشد. نوار سخنرانی ایشان برای خودی ـ3
منتشر شده است. پیاده شده سخنان ایشان در این رابطه، در این سایت اخیرا 

 {9۳} :موجود است

 {93: }بعضی از مهمترین آنها در این مورد تحقیقات بیشماری انجام شده است.  ـ2

ی قانونی که برای ایجاد استبدادی قانونی سازندگی، تقریباً تمامی اهرمها

الزم داشت را در اختیار گرفته بود و با ریاست جمهوری آقای بهشتی، 

توانست کنترل نفت و دولت را نیز بر عهده گرفته و استبداد خود را بر  می

محمد جعفری وضعیت آن روز و قدرت در حال  {9۱.}جامعه تحمیل کند

 کند: می گونه تصویر گسترش حزب را این

، اهرمهای قدرت 29بهمن  2تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در »
که در دست آقای خمینی یا حزب جمهوری اسالمی که آنهم در زیر 

 کوه آقای خمینی پنهان بود، قرار داشتند، عبارتند از:
وجود نمایندگان رهبری در تمام ارگانهای لشکری و کشوری و  -

 که به صورت دولت در دولت وجود داشتند.ارگانهای جدید التأسیس 
ائمۀ جمعه و جماعات و به ویژه ائمۀ نماز جمعه که مستقیم و به  -

 دستور آقای خمینی و یا دفتر وی، منصوب شده بودند.
های انقالب، جهاد  ارگانهای تازه تأسیس سپاه پاسداران، دادگاه -

گیری در  مسازندگی و... که با پوشش آقای خمینی، مدیریت و تصمی
 آنها، در دست حزب جمهوری اسالمی قرار گرفته بود.

 صدا و سیمای جمهوری اسالمی -
اکثریت و وزنۀ سنگین شورای انقالب که به امر رهبر در دست  -

 حزب بود.
 خرداد و... 32امپراطوری مالی بنیاد مستضعفان و بنیاد  -
ر ارتش شمار عقیدتی( د گسترش شبکۀ ایدئولوژیکی )واحدهای بی -

 {92«}ای و نیروهای انتظامی به سردمداری آقای خامنه

صدر نامزدی برای  در چنین وضعیتی همانگونه که قبالً بحث شد، بنی

درصد  60پذیرد و با بدست آوردن بیش از  انتخابات ریاست جمهوری را می

  شود. از آرا، به عنوان اولین رئیس جمهور انتخاب می

جمهوری اسالمی چنان عظیم بود  شوک شکست برای رهبران حزب

که آنان به نزد آقای خمینی رفته و به قول آقای رفسنجانی، به وی اعالم 

آقای خمینی در پاسخ  {90.}کنند که تمامی کارها از دست رفت می

گوید که ریاست جمهوری مهم نیست و رئیس جمهور قدرتی ندارد،  می

را در اختیار  قدرت در دست دولت است و مجلس و شما باید مجلس

این رهنمود آقای خمینی به مثابۀ چراغ سبزی تلقی شد  {96.}بگیرید

برای ارتکاب اولین تقلبهای انتخاباتی که البته از آن به بعد شد رسم و کار 

رژیم. میزان تقلب در اولین انتخابات مجلس آنقدر گسترده بود که حتی در 

ی دهندگان به أد از رصدر که بیش از نود درص همدان، شهر زادگاه بنی

صدر  صدر رای داده بودند، علی آقا محمدی، کسی که در دشمنی با بنی بنی

شود. افتضاح انتخابات آن قدر  حد نگاه نداشته بود، به نمایندگی انتخاب می

بود که آقای پسندیده، برادر آقای خمینی، به شدت از میزان گستردۀ 

سنجابی و شیخ علی تهرانی، در  کند و نیز آقایان کریم تقلبات انتقاد می

تقلبها آنقدر گسترده و { 99.}خیزند میان بسیاری دیگر، به اعتراض بر می

فاحش بودند که شورای انقالب، با وجود اینکه حزب جمهوری اسالمی در 

آن اکثریت داشت، نتوانست با بررسی نتایج و ابطال انتخابات که در آنها 

 {93.}تقلب شده بود، موافقت نکند

 دهد:  رود و گزارش مفصلی از تقلبات می جمهور نزد خمینی می رئیس

در همین شهر رفسنجان یعنی شهری که در واقع آقای رفسنجانی  ...»
آنجا را کرده تیول، نامزد دیگری هم در این شهر برای انتخابات 

اش  اند روی شقیقه اند و هفت تیر گذاشته مجلس بود. شبانه رفته
ای توی سرت  ن شهر را ترک کن و یا اینکه گلولههمین اآلاند، یا  گفته

  {3۳«}کنیم... خالی می

ست که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات به شدت ا و این در حالی
افت کرده بود، به خصوص در مرحلۀ دوم که اکثریت نمایندگان انتخاب 
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بوده  میلیون نفر 0.0نماینده(، تعداد شرکت کنندگان تنها  33۳شدند ) می
است که در واقع اگر هم در انتخابات هیچ تقلبی نشده بود، آنها تنها 

اما آقای خمینی با  {33.}بودند نمایندگان یک هفتم کل رأی دهندگان می
حاال وضعیت بحرانی است، »وجود اذعان به این واقعیت، به این بهانه که: 

اطل کنیم، اصالً حاال اگر بخواهیم بگوییم در انتخابات تقلب شده و آن را ب
گویند که روحانیون  ماند و بعد می دیگر آبرویی برای جمهوری اسالمی نمی

خواستار رسمیت یافتن همین نتایج قالبی  {32.«}در انتخابات تقلب کردند
این توجیه آقای خمینی را در کنار سخنان آقایان رفسنجانی  وقتی البته شد.

واقع آقای خمینی با این شود که در  گذاریم، مشخص می و محالتی می
صدر داشته است. در این جاست که  سخنان سعی در فریب دادن بنی

صدر، در مقام ریاست جمهوری، مرتکب یکی از بزرگترین اشتباهاتش  بنی
ای تقلب رخ داده  دانست که به اندازه که می شود و آن اینکه در حالی می

ی رأی ده قاضی عالی است که راهی جز اصرار بر بطالن آن نیست )بر مبنا
رتبۀ دیوان عالی کشور که مسئولیت بررسی تقلبات در انتخابات را بر 
عهده گرفته بودند و به این نتیجه رسیده بودند که انتخابات باید باطل اعالم 
شود(، ولی وی ترجیح داد در مقابل آقای خمینی عقب نشینی کند. بعدها 

خواست که داستان  که نمیوی توضیح داد که علت عقب نشینی این بود 
ولی دلیل هر چه باشد، امر واقع این بود  {31.}کاشانی و مصدق تکرار شود

که در این زمان بر خالف اندیشۀ راهنمای موازنه عدمی که خود او تبلیغ 
کرد، حقیقت را فدای مصلحت کرد و به مجلسی که به علت تقلبهای  می

ایینی از واجدین شرایط، به گسترده انتخاباتی و با شرکت درصد بسیار پ
کلی عاری از مشروعیت الزم بود، قانونیت بخشید و با اینکار اهرمی قانونی 
در اختیار حزب جمهوری گذاشت تا بر سر هر کار او مانع ایجاد کند و حتی 
نخست وزیری را به او تحمیل کند که تنها در یک کار کارایی داشت و آن 

ه به قول طنزآلود آقای خمینی عقلش ضد رئیس جمهور بودن بود؛ کسی ک
از سوادش جلوتر بود. گفتنی است چند ماهی پیش از انتخابات، در نوار 
معروف حسن آیت، عضو کمیتۀ مرکزی حزب جمهوری اسالمی، این 

 تحوالت پیش بینی شده بود: 

له ئشود، مس مجلس که باز شود گفتم، دست ما خیلی بازتر می ..».
مجلس نیست. فردا مجلس که بیاید، مقابل  فعالً ماندنش اینه که

 {3۱«}جمهور خواهد ایستاد...  رئیس
  

 صدر خطای بزرگ بنی
از اهمیت  3شناسی تاریخی، بحث در مورد تاریخ فرضی در جامعه

خوردار است. از جمله به این دلیل که با جدی نگرفتن چنین ای بر ویژه
شود. حتی بسیاری از  میخ، محقق دچار نوعی جبر تاریخی برخوردی با تاری

گرا در برخورد با واقعیات مجبور هستند که قدری در این باور فالسفۀ جبر
خود تجدید نظر کنند. برای مثال، مارکس در تحلیل کم نظیر خود در رابطه 

ونر هجدهم، در مورد فرانسه و وقایع بعدی، در کتاب بر 3693با انقالب 
  نویسد: نقش انسان می

تواند  ای که دوست دارد می نویسد، اما نه بگونه می را خود تاریخ انسان»
تاریخ را روایت کند. انسانها تاریخ را تحت شرایطی که خود انتخاب 

نگارند، بلکه تحت شرایط مستقیمی که از  سازند یا نمی اند نمی کرده
 2.«کنند اند، تاریخ را روایت می رسیده و با آن روبرو شده آنها به گذشته

اینکه اگر تاریخ فرضی در تحلیلهای جامعه شناسی تاریخی منظور 

                                                 
1- hypothetical or counter factual history 

2- Men make their own history, but they do not make it just as they please; 

they do not make it under circumstances chosen by themselves, but under 

circumstances directly encountered, given and transmitted from the past’ {95} 

کند، و  به کار گرفته نشود، هم نویسنده را از خالقیت در تحقیق تهی می
هم امکان دارد که این باور را در جامعه جا بیاندازد که تحوالت روی داده، 

توانستند روی دهند و گریزی از آن نبوده  تنها تحوالتی هستند که می
شوربختانه این نوع باور در جامعۀ ما حضور غلیظی دارد. اینکه است. 
ست که قسمت ا العمل بسیاری از ایرانیان به وقایع و اتفاقات این  عکس

  باشد. همین بود، ناشی از حضور چنین باوری در جامعه می

ی نمونه، در رابطه با اشتباه شود، برا این نوع برخورد با تاریخ را می

مورد پذیرفتن مجلسی که بیشتر نمایندگانش با تقلب وارد صدر در  بنی

مجلس شده بودند، بکار گرفت تا نشان داده شود که هرگاه عملی غیر از 

توانست نتایج دیگری در  گرفت، می چه به منصه  ظهور رسید، انجام میآن

پی داشته باشد. فرض بگیریم که اگر رئیس جمهور آن مقاومتی را که در 

ل آقای خمینی از خود بروز داد، بسیار زودتر و در مورد تقلبات آخر در مقاب

مجلس از خود نشان داده بود، چه اتفاقاتی ممکن بود رخ دهد؟ آقای 

صدر،  گذاشت، ولی بنی سخنرانی بر صحت انتخابات صحه می خمینی در

برد  ح کردن امور واقع به زیر سؤال میهمان زمان صحت انتخابات را با مطر

کرد که ده گروه تحقیقی که به ریاست ده قاضی در  نی اعالم میو به روش

اند که در اکثریت  اند به این نتیجه رسیده بات تحقیق کردهمورد تقل

گیری تقلب رخ داده است و حتی شورای انقالب نیز به این  های رأی حوزه

ها ت بپذیرد که تا زمانی که به تقلبانحراف اذعان دارد و مجبور شده اس

این رئیس جمهور ، مجلس افتتاح نخواهد شد و بنابری نشده استرسیدگ

تواند قانونیت  حقوق مردم را یاد کرده است، نمی که سوگند وفاداری به

توانست  برخوردی حداقل دو اثر مستقیم می بپذیرد. چنین را مجلسی چنین

جمهوری اسالمی را داشته باشد. یکی اینکه امکان مانورهای سیاسی حزب 

توانست وجود  ؛ به این معنی که دیگر مجلسی نمیکرد محدود میبسیار 

داشته باشد که بنا بر پیش بینی آقای آیت از همان اول در برابر رئیس 

جمهوری بایستد و یا نخست وزیری و دولتی را به ایشان تحمیل کند که در 

کرد. و مهمتر  ن با رئیس جمهور از هیچ کاری فروگذار نمیمخالفت کرد

شخصیت و نظرات واقعی آقای خمینی را بسیار زودتر  چنین کاری، اینکه

یق جامعه فرصت و زمان الزم داد و از این طر معرض دید عموم قرار میدر 

یافت تا در باور خود نسبت به ایشان تجدید نظر اساسی به عمل  را می

 بیاورد و تابوی نقد وی، قبل از آنکه رژیم تمامی اسباب سرکوب را در

 داشته باشد، شکسته شود. اختیار

البته این تنها اشتباه رئیس جمهور در این رابطه نبود. اشتباه دیگری 

که وی قبل از انتخابات مرتکب شد، این بود که از دادن لیست پیشنهادی 

خواست  کرد و این به این علت بود که نمیمجلس خوداری  نامزدی برای خود

د. پایۀ فکری این تصمیم که هیچ اعمال نفوذی در رأی دادن مردم بکن

ریشه در باورهای دموکراتیک داشت، قابل فهم است، ولی این تصمیم در 

رضا شاه و سانسور کامل، شناسایی  نی که به علت استبداد طوالنی محمزما

رسد. در همین رابطه  افراد و افکار آنها دشوار بود، تصمیم غلطی به نظر می

با عجله « ی مردم با رئیس جمهوردفترهای هماهنگی و همکار»است که 

نفر از  6۳توانند  و با وجود اینکه می گیرند این نقش را بر عهده می

، ولی در اثر بی تجربگی، اکثریت {30} کاندیداهای خود را وارد مجلس کند

صدری رأی  های بنی مطلق این نمایندگان که به اسم حمایت از ایده

شوند که بسیار زود در سران  مهاجرانی میآورند، مانند آقای عطااهلل  می

شوند.  صدر می حزب جمهوری اسالمی ذوب شده و تبدیل به مخالفان بنی

، که با تظاهر به طرفداری از ها ا کسانی مانند آقای موسوی خوئینیی

مخالفش در مورد وی، وارد مجلس صدر، و یا پنهان کردن نظرات  یبن

کند.  یت با رئیس جمهور را بلند میم ضدشود، ولی به محض ورود، عَلَ می

اخالقی امثال ایشان در زمانی انجام شد که  صدر هم بر بی اعتراض بنی
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  دیگر کار از کار گذشته بود:

هر کس آزاد است با دیگری مخالف یا موافق باشد. اما حق این بود »
شد، این  ها وقتی که داوطلب نمایندگی مجلس می که آقای خوئینی

گذاشت تا مردم از روی آگاهی رأی  با مردم در میان می حرف و نظر را
 {36« }دادند می

دانستند، آقای  ولی همانگونه که قبالً اشاره شد، اگر مردم نمی

دانست، لذا اگر وی از قبل لیست کاندیداهای مورد نظر  صدر که می بنی

خود را به مردم اعالم کرده بود، آنگاه، بسیار کمتر فرصت برای 

آمد. البته نهضت آزادی، با  های کسانی مانند این آقایان پیش می یاخالق بی

توانست که  وجودی که در خارج از قدرت نیز قرار گرفته بود و بنابراین می

های لل مختلف، از جمله به دلیل رقابتتر بیاندیشد و عمل کند، به ع معقول

طلب  آگاهی از ماهیت استبدادی و قدرت صدر، و با وجود شخصی با بنی

کرد و با  ه طرف حزب جمهوری اسالمی حرکت میحزب جمهوری اسالمی، ب

برای رهبران  نامزد کردن کسانی مانند آقای هاشمی رفسنجانی، در عمل،

ش برای استقرار ا کرد ودر عمل حزب را در برنامه حزب، پوشش ایجاد می

 رساند. استبداد، یاری می

 

 

 ششم بخش

 

اقتصادی و کمبود شدید وسایل یدکی و فساد  ۀبا وجود محاصر

اقتصادی در ارتش در زمان شاه، که حال در زمان جنگ خود را متبلور 

بود، در اثر دموکراتیزه کردن ساختار ارتش، اولویت بخشیدن به ابداع  کرده

 و ابتکار و برانگیخته شدن روح ملی، ارتش موفق شد بعد از مهار حملۀ

تهاجمی خود در هویزه، به  و با وجود شکست در اولین عملیات عراق

های  گیری تپه ، از جمله در جنگ آسفالت، باز پیهای بزرگی پیروزی

های بازی دراز، پس گرفتن قصر شیرین و سوسنگرد دست  اکبر، قله اهلل

یابد، تا جایی که تیمسار فالحی رئیس ستاد ارتش حدود هشت ماه بعد از 

رل هایی که به کنت درصد از زمین ۱۳م کرد که بیش از شروع جنگ، اعال

 اند. عراق در آمده بودند، آزاد شده
 

  سرنگونی رئیس جمهور ها به هدف حملۀ خشونت بار به دانشگاه
رهای عمرانی صدر برای رسیدگی به کا در زمانی که رئیس جمهور بنی

افتد که  حزب جمهوری اسالمی به این فکر میبرد،  در خوزستان به سر می

ها به انقالب فرهنگی احتیاج دارند و باید اسالمی شوند. سران  دانشگاه

این کار از دانشجویان حسن آیت برای  مثل کسانی کمک به حزب، طلب قدرت

اسالمی گرفته شده بودند،  تندرو مذهبی که به خدمت حزب جمهوری

د در ها هرچن ان حزب جمهوری اسالمی در دانشگاهگیرد. هوادار کمک می

ودند های مخالف آنها، اقلیتی بیش نبها و جریان آن زمان در برابر دیگر گروه

دند، ولی با اتکاء بر آم انزوا در میروز بیشتر به ه ا روز به و در صحن دانشگاه

گری توانستند جو سنگینی علیه اکثریت دانشجویان به  منطق خشونت

ها به هر حال به تصرف حزب جمهوری اسالمی و  وجود آورند. دانشگاه

تعطیل شدند. آقای دکتر عبدالکریم  3103تا آذرماه  البته و آمد در هوادارانش

از  «به عبارت دیگر»ۀ این توطئه در برنامۀ سروش نیز برای اولین بار دربار

 گوید:  سی فارسی چنین می یب بی

ن دیگر چند چیز فاش شده است. یکی اینکه این برنامه، یعنی اآل»
ریزی شد و  پروژۀ انقالب فرهنگی در حزب جمهوری اسالمی برنامه

شخص آقای آیت از کسانی بود که پشت آن بود. در نوارهایی که از او 

ها  هایی در دانشگاه آمد و منتشر شد، گفته بود که ما برنامه به دست
 «تواند جلو آن را بگیرد صدر هم نمی خواهیم داشت که پدر آقای بنی

{39}   

شود سخنان آقای هاشمی رفسنجانی  در چارچوب این واقعیات می

دربارۀ نوع و چگونگی اقدامات حزب جمهوری اسالمی بر علیه رئیس 

 یی کرد: جمهور را رمزگشا

ود، همین دانشگاه یکی از کانونهای فساد که بدترینِ کانونها شده ب»
ها زدند و این مراکز فساد را هم بود که ضربۀ دوم را هم باز دانشجو

تعطیل نمودند و دوباره  «انقالب فرهنگی»عنوان   اشغال کردند و به
.« جریانها تداوم یافت... پایگاه دانشگاه را از دستشان گرفته بودیم

{33} 

شود خودِ آقای خمینی را وارد  مطابق معمول، رفسنجانی موفق می

ها کند. آقای خمینی زمینه را با چند  صحنۀ اصلی تهاجم علیه دانشگاه

های خود قبل از  رانیکند و در یکی از آخرین سخن سخنرانی ایجاد می

کند که دانشجویان را  ها، این مراکز آموزشی را متهم می یورش به دانشگاه

و  {3۳۳} .اند غرب زده کرده و به مراکز تبلیغات سازمانهای چپ تبدیل شده

 کند که:  ای اعالم می آقای خامنه

 .«اند پدرکشتگان این انقالب در دانشگاه مقابل مردم سنگر گرفته»
{3۳3} 

کشد جبهۀ متشکل استبدادی در  پشت سر این اتهامات، طولی نمی

  دارد. خط امام، گامهای بعدی را بر می

شود، فوری خود  صدر وقتی از برنامۀ حمله به دانشگاه خبردار می بنی

رساند و در تهران در جلسۀ شورای انقالب با رهبران حزب  را به تهران می

 شود:  درگیر می

زدن رئیس جمهور است. صریح حرف بزنید. دیگر  شما برنامۀ کارتان»
چه؟ شما اگر قرار است دانشگاه را اسالمی  یعنی دانشگاه کردن اسالمی

  {3۳2} .«کنید، اول خودتان مسلمان شوید و اقالً دروغ را ترک کنید

شود برنامۀ سرنگونی از طریق کشتار وسیع در  و زمانی که مطمئن می

خواهد که  ها و سازمانهای سیاسی می از گروهدانشگاه از قبل تدارک شده، 

ای صادر  دانشگاه را تخلیه کنند و برای جلوگیری از زد و خورد، اعالمیه

 کند:  کرده و در آن اعالم می

ها و خارج از  ... بنابراین هرگونه اجتماع و ایجاد درگیری در دانشگاه»
اقدام به ها  شود... در خارج دانشگاه آن عملی ضد انقالبی تلقی می

هرگونه تجمع و حمله به مراکز سازمانهای سیاسی، توطئه بر ضد 
گر  دولت انقالب و تضعیف جبهۀ داخلی ما در برابر آمریکای سلطه

است. هر محلی که خارج از دانشگاه تصرف شده، باید فوراً تخلیه 
  {3۳1} .«شود

به شود که عملیات کشتار بزرگ که نیاز  بکارگیری این روش مانع می

پوشش مردمی داشت، به مرحلۀ اجرا در بیاید. در عین حال به علت عدم 

چریکهای فدایی خلق، برخوردهایی  سازمان هواداران طرف از دانشگاه تخلیۀ

دهد. رئیس جمهور از مهدی فتاپور و فرخ نگهدار از رهبران  روی می

تا کند که در دفتر او حضور یافته  سازمان چریکهای فدایی خلق دعوت می

ها مطلع کند. تاکنون آقای فرخ  آنها را از علت اصلی حمله به دانشگاه

اند ولی بنابر  نگهدار دربارۀ محتوای این مذاکرات سکوت کامل اختیار کرده

 سخنان آقای فتاپور: 

صدر خیلی آشکار و صریح صحبت کرد و گفت که این طرحی  بنی»
ا تسخیر دفاتر کار را تر از گرفتن دفاتر. آنها قصد ندارند ب است وسیع

http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/9815-2014-07-20-23-33-49.html
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تری هستند که رئیس  پایان دهند. آنها در صدد پیشبرد برنامۀ وسیع
جمهور را هدف قرار داده و از الگوهای بسیج در انقالب فرهنگی چین 

 {3۳۱}.«خواهند استفاده کنند می

رسد که اگر مداخلۀ آقای فتاپور و دیگران نبود، نیروهایی  به نظر می

کردند که چنین کشتاری  وجود داشتند که فکر می در میان نیروهای چپ

 باشد:  به نفع جریان چپ می

مالقات ما بدون نتیجه و با حمالت تند متقابل من و حسین روحانی »
خاتمه یافت. او به ایدۀ عقب نشینی حمله کرده و سازمان را یک 

اراده نامید. او در برابر استدالل من که مقاومت با  جریان متزلزل و بی
کشته شدن تعداد زیادی دانشجو و بدون نتیجه پایان خواهد یافت، 

آبان  31گفت در انقالب از کشته دادن نباید هراسید. امروز  می
جمهوری اسالمی است. اگر امروز چند صد دانشجو کشته شوند، این 

، آغازگر یک جنبش اجتماعی و 26آبان  31خونریزی همانند 
 {3۳2} .«سرنگونی رژیم اسالمی خواهد بود

در هر صورت رئیس جمهور با حضور در ساختمانی کنار دانشگاه و با 

های مسلح شدۀ حزب جمهوری  شود که گروه تخلیۀ خیابانها، مانع از آن می

صدر روز  بتوانند با استفاده از پوشش جمعیت دست به کشتار بزنند. بنی

ه بودند، بعد در حضور صدها هزار نفری که به حضور در دانشگاه دعوت شد

  کند: اعالم می

گویم که در روزهایی که گذشت، خواب کشتار  من به شما می»
ای را دیده بودند، ولی بر اثر هوشیاری دانشجویان  خیابانی بیرحمانه

مسلمان و همۀ مردم کشور ما، این توطئه خنثی شد و برخورد و زد و 
 {3۳0} «خورد به حداقل انجامید...

 و اضافه کرد: 

شود. در محیط دانشگاه نباید برخورد باشد.  امروز دانشگاه باز میاز »
 3«باید افتتاح دانشگاه را محترم بشمارند

حسن آیت چندی بعد اذعان کرد که برنامۀ دانشگاه در واقع برای 

صدر بود، ولی او زرنگی کرد و سوار موج شد. او در همان حال  زدن بنی

تر به مرحلۀ عمل  برای سرنگونی بنی صدر بسیار جدی اضافه کرد که توطئه

ای داریم که بابای  خواهد از خودش برنامه ... خالصه می»در خواهد آمد: 

                                                 
رسد که هدف از دعوت مردم برای حضور در دانشگاه، نه  بنا براین به نظر می ـ3

دانشگاهها، بلکه جلوگیری از کشتار وسیع ونیز با استفاده از چتر حمله و یا بستن 
مردم، گشودن دانشگاهها بوده است. در واقع اکثریت مطلق آکادمیکها و رهبران 

اند، نه تنها این اتهام را با  صدر را متهم به حمله به دانشگاهها کرده سیاسی که بنی
صدر نفعی  اند که اگر بنی ضیحی ندادهاند، بلکه هیچ تو سانسور امور واقع انجام داده

ای شرکت کند که بر علیه او تدارک دیده شده بود، آن نفع چه  داشت که در توطئه
های گویای این مقاومت در برابر امور واقع و عدم توانایی در  بوده است؟ یکی از نمونه

ه در ارجمند در کتاب معروف عمام صدر، تحقیق دکتر سعید امیر توضیح انگیزه بنی
پذیرد که مطابق نوار آیت، هدف از حمله به دانشگاه  برابر تاج است. وی می

صدر را ایدئولوگ انقالب تعریف  صدر بوده است و در عین حال بنی سرنگونی بنی
کرده که در برابر وسوسه انقالب فرهنگی نتوانست مقاومت کند. از آقای امیرارجمند 

توان عقال پذیرفت  ح دهد که چطور میتوقع می رفت در این باره دست کم توضی
کرد به دست خود پایگاه  صدری که از انقالب فرهنگی به ضدانقالب تعبیر می بنی

ها، را به تعطیلی فرا بخواند؟  اش علیه حزب جمهوری، یعنی دانشگاه اصلی مبارزه
ای بس جدی و با پیامدهای  این عدم توانایی برای دفاع از نظرشان در مورد حادثه

های دیگر را در کارهای  باشد. نمونه تر از ضعفهای جدی تحقیق ایشان می یجد
بینیم که آنها نیز برای دفاع از نظر  اساتیدی مانند شائول بخاش و فرد هالیدی می

اند و بودن تحلیل منطقی وقایع تنها به بازگویی  خود به هیچ فاکتی رجوع نداده
 اند. نظرات متناقض بازپرداخته

 پیش بینی کرد که:  و بعد با اطمینان «تواند مقاومت کند... صدر هم نمی بنی

شود... بعد از  ه آماده است و اصالً زیر و رو میمطمئن باشید که نقش»
نه دانشگاه باز خواهد بود،  ،داد، نه مطلقاً امتحانی خواهد شدخر 3۱

 {3۳6}«دانشگاه تعطیل خواهد شد

 22بینی، آقای خمینی در تاریخ   در فاصلۀ کمی بعد از این پیش 

دارد و دستور تشکیل  ، فرمان انقالب فرهنگی را اعالم می3123خرداد 

سروش را به سمت سخنگویی الکریم و ستاد، آقای عبد داده را فرهنگی ستاد

ی خمینی ترین تخلفات آقا گزیند. این عمل در واقع یکی از اصلی می خود بر

صدر غیر قانونی بودن ستاد انقالب فرهنگی را از  از قانون اساسی بود. بنی

احمد  رساند و خود شمس آل به اطالع اعضای ستاد می احمد آل شمس طریق

{ 3۳9}.کند در جلسات ستاد شرکت نمینیز بعد از این پیام رسانی، دیگر 

ولی بسیاری از دانشجویان خط امام که فرمان را چراغ سبزی برای 

دانستند، دست بکار شدند. در نتیجه بقول آقای  های گسترده می تصفیه

بعد از انقالب، بیش از دو سوم اساتید و  ،اولین رئیس دانشگاه تهران ،ملکی

 {3۳3} .های کشور اخراج شدند دانشجو از دانشگاه 26۳03بیش از 

  

 قرارداد یا تسلیم نامۀ الجزایر
ها  کند که قراردادها، پیمانها، عهدنامه تأیید می اساسی قانون 322 اصل

ها، بایستی به امضای رئیس جمهور و یا نمایندۀ قانونی او برسد.  نامه و مقاوله

شد، بدون اطالع روز منجر  ۱۱۱قراراد الجزایر که به آزادی گروگانها بعد از 

رئیس جمهور، توسط نخست وزیر و به دست بهزاد نبوی در الجزایر، با 

رسد که برای فریب افکار  شود. به نظر می طرفهای آمریکایی امضاء می

عمومی و اینکه نشان بدهند که این موافقتنامه، به امضای رئیس جمهور 

ر حالی که در متن نامند، د الجزایر می «اعالمیه»را  نیاز نداشته است، آن

استفاده شده است که همان   «agreement»انگلیسی موافقت نامه از لغت 

باشد. همانگونه که از خاطرات کیومرث صابری معلوم  می «نامه موافقت»

شود، آقای نبوی از قبل متوجه شده بودند که امضای چنین قراردادی در  می

الدوله دیگر در تاریخ   باشد و از ایشان یک وثوق واقع کاپیتوالسیون می

 2.خواهد ساخت

در هرحال، تأخیر عمدی در آزاد کردن گروگانهای آمریکایی که قرار 

نبود بیش از چند روز زندانی باشند، منجر به شکست کارتر و پیروزی 

شود و ریگانسیم وحشی با  می 339۳رونالد ریگان، در انتخابات اکتبر 

یابد. و این در  جهان، توسعه میمدهای وسیع خشونت بارش در سطح اپی

ست که به قول آقای سید محمود کاشانی، سرپرست داوران ایرانی ا حالی

صریحاً و کتباً اعالم کردند »در الهه، بعدها مسئوالن وزارت خارجه آمریکا 

ها )آقایان رجایی و نبوی( فقط امضای  ها را ما نوشتیم و ایرانی که این بیانیه

، ضرر مالی این آقای احمد سالمتیان {333}1.«ندخود را زیر آن گذاشت

میلیارد دالر، به ارزش دالر  3۳میلیارد دالر )معادل  1۳داد را تنها قرار

صدر که با اصل گروگانگیری از آغاز به مخالفت  بنی {332}.داند امروز( می

ضد انسانی، ضد اخالقی، »برخاسته بود و به قول آقای حسن آیت آن را 

دانست، از آنجا که هم امضای قرارداد را غیرقانونی  می {331}«ضد قانونی

                                                 
وقتی دو »گوید:  صابری ) گل آقا( در مورد آقایان رجائی و نبوی میکیومرث  ـ2

گشتند، بهزاد نبوی تا مرا دید، از ته سالن، گفت: صابری ببین! تو زنفری از جماران با
من خواهند ه بعنوان یک نویسنده شاهد باش! قرار است ما کاری بکنیم که فردا ب

ما فقط به اطاعت امر امام اینکار را  گفت: وثوق الدوله ایران. ولی تو شاهد باش که
   {33۳}«کنیم... می

آقای سید محمود کاشانی سرپرست داوران ایرانی در الهه، برای اجرای قرارداد  ـ1
  از این کار بر کنار شد. 3101بودند، که بنا به در خواست آمریکا در سال  الجزایر می
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را حاوی ضررهای عظیم به کشور، بر علیه  دانست، و هم محتوای آن می

امضاء کنندگان اعالمیه، اعالم جرم کرد. و این اقدام در حالی بود که هنوز 

 .دانست که خود شخص آقای خمینی در این معامله شرکت داشته است نمی

کند و در آنجا  قای نبوی تقاضای جلسۀ غیر رسمی مجلس را میآ {33۱}

صدر کار را به جاهای باریک خواهد کشاند چرا  گوید که اعالم جرم بنی می

صدر درخواست  بنی {332}.«ام من به امر دولت و امام عمل کرده»که 

کند، ولی رئیس مجلس، آقای هاشمی  شنیدن نوار جلسه غیرعلنی را می

علیرضا  {330}.کند اری میددادن نوار به رئیس جمهور خود رفسنجانی، از

نوبری، رئیس بانک مرکزی، از طریق روزنامۀ انقالب اسالمی شروع به 

سنجش افکار، اثر وسیع این  {336}.کند افشاگری در مورد مفاد قرارداد می

شوند که  % مردم نیز بر این نظر می3۳دهد و بیش از  ها را نشان می افشاگری

آقای رفسنجانی  {339}.داد، در ضرر کامل ایران، به امضاء رسیده استقرار

  دهد: ها نشان می خشم خود را از افشاگری

ها، مخصوصاً روزنامۀ انقالب اسالمی که به تشنج دامن  ... روزنامه»
که ربطی به آنها  ـ دهند و پروندۀ گروگانها انجام نمی ـ زند می

  {333}«ندارد

به همین علت است که ناگهان تصمیم گرفته رسد که  به نظر می

شود که رئیس بانک مرکزی به عنوان تنها شاهد ناخودی قرارداد، برکنار  می

 «حذف فرمان همایونی»ای تحت عنوان عجیب  و برای حذف وی الیحه شود

شود، غافل از اینکه  شود. نوبری از پست خود خلع می به مجلس برده می

مدارک در مورد قرارداد را در اختیار رئیس جمهور بخشی از اسناد و  قبالً، 

را پی بگیرد. محمد جعفری بر  قرار داده، و رئیس جمهور مصمم است که آن

صدر قصد داشته که به استناد این مدارک،  از آنجا که بنی که است عقیده این

علیه رجایی و نبوی اعالم جرم کند و در نتیجه دولت رجایی را برکنار کند، 

آقای بهزاد نبوی بعدها  {32۳}.صدر، جدی شد بنی به کودتا بر علیه تصمیم

 شود که: ای تأیید کرده و در عین حال متذکر می این نظر را بگونه

گرفت و ماجرای  اگر در آن روز آن اقدام صورت نمی دانم نمی من البته» 
   {323}«ن وضعیت ما بهتر بود یا نهشد، اآل صدر آن طور نمی بنی

عنوان دلیل الزم برای انجام ه رسد که اگر این نظر ب نظر میولی به 

تواند باشد. شکست حملۀ عراق و  کودتا پدیرفته شود، دلیل کافی نمی

توانسته که شرط  تقاضای صلح از طرف صدام با پذیرفتن شرایط ایران، می

بنابر این الزم است که به اختصار به  مکمل آن برای انجام کودتا بوده باشد. 

  این موضوع پرداخته شود.

  

 حمله عراق بعد از کودتای نوژه
در حالی که گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی و در نتیجه انزوای 

سیاسی ایران و محاصرۀ اقتصادی، شرایط بین المللی برای حمله عراق به 

که نیروی زمینی ایران نیز بیشتر در  ایران را فراهم آورده بود و در حالی

گیر شده بود، کودتای نوژه، با همکاری آقایان بختیار،  زمین کردستان

توانست در  با هدف از بین بردن تنها نیرویی که می 3،اویسی و صدام حسین

                                                 
ییدی بر صحت تحقیقات أیکایی مارک گازیوروسکی، هم تتحقیقات محقق آمرـ 3

باشد و هم اینکه گازیورسکی نشان داده است که صدام حسین حمله  نویسنده می
خیر انداخت، تا تنها خطهای أبه بعد ازانجام کودتای نوژه به تخود به ایران را تا 

د لشکر زرهی دفاعی باقی مانده در برابر ارتش عراق که اول نیروی هوایی بود و بع
شان را از دست بدهند. من در تحقیقات خود به این نتیجه  اتیدزفول توان عملی

رسیده بودم که هدف از کودتایی که هیچ امکان پیروزی نداشت، از بین بردن تنها 
مانع جدی در مقابل ارتش صدام، نیروی هوایی، بوده است و گازیورسکی نشان داده 

گوید که حتی اگر  است که برنده واقعی این کودتا صدام حسین بوده است. او می

انجام  2.شود برابر حملۀ ارتش عراق بایستد، یعنی نیروی هوایی، انجام می

این کودتا، بهانۀ الزم را بدست حزب جمهوری اسالمی داد که در عمل، 

طرح از بین بردن ارتش و جایگزینی آن را با سپاه پاسداران به اجرا بگذارد. 

آقای خمینی نیز با دستور کشتار دستگیر شدگان، زمینۀ عملی این طرح را 

کودتای نوژه( ) لهأهایی که در این مسائل، در این مسآن»آورد:  فراهم می

ب حکم قرآن حکم همراه بودند با این خیال فاسد کودتا، تمام اینها به حس

درش نیست، هیچ کس حق ندارد  ءشان قتل است بال استثناء. یک استثنا

که یک کسی را عفو بکند، یک کسی را مسامحه با او بکند. اینها به حکم 

اسالم و حکم قرآن فاسد و مفسد هستند و دربارۀ اینها چهار حکم در 

حالی بود و این در  {32۱«}تر، کشتن است قرآن هست که از همه کوچک

صدر فرماندهان ارتش را به نزد آقای خمینی فرستاده بود تا او را از  که بنی

حملۀ قریب الوقوع عراق آگاه کنند و آقای خمینی با اطمینان کامل 

دهد که  صدر پیام می ت حمله به ایران را ندارد و به بنیأگوید کسی جر می

ها در ارتش شوند. بعد  یهاند تا مانع تسو اینها داستان حملۀ عراق را ساخته

 نویسد: ای خطاب به آقای خمینی می صدر در نامه از شروع حملۀ عراق، بنی

یک ماه پیش، فرماندهان را به خدمت فرستادم، اطالعات حاصله »
عرض رساندند. بعد به اینجانب فرمودید این ه دربارۀ توطئه امروز را ب

  {322«}اند آب در آمده فرمایید و امروز راست از اطالعات را باور نمی

هنوز معلوم نشده که آقای خمینی بر اساس چه اطالعاتی و از چه 
ت حمله به ایران را أنتیجه قطعی رسیده بود که صدام جرمنابعی به این 
صدر به این نتیجه رسیده بود که برنامۀ حمله به ایران در  ندارد. ولی بنی

 آمریکا ریخته شده است: 

ظر من آمریکاست. ادامۀ جنگ نیز به سود بانی این جنگ به ن»
کند، قیمتهای مواد  آمریکاست. این جنگ وضعیت دالر را تثبیت می

برد، موقعیت آمریکا را در  خام و ساخته شده را به سود آمریکا باال می
 {320«}کند خاورمیانه تثبیت می

در هر حال، تا زمانی که احتمال شکست خوردن از ارتش سر تا پا 

جمهوری اسالمی مزاحمتی برای  ام جدی بود، رهبران حزبمجهز صد

صدر در جنگ فراهم نیاوردند و حتی قول حمایت نیز داده بودند. آنها  بنی

دانستند که جامعه بر نقش آنها در اضمحالل ارتش آگاه است و در  نیک می

صورت شکست، از اولین کسانی خواهند بود که باید به مردم حساب پس 

زمانی که امکان پیروزی ایران جدی شد، ترس از شکست  دهند. ولی از

ها در  صدر تبدیل شد و بنابراین، کارشکنی ارتش، به ترس از پیروزی بنی

های سیاسی به  کار جنگ شروع شد. حزب توده، نقش اصلی در حمله

کرد و به بیان دیگر، به حزب جمهوری اسالمی، که از  صدر را بازی می بنی
                                                                                

شد و ارتش صدام به  شد، کشور وارد جنگ داخلی شدیدی می کودتا پیروز هم می
آورد. و اگر  اجرا در میه کرد و برنامه تقسیم ایران به پنج کشور را ب ایران حمله می

بود که کار را  شد، ارتش صدام با نیرویی پراکنده و روحیه باخته روبرو می پیروز نمی
کند که ساده لوحی بیش از حد آقای  نمود. و اضافه می ق بس آسان میبر ارتش عرا

بختیار، باعث شد که فریب صدام را بخورد. در صورت شکست یا پیروزی کودتا، 
کرد و با تجزیه شدن ایران، به هدف خود  صدام خوزستان را ضمیمه خاک خود می

 {322} رسید. رک: می

باشد و  شه بر عهده نیروی زمینی مینقش اصلی را در کودتاهای نظامی همی ـ2
کند. ولی در کودتای نوژه  ای بازی می نیروی هوایی یا نقش ندارد و یا نقشی حاشیه

نقش اصلی بر عهده نیروی هوایی گذاشته شده بود. دیگر اینکه با وجود حضور 
متخصصان عراقی، آنقدر طرح ناشیانه اجرا شد، که دستگاه اطالعاتی رژیم که هنوز 

ر از هم گسیخته بود، از چندین طریق از برنامه کودتا آگاه شده بود. برای بسیا
توانید به تحقیقی که نویسنده در این مورد انجام  تر در این مورد می اطالعات دقیق

 {321} داده است مراجعه کنید:
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داد. در اینجاست که ناگهان  برخوردار نبود، خط می تجربۀ سیاسی زیادی

خوانند و بعد هم او با ژنرال  صدر را ناپلئون انقالب ایران می بینیم که بنی می

ژنرال پینوشه، ایران »شود که قصد کودتا دارد و شعار  پینوشه مقایسه می

افتد.  بر دهان هواداران حزب جمهوری اسالمی و اقمارش می «شه نمی شیلی

صدر آگاه از تأثیرهای اینگونه اتهامها بر خمینی، استعفانامۀ خود را نزد  بنی

بیند، منتشر کند. همزمان،  گذارد تا هر زمان که خود صالح می خمینی می

برد تا روحیۀ  حزب جمهوری اسالمی بیشترین سعی خود را بکار می

جایی که ها شود. تا  ارتشیان را ضعیف و مانع عملیات موفق آنها در جبهه

های انقالب حتی کسانی مانند فکوری و فالحی از فرماندهان کل  دادگاه

هان ارتش در زمان جنگ متهم  کنند. فرمانده ارتش را به دادگاه احضار می

شوند. تا جایی که  می «افرادی با کارنامه سیاه»بودن و  «ضد انقالب»به 

 نویسد: میتیمسار فالحی به حجت االسالم هادوی، دادستان انقالب 

تاریخ انقالب ایران و ملت حق شناس ایران، دربارۀ سرتیپ فالحی، »
بعد از او قضاوت خواهد کرد و سرانجام قضاوت نهایی در رستاخیز 

 {326«}الهی و با رأی خدا اعالم خواهد شد

 : کافی نبود این کارها 

های مختلف مورد تحقیر و توهین قرار  افسران ارتش به بهانه»
گرفتند. به عنوان نمونه، فرماندۀ تیپ دزفول گرفتار و روانۀ زندان  می

لنگد.  و شکنجه شد. اثر شکنجه هنوز روی بدن او باقی است و می
فرماندۀ لشکر اهواز نیز زندانی شد و چند نوبت به شدت کتک خورد. 
فرماندۀ لشکر خراسان را توقیف کردند به تهران آوردند و سر او را 

س از چهار روز زندان انفرادی، گفتند آزاد است. او نزد تراشیدند و پ
من آمد و گریست و گفت: من یک سرتیپ ارتش هستم. با تحقیری 

توانم باز گردم و لشگر فرماندهی کنم؟  که مرا روا کردند، چگونه می
در کرمانشاه سرهنگی را بدون دلیل توقیف کردند و او را به مستراح 

 {329«}شویی واداشتند

 مجلس، خلبانان به عامل آمریکا بودن متهم می شوند. و در
صدر به کابوسی برای  رسد پیروزی ارتش به فرماندهی بنی به نظر می

سران حزب تبدیل شده بود تا جایی که آقای رجایی در مسجد سپهساالر 
. خواهیم کند که ما پیروزی را که با این ارتش حاصل شود نمی اعالم می

ی، نوۀ رهبر، در همان روزها متن یکی از سید حسین خمین {323}
 کند:  گفتگوهای خصوصی در بیت آقای خمینی را افشا می

گویند  ام و خودم از آنها شنیدم که می من خودم با آنها بحث کرده»
صدر  خوزستان و حتی نصف ایران هم برود، بهتر از این است که بنی

 {31۳.«}حاکم شود

شدید وسایل یدکی و فساد  با وجود محاصرۀ اقتصادی و کمبود
اقتصادی در ارتش در زمان شاه، که حال در زمان جنگ خود را متبلور 

در اثر دموکراتیزه کردن ساختار ارتش، اولویت بخشیدن به  3،کرده بود
بعد از مهار  2ابداع و ابتکار و برانگیخته شدن روح ملی، ارتش موفق شد

تهاجمی خود در هویزه، به  حملۀ عراق و با وجود شکست در اولین عملیات
پیروزی های بزرگی، از جمله در جنگ آسفالت، باز پس گیری تپه های اهلل 

                                                 
برای نمونه، ایران در حالی که حدود هفتصد تانک چیفتین، با موتور ضعیف از ـ 3

خریداری کرده بود، که هر هشتصد کیلومتر احتیاج به سرویس کامل انگلستان 
برهایی خریده  داشت، ولی برای حرکت دادن این تانکهای هفتاد تنی، از روسیه تانک

شده بود که برای حرکت دادن تانکهای سی تنی روسی ساخته شده بودند، و این از 
 .کل جدی روبرو کرده بودعوامل اصلی شده بود که بردن تانکها به جبهه را با مش

زمان نیرویی حداکثر در حدود بیست هزار نفر در اختیار  سپاه پاسداران در آنـ 2
بهره  داشت و بیشتر نفرات آن از آموزشهای تکنیکی الزم و دیسیپلین نظامی بی

 بودند. بعدها محسن رضایی و دیگران بر این واقعیت صحه گذاشتند.

اکبر، قله های بازی دراز، پس گرفتن قصر شیرین و سوسنگرد، دست یابد، 
تا جایی که تیمسار فالحی رئیس ستاد ارتش حدود هشت ماه بعد از شروع 

زمین هایی که به کنترل عراق در درصد از  ۱۳جنگ، اعالم کرد که بیش از 
  {313.}آمده بودند، آزاد شده اند

  

 موافقت صدام با شرایط ایران برای صلح
با مسلم شدن شکست نقشۀ صدام در رویارویی با ارتش ایران، 

شکست نیروی هوایی این کشور در مقابله با نیروی هوایی ایران و ضعیف 

و از بین رفتن نیروی دریایی عراق و محاصرۀ  1روحیۀ سربازان عراقی، شدن

درخواست صلح کند. او این درخواست  شود می مجبور صدام فاو، بندر دریایی

ت کشورهای أرفدارش را ناچاراً از طریق دو هیخود و دولتهای عربی ط

به  (طرف )کشورهای جنبش غیرمتعهدها ت کشورهای بیأو نیز هی اسالمی

کند و موافقت  مطرح می ۱،سرپرستی وزیر خارجه کوبا، ایزیدورا مالمیرا

ها و  خود را با شرایط ایران، که همان عقب نشینی از مرزها تا برد توپخانه

نیز پرداخت غرامتی سنگین، بوسیلۀ کشورهای نفت خیز خلیج فارس، به 

 {312} 2.کند دولت ایران اعالم می

کند تا مانع صلح  حداکثر سعی خود را میاما حزب جمهوری اسالمی، 

شود. آقای خمینی که اول پذیرفته بود صلح برقرار شود، بنا به گفتۀ 

صدر، پس از اینکه رهبران حزب جمهوری اسالمی نزد ایشان رفته و  بنی

صدر صلح را برقرار کند، دیگر حتی شما هم حریف او  می گویند که اگر بنی

رسد که این اطالع  بنظر می{ 311.}کند می خود را عوضنظر نخواهید شد، 

با نظر آقای رفسنجانی در مخالفتش با صلح و اظهار خشنودی از تغییر نظر 

 آقای خمینی، همخوانی دارد: 

در پیام امام در مورد جنگ و هیأت میانجی هم مطالبی آمده که »
صدر دیروز در  صدر را محکوم می کند. آقای بنی سیاست آقای بنی

اش نوشته، مایل است به جنگ خاتمه بدهد و صلح کند، ولی  کارنامه
شعارهای راهپیمایی امروز و اظهارات امام یقیناً راه را برای ایشان 

 {31۱}«بسته است.

ت میانجی کشورهای أهی مالقات درخواست کامل، اعتنایی بی در و حتی

  پذیرند. اسالمی را نمی

 

 

                                                 
محمد تقی گلدوست، در مصاحبه با نویسنده اشاره  برای نمونه سرگرد بازنشستهـ 1

کرد به سخن یکی از اسرای عراقی، که به ایشان گفته بود که وقتی ارتش ایران 
دانیم که به هدف حمله خود نائل خواهد شد و وقتی ما پاتک  کند، ما می حمله می

(. و یا 32/۳1/2۳۳۱دانیم که زمین از دست رفته را پس نخواهیم گرفت ) زنیم، می می
سروان رضا استوار، فرمانده گروهان تانکهای چیفتین در نبرد آسفالت، به نویسنده 

تانک عراقی به مقاومت پرداخته بودند که در  32۳گفت که با دوازده تانک در برابر 
طول نبرد با تانکهای عراقی شاخ به شاخ شده و هفت تانک از دست داده بودند ولی 

که در این فاصله به فرستنده یکی از  نشینی نکند تصمیم گرفته بود که عقب
تانکهای عراقی دست یافته بودند، و یکی از سربازان عرب ایرانی واحد او ترجمه 
گزارش فرمانده تیپ زرهی عراقی را برای فرمانده لشکرش ترجمه کرد، که در آن، 

به عقب راند.  شود آنها را اند و نمی گفت که تانکهای ایرانی میخکوب شده فرمانده می
(21/۳۱/2۳۳2 )     

در این  (Isidoral Malmierca) در طول تحقیق سعی بر این شد که با ایشان ـ۱
سفانه ایشان در سال أم بگیرد، که اطالع حاصل شد که متای انجا مورد مصاحبه

   اند.  فوت نموده  2۳۳3

میلیارد  2۳درخواست میلیارد دالر موافقت کرده بود و ایران  22عراق با پرداخت ـ 2
داشت و این در حال بود که خسارت مالی جنگ در آن زمان بسیار کمتر از این مبالغ 

 بود.
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  هفتم بخش

  

 ها جنگ قدرت یا تقابل اسالم
کرد که بنابر اهمیت موضوع، بار دیگر و از منظری دگر، باید یادآوری 

هایتاً با خود با حزب جمهوری اسالمی، و ن تقابل رئیس جمهور بنی صدر
توان در درون گفتمان کالسیک جنگ قدرت تفسیر و  آقای خمینی را نمی

مانند. در اینکه  پاسخ می را در این صورت سؤاالت بسیاری بیتعبیر کرد، زی
قصد حزب جمهوری و روحانیون پیرو راه خمینی تصاحب قدرت و به 

شکی وجود ندارد. بگذریم از ژستهای  انحصار در آوردن آن بود، کمتر
ای که در هر فرصتی که  مدارانه و زاهدانۀ امثال آقای بهشتی و خامنه دین

کردند که فقط از باب پارسایی و  ای وانمود می کردند به گونه پیدا می
امور واقع  {312}،اند پاسداری از دین خدا به میدان سیاست وارد شده

قدرت تا مغز استخوان این دسته از  دهند که مزۀ متعددی نشان می
روحانیان نفوذ کرده بود. تغییرات ساختاری در قانون اساسی و تحمیل 
والیت فقیه و در نتیجه کم رنگ کردن و در نهایت بی رنگ کردن نقش 
مردم در تعیین سرنوشت خود، سرکوب مخالفان، استقرار استبدادی بس 

، بستن جراید مخالف، سانسور ها سرکوبگر، بستن و تصفیۀ انبوه دانشگاه
وسیع و در اختیار گرفتن دولت و منابع اقتصادی، همه نشان از چنین 

دانست و تا  واقعیتی دارد که جناح استبداد، جنگ را جنگ قدرت می
صدر  ت. ولی تفسیر رفتارهای سیاسی بنیهمین امروز هم بر این منوال اس

کند. برای مثال، اگر  د میدر درون این گفتمان، تناقضهای حل نشدنی ایجا
رئیس جمهور نیز برای حفظ و گسترش قدرت خود بود که وارد مبارزه شده 

ای که خمینی به  دانست که کافی است با عنایت به توجه بود، آیا نمی
داشت، با وی کنار بیاید و زمام قدرت را در دست داشته باشد؟ اگر او  او 

ست دالیل موجهی برای پذیرفتن توان اهل قدرتمداری بود، به راحتی نمی
که اکثرشان مانند  ـ شروط سه گانۀ آقای خمینی )طرد هشت گروه سیاسی

بودند، اخراج چند  حزب توده و چریکهای فدایی از مخالفان سرسختش می
نفر منسوب به مجاهدین خلق از دفترش، و دوری از تبلیغ مصدق( بیابد و 

ماندن و هم فرماندهی کل قوا و  با این سازش راه را هم برای رئیس جمهور
 حتی تعیین نخست وزیری مطابق میل خودش را تضمین کند؟ آیا واقعاً

صدر این حد نبود که بتواند این معادلۀ ساده و ابتدایی  هوش سیاسی بنی
توان این  ای می گرایانه قدرت را بفهمد؟ افزون بر این، با چه تئوری قدرت

صدر را توضیح داد که حتی در شرایطی که فرماندهی یک جنگ  کار بنی
دربارۀ  «کارنامه»همه جانبۀ کالسیک را در دست دارد، هر روز تحت عنوان 

فعالیتهای رئیس جمهور و اوضاع کشور به مردم گزارش دهد و همزمان که 
ها، که اکثراً از  در اتاق جنگ در دزفول حضور داشت، از بسته شدن روزنامه

جلوگیری کرده و با اینکار شکاف بین خود و آقای  ـ لفانش بودندمخا
های تندرو و  خمینی را بیشتر کند؟ در حالی که حزب جمهوری و سپاهی

های چماقدار از فرصت غیبت او در پایتخت استفاده کرده و به  حزب اللهی
 در از هر فرصتیص ا در برابر، بنیپرداختند. ام ها می تهدید و تحدید آزادی

کرد. حتی در روزهای آخر قبل از کودتا، ده میها استفابرای گسترش آزادی
اش،  ، در حالی که نه فقط موقعیت سیاسی0۳یعنی روزهای پایانی خرداد 

 طر افتاده بود، اعالمیه داد که: بلکه جانش نیز در خ

آنست که ...آنچه اهمیت دارد، حذف رئیس جمهوری نیست، مهم »
خود را به شما  خواهد بار دیگر حاکمیت می غول استبداد و اختناق

 {310«}خاسته، تحمیل کند...مردم بپا

های مکرر خمینی برای همراه کردن بنی صدر با  و یا در پاسخ به سعی

 خشونت گرایانِ جمع شده در نهادهای انقالبی، تا حد آن سعی که آقای

نخست کند که  صدر، پیشنهاد می خمینی به شرط سکوت و همکاری بنی

  گوید: صدر( انتخاب کند، می وزیر و دولت را نیز خود او )= بنی

آید؟ از ابتدا  ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا به چه کار من می»
ام که این مقامها را برای حداکثر تالش به خاطر نجات کشور و  گفته

ها  پذیرم و هنوز نیز باید دوباره تکرار کنم که مرا بدان انقالب می
 {316}«.دلبستگی نیست

شود رفتارهای سیاسی حزب جمهوری  بنابراین به همان اندازه که می

اسالمی و آقای خمینی را به خوبی در درون گفتمان قدرت، فهم و درک 

کرد و توضیح داد، بیشترین رفتارهای سیاسی رئیس جمهور در درون این 

ضعی، بیشتر از گفتمان، چندان قابل فهم و توضیح نیست. اتخاذ چنین موا

ای نبود  تواند توضیح داده شود. البته این نکته نقطه نظر باورهاست که می

که از ذهن رهبران حزب دور مانده باشد، ولی تعجب در این است که 

  چگونه از دید اکثر متخصصان انقالب ایران پنهان مانده است!

دو اسالم  در نماز جمعه اعالم کرده بود که ما در ایران رفسنجانی آقای

  نویسد: داریم، اسالم فیضیه و اسالم بنی صدر و در نامه به آقای خمینی می

صدر، مخالف بینش اسالم  به شما عرض کردیم که بینش آقای بنی ...»
 «فقاهتی است...

  گوید: ها در دفاع از عدم کفایت رئیس جمهور می و یا آقای خوئینی

کند و با  فقیه را نفی میصدر با قبول دموکراسی غربی، والیت  بنی»
ند ک رو پارسا اعتراض می قوق بشر کذائی غرب، به اعدام فرخقبول ح

کند.  الیحۀ قصاص را غیرانسانی تلقی مینامد و  و تعزیر را شکنجه می
های بیست سالۀ او در غرب و   خواهد که با یافته او اسالمی را می

 {319.«}های غربی منطبق باشدارزش

اختالف اساسی جبهۀ اقتدارگرا با بنی صدر به این باز به بیان دیگر، 

کرد، بر  ای که حزب جمهوری اسالمی آن را رهبری می گشت که جبهه می

فهمند و بنابر نظر آقای خمینی، حکم ایتام و صغار  این باور بود که مردم نمی

برای چنین  «دیکتاتوری صلحا»را دارند، که نیز بنابر نظر آقای بهشتی 

که بنی صدر، اسالم را به عنوان  مردمی، نظام مطلوب خواهد بود. در حالی

 کرد:  گفتمان آزادی، تفسیر و تعبیر می

  {313«}اسالم دین انتقاد و اعتراض است»

فطرتاً آزاد و با استعداد رهبری خلق  و این از آنجاست که انسان 

باشد  لکه محتاج آزادی میشده است و بنابراین محتاج قیم و ولی نیست، ب

 و علت ظهور انقالب نیز همین بود: 

  {3۱۳«}ما انقالب کردیم که آزادی بدست آوریم و مردم آزاد باشند»

با سانسور و و این از آنجاست که پیش شرط رشد انسان، مبارزه 
و در همین رابطه است که در پاسخ به حزب  3.باشد ها می استقرار آزادی

 دهد: داند، پاسخ می ها را خطرناک می جمهوری اسالمی که وجود آزادی

ام که مردم باید آزاد باشند و تحدید آزادیها  گویید چرا من گفته می» 
گویید، اگر برای این آزادی  خطرناک است؟ ای کسانی که ناسزا می

  {3۱3} «که این ناسزاها را بگویید؟کردم، آیا شما بودید  تالش نمی

بهانۀ جنگ در صدد  اسالمی به و یا زمانی که دوباره حزب جمهوری
                                                 

نیک به یاد دارم که زمانی که بعد از انقالب برای مصاحبه شغل معلمی به ناحیه ـ 3
یکی از اولین سواالت این بود که راجع به کتاب  ده آموزش پرورش تهران رفتم 

چه فکر می  «تعمیم امامت و مبارزه با سانسور»ت عنوان: بنی صدر تح
متوجه شده بودند که اسالمی که در کتاب مورد بحث قرار گرفته شده، در  کنم؟ 

 تضاد مستقیم قرار دارد با والیت فقیه و در کل معارض با اسالم حوزوی.

http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/10078-2014-08-06-00-37-13.html
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  دهد: آید، رئیس جمهور پاسخ می ها بر می بستن روزنامه

  {3۱2«}شود آزادی را از بین برد به نام جنگ نمی»

 و یا 
دولتی در تاریخ ایران هیچگاه سابقه نداشته است که رئیس جمهور »

هنگام جنگ، بیش از آنکه نگران جنگ و حملۀ دشمن باشد، نگران 
های اساسی مردم باشد و با تمام  خوار به آزادی حملۀ گرگهای آزادی

 «تالش و توانایی بکوشد تا گرگها این آزادی را ندرند و از بین نبرند...
{3۱1} 

شود گفت علت مخالفتهای دائمی بنی صدر با حزب  بدین سان می 
 9مهوری و اقمارش و نیز عدم پذیرش پیشنهاد آقای خمینی برای طرد ج

گروه سیاسی مخالف روحانیت نیز تنها در پایبندی به اهداف دموکراتیک 
انقالب است که قابل توضیح است، و گرنه واضح بود که آقای خمینی حاضر 
بود که در مقابل همراهی و یا حتی سکوت بنی صدر در برابر از بین بردن 

ها، حمایت کاملی از او به عمل بیاورد و عالئمی هم در پشت صحنه،  آزادی
هم در میان اهل خانواده خود آقای خمینی، و هم در زبان او وجود داشت 

 همچون: 
 {3۱۱}«کند رئیس جمهوری که بر قلبها حکومت می»

  :و کسی که
  {3۱2«}از ملت است، همۀ ملت همراهش هستند»

 کسی که: 
 {3۱0«}.وقف این کرده که برود به این ملت خدمت کند را اش زندگی»

صدر در حادثه سقوط هلیکوپتر  قبل از آنهم دو بار عدم آسیب به بنی

و حتی بعد از  3ذکر کرده بود. {3۱9«}اعجاز»و  {3۱6«}از الطاف الهی»را 
                                                 

گرفته بود قای خمینی شکل آای که بین بنی صدر و  رسد که نوع رابطه به نظر می ـ3
ای که این رابطه  ای بوده است. و از جهت اثر بسیار منفی دارای ابعاد بسیار پیچیده

سفانه تا بحال أباشد که مت بر انقالب گذاشت، محتاج پژوهشی همه جانبه می
آید که آقای خمینی در حالی که بنی صدر را  انجام نگرفته است. از قرائن بر می

دانسته، در عین حال او را دوست هم  میتهدیدی برای گسترش قدرت خود 
به این معنی که عالقه شدید بنی صدر به آقای خمینی، یک  داشته است.  می

طرفه نبوده است. البته ایشان هیچوقت در انتخاب بین عالقه خود به بنی صدر و 
اند و این در  کرده قدرت، تردید به خود راه نداده و همیشه قدرت را انتخاب می

کردند که بنی صدر را نیز وارد  که با استفاده از وسوسه قدرت سعی می حالی بود
های خود کنند. عالقه شدید بنی صدر به آقای خمینی نیز نقطه کوری در او  برنامه

ایجاد کرده بود تا با وجود هشدارها و اطالعات مستمر تا روزهای آخر نپذیرد که 
یگان، بر سر گروگانها دست داشته خود آقای خمینی در معامله پنهانی با رونالد ر

کرد که آقای خمینی برای  های آخر تصورش را هم نمی است. دیگر اینکه تا هفته
حفظ قدرت دست به کشتارهای گسترده خواهد زد. ایران بهای سنگینی را برای 
این عدم شناخت پرداخت. آقای خمینی نه تنها تا روزهای آخر ریاست جمهوری 

کند بنی صدر را به طرف خود بکشاند و حتی او را  عی میبنی صدر در ایران س
تماسهایی هم که با  معمار استبدادی که در حال ساختنش بود، بکند، بلکه 

صدر در خارج کشور، برای بازگرداندن او به ایران گرفت، و هم اینکه در خارج  بنی
ئل سیاسی، هرگز با ترور او موافقت نکرد و او را مسلمان دانست، به غیر از دال

توانسته ناشی از نوعی گرایش درونی به بنی صدر هم باشد. احترام به  می
های رئیس جمهور تا حدی بوده است که بنا بر اطالعی که آقای ثقفی،  توانایی

صدر داد، در یکی از مالقاتهایی که آقایان  برادر خانم آقای خمینی، به بنی
اند، از  ود، با آقای خمینی داشتهای برای حل اختالفات دائم خ موسوی و خامنه

بلند شید برید، همه تون را »گوید که  رود و می اش سر می جدالهای آنها حوصله
بعد از مالقات، آقای ثقفی  «شید. صدر نمی روی هم بگذارند انگشت کوچیکه بنی

صدر داشتید، چرا آن  گوید که اگر چنین نظری در مورد بنی به آقای خمینی می
دهد که من نکردم، خودش به حرفم  او کردید؟ آقای خمینی پاسخ میکار را با 

 {3۱3}گوش نکرد و آن اطرافیان ناخلفش را دور خود نگاه داشت. 

که در علن او را در صورت اطاعت نکردن  0۳خرداد  0صدر در  حمله به بنی

کند، ولی در خفا از  خود، تهدید به مفسد فی االرض کردن، می از دستورات

گروه  9دهد که اگر  طریق آقای آیت اهلل موسوی اردبیلی برایش پیام می

تن یا بیشتر از همکاران خویش را از دفترش  6سیاسی را محکوم کند و 

صدر  ای قید شده بودند(، بنی گروه و این کسان بر صفحه 9براند )اسامی آن 

شود، فرماندۀ کل قوا است و دولت را هم  شود، رئیس جمهور ما می یز میعز

کنیم. و البته همزمان تهدید کرده بود که اگر نپذیرد و  به میل او عوض می

« تا آخر» حاضر به همکاری با رهبران حزب جمهوری اسالمی نشود، او 

  نویسد: صدر در پاسخ به او می بنی 2{32۳.}خواهد رفت

 ـ که منتخب مردم است ـ به جای تهدید رئیس جمهوربهتر است »
، به مردم اطمینان بدهید که رأی آنها «تا آخر خواهم رفت»به اینکه 

کند که رئیس  محترم خواهد بود. این هیچ آرامشی ایجاد نمی
جمهوری را که هیچ گناهی جز پا فشاری بر استقالل، آزادی، امنیت، 

که شما او را  1،لۀ یک بزازمعنویت، اسالمیت، و...ندارد، بوسی
اید، شب و روز تهدید کنید... همیشه  دادستان انقالب اسالمی کرده

دین جز محبت » :اید. پیغمبر اسالم گفت بیان تهدیدآمیز داشته
 {323}««.دین جز تهدید نیست»گویید:  ، شما می«نیست

 

 رفراندم، تنها راه خروج از بحران
استفاده از حق قانونی خود مطابق صدر با  در این روزهاست که بنی

قانون اساسی و برای بیرون بردن کشور از بحران، پیشنهاد انجام رفراندم را 
 کند:  می

 {322}«.برای حل مسائل کشور به آرای عمومی مراجعه کنیم»

شخصیتهای مردم ساالر، مانند مهدی بازرگان و آیت اهلل الهوتی به  
خیزند، ولی حزب جمهوری  میحمایت از درخواست رئیس جمهور بر 

اسالمی با آگاهی بر اینکه در جامعه، اقلیت کوچکی بیش نیست، به شدت و 
خیزد تا جایی که آقای بهشتی،  از هر طرف با این پیشنهاد به مخالفت بر می

ای به آقای خمینی، تلویحاً پذیرفته بود که حداقل،  که چند ماه قبل در نامه
 :گوید می {321،}و لشکری، اقلیتی بیش نیستنداداری  های دستگاه میان در

طرح مسئلۀ رفراندم به منظور تضعیف جمهوری اسالمی، تضعیف »
 {32۱«}قانون اساسی، تضعیف مجلس و تضعیف دولت است

ولی اصرار  {322. }خواند می« مصدق بازی»و آقای رفسنجانی آن را 
دفاعی قرار صدر بر رفراندم، حزب جمهوری اسالمی را در حالت  بنی
شود که آقای خمینی، دوباره و با نقض قانون اساسی،  دهد و سبب می می

در سخنرانیِ در حضور نمایندگان مجلس،  ،310۳ خرداد 0 در و بشود وارد خود
شود از شما پذیرفت که ما قانون را  نمی ...»صدر حمله بکند:  علناً به بنی

نداری. قانون تو را قبول ندارد... کنی قانون را قبول  قبول نداریم. غلط می
بعد از اینکه چیزی قانونی شد، دیگر نق زدن در او اگر بخواهد مردم را 

ها عمل مفسد فی االرض  بکند، مفسد فی االرض است و باید دادگاه تحریک
دهد،  و در ادامۀ همین سخنرانی برای اولین بار در علن بروز می «را بکنند...

                                                 
گفت که این پیام بوسیله  (3193مرداد  3۱) بنی صدر در مصاحبه با نویسندهـ 2

  تیمسار ظهیر نژاد به کرمانشاه، برای ایشان، آورده شد. 

باشد که قبل از منصوب شدن به  ای اسداهلل الجوردی میاشاره به آقـ 1
دکتر عبدالصمد  دادستانی انقالب تهران، به شغل بزازی مشغول بودند.

 310۳تا  3126سالهای  تقی زاده، رئیس دانشگاه ملی )بهشتی کنونی( در
ای برای آقای الجوردی  گوید که در سالهای پنجاه در خارج کشور سرمایه می

ای اجاره کرده و مشغول  که با آن مشغول کاری شوند و ایشان مغازه فراهم کردیم
 (2۳۳2 وستگا 1 در مصاحبه) فروشی شدند.فروختن لباسهای زیر زنانه و پارچه 
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دانست، در واقع چه ارزشی  ، میزان را رأی مردم میکه ایشان که در پاریس
 برای رأی مردم قائل هستند:

  {320} «کنم... اگر همۀ مردم هم موافق باشند، من مخالفت می ...»

  کند که: صریحاً تکرار می 310۳خرداد  22و دوباره این نظر را در 

  {326}3.«گویم نه میلیون نفر بگویند آری، من می 12اگر »

صدر قانون را قبول ندارد، در رابطه  آقای خمینی به اینکه بنی اشارۀ
گیرد به اعتراضات مکرر رئیس جمهور به عدم مشروعیت و عدم  قرار می

قانونیت داشتن مجلس، شورای نگهبان، شورای عالی قضائی و دولت. برای 
نمونه در حضور رؤسای حزب جمهوری اسالمی، آقای بازرگان، احمد 

اسفند، سالروز درگذشت مصدق، با آقای  3۱خمینی، بعد از حوادث سالروز 
راحت در میان گذاشته بود. آقای رفسنجانی، بعد از انجام خمینی آنرا با ص

 کودتا، در نماز جمعه به این مالقات اشاره می کند: 

صدر با   در خدمت امام بودیم، بنی اسفند دانشگاه،  3۱بعد از قضیۀ »
امام گفت که من آن  جسارت شیطان در حضور خدا، با صراحت به 

اشکال را داشته! این مجلس را  شورای عالی قضایی را قبول ندارم، آن
هم قبول ندارم، چون حزب جمهوری در تبلیغات چه و چه کرده و 

معاون سیاسی وزارت کشور، عضو حزب  ـمثالً  ـ خالف شده! و
طرفه  ها(؛ شورای نگهبان هم یک  جمهوری بوده )از این نمونه بهانه

 {329«}گوید، آن را هم قبول ندارم! می

محدود به پشت درهای بسته نبود و رئیس البته این اعتراضات 

روز بیشتر اعتراضاتش را به میان مردم آورده بود و از طریق ه جمهور روز ب

ها و روزنامۀ انقالب اسالمی که به پرتیراژترین روزنامۀ تاریخ ایران  سخنرانی

و بنی صدر هر روز تحت عنوان  2کرد تبدیل شده بود، اطالع رسانی می

 رساند. رئیس جمهور به مردم، جریانات را به اطالع مردم می روزانۀ گزارشات

در پاسخ به حمالت آقای خمینی، رئیس جمهوری نامه مفصلی 

های اخیر نظامی  نویسد و در آن بعد از اشاره به اینکه به علت پیروزی می

( جنبش غیرمتعهدها )کشورهای طرف بی کشورهای پیشنهادات عراق ایران،

پذیرفته و در هر صورت، اگر حزب جمهوری از خنجر زدن از را برای صلح 

اند که  پشت دست بردارد، حال نیروهای نظامی در موقعیتی قرار گرفته

توانند در عرض سه ماه نیروهای بعثی را کامالً شکست دهند، در رابطه  می

آور بود، برای  آنچه فرمودید مرگ» نویسد: به تهدیدهای آقای خمینی می

                                                 
دیگر امر مهم در رابطه با این سخنرانی این است که آقای خمینی در حضور ـ 3

نپسندد، با آن مخالفت خواهد ی مردم را أگوید که اگر ر نمایندگان مردم، علنا می
کند که ایشان با این  کرد، و حتی یک نماینده به این سخنان ایشان اعتراض نمی

 اند. سخن قانون اساسی را نقض کرده

، 310۳فروردین  33سردبیر روزنامه انقالب اسالمی، محمد جعفری، در تاریخ ـ 2
ی منتشر کرد، و در آنجا بیالنی از تیراژ و مشکالت چاپ روزنامه، در انقالب اسالم

هزارتا رسیده است، ولی  ۱۳۳هزارتا به  9۳خاطر نشان کرد که تیراژ روزنامه از 
تقاضا برای روزنامه بسیار بیشتر از توانایی روزنامه برای چاپ بیشتر است و علت 

باشد و اینکه وزارت ارشاد، برای مثال به  امکانات دیگر میو آن کمبود کاغذ 
تن کاغذ  32۳۳مانند صبح آزادگان که تیراژ قابل ذکری ندارد، ای  روزنامه

. انقالب اسالمی، نصف آن مقدار فروشد و به پرتیراژترین روزنامه کشور، می
شدند، که  متذکر(32/0/2۳3۳)نویسنده ایشان همچنین در مصاحبه با   {323}

صفهای  هزار روزنامه در روز چاپ کنند، ولی ۱2۳بعد از این تاریخ توانستند 
ها درکوتاه زمانی  طوالنی برای خرید روزنامه و فروش روزنامه، تمام شدن روزنامه

ها، و تقاضای مستمر نمایندگان روزنامه برای فرستادن  بعد از رسیدن به دکه
تعداد بسیار بیشتر، نشان از آن داشت، که چاپ روزنامه باید به بیش از یک 

قل و کمبود شدید کاغذ مانع از آن شد، میلیون برسد، ولی نداشتن چاپخانه مست
 .که این مقدار از روزنامه چاپ شود

هوری،... مجلس که خود محتاج این حد از حمایت است که مجلس و جم

تواند خواستار  شوند، آنقدر ضعیف است که نمی مخالفانش مهدورالدم می

ای که بدست شما به اعتبار مجلس زدند، کشنده  جمهوری بشود. ضربه

کند که حتی اگر در انتخابات تقلبی نشده بود،  و بعد اضافه می «بود...

درصد رأی مردم بیشتر نیستند ... وکالی  32نمایندۀ »فته، نمایندگان راه یا

و نظر  «در صد، چه حقی دارند دربارۀ صد درصد مردم تصمیم بگیرند؟ 32

 کند:  خود را در مورد غیرقانونی بودن بقیۀ نهادها دوباره بیان می

اکثریت شورای نگهبان و مجلس و شورای عالی قضائی و دولت »
تند و این حزب در جامعه در اقلیت محض رجائی، همه، یک حزب هس

خواهد حکومت کند...  به زورِ گرفتن و بستن و شکنجه و...، می است. 
اینجانب حاضرم تا  زمان، زمان شجاعت و صداقت و صراحت است. 

توانم نسبت به خطری  دژخیمان این رژیم، مرا ببرند و بکشند، اما نمی
کند، القید بمانم و با سکوت  که موجودیت ایران و اسالم را تهدید می

 {30۳«}خود در این جنایت بزرگ شرکت کنم...

 

 واکنش افکار عمومی
صدر و  طرفانۀ آقای خمینی در موضوع بنی ترک موضع ظاهراً بی

حزب جمهوری اسالمی، و شروع به حمایت از رهبران حزب، در افکار 

محبوبیتش دهد و این آقای خمینی است که از  ای عکس می عمومی نتیجه

شود. توضیح اینکه بنابر نتایج سنجش افکاری که در  روز کاسته میه روز ب

صدر صورت گرفته بود، این آقای خمینی بود که  اوائل ریاست جمهوری بنی

صدر برخوردار بود، ولی آخرین سنجش  همیشه از محبوبیت بیشتری از بنی

 جمهور از حمایتداد که رئیس  های قبل از کودتا نشان می افکار در هفته

رسیده  %۱3برخوردار است، در حالی که حمایت از آقای خمینی به  60%

برای مثال، در همان ایام و بعد از حملۀ شدید آقای خمینی به {303.}بود

صدر با اریک رولو به زاهدان، شهری که در آن برای  رئیس جمهور، بنی

فته و با چنان ، رانتخابات ریاست جمهوری تنها بیست درصد رأی آورده بود

  گوید: شود که اریک رولو به او می استقبالی روبرو می

تواند  است، خمینی در برابر این چکار میاین خود یک رفراندم »
  {302«}بکند؟

رود و مورد  قبل از آنهم رئیس جمهور به پایگاه هوایی شیراز می

و همین  گیرد استقبال شدید خلبانان و دیگر پرسنل نیروی هوایی قرار می

   {301.}شود استقبال در خود شهر شیراز تکرار می

صدر یکی دیگر از اشتباهات تاکتیکی خود را  با این وجود، بنی

صدر،  تهدید آقای بهشتی مبنی بر محاکمه بنی به پاسخ در او شود. می مرتکب

هایی که  اسفند، در سخنرانی خود، سخن از توانایی 3۱در رابطه با ماجرای 

زند، و بدینوسیله، ترس آقای خمینی و  جنگ بدست خواهد آورد میبعد از 

آقای خمینی شود. توضیح اینکه آقای رفسنجانی به  سران حزب تجدید می

شویم و  صدر نمی ن تمامی ما بدون شما حریف بنیهشدار داده بود که اآل

رسد بعد از  به نظر نمی {30۱. }بعد از جنگ شما نیز حریف او نخواهید شد

تفاوتی  ه و تهدید خمینی و چنین استقبالی، که در واقع و حداقل، بیحمل

صدر در این جا  شد، بنی فعال مردم نسبت به سخنان آقای خمینی تعبیر می

 های عالم سیاست توجه داشته است:  به دقیقه

به محض اینکه جنگ تمام شود، من هم سختی آن فوالد را در »
تمام توان و قدرتی که از اراده و رأی آورم و با  جبهۀ داخلی بدست می

ها و حقوق مردم  شود، در برابر هر گونه تجاوز به آزادی شما ناشی می
 .«ایستم مستضعف ایران می

 گوید:  و در رابطه با تهدید آقای بهشتی برای به دادگاه کشاندن او می
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مرا از محاکمه نترسانید، این محاکمه خود انقالبی در تاریخ ایران »
 {302.«}است، محاکمه ملتی است که به من رأی داده است

   
 خرداد و تسریع کودتا ۰۱تظاهرات  شکست

حزب جمهوری اسالمی، در پناه حمایت خمینی، تمام نیروی خود را 

، نشان بدهد که از حمایت 0۳خرداد سال  32کند تا در تظاهرات  بسیج می

شود که  تظاهرات با چنان شکستی روبرو می خوردار است. ولیمردم بر

واندن پیام، وقتی سخن احمد خمینی که حامل پیام پدرش بوده، قبل از خ

د، بعد از خواندن پیام، دکتر زن هرات میسابقۀ مردم در تظا از شرکت بی

کند که چرا  ی، بشدت از احمد خمینی انتقاد میزاده، رئیس دانشگاه مل تقی

 گوید:  فریب داده است. احمد در پاسخ می پدرش را با گفتن چنین دروغی،

  {300.«}کرد اگر حقیقت را گفته بودم که پدرم سکته می»

  کند: تیمسار فالحی تعداد تظاهر کنندگان را اینگونه برآورد می

طبق اطالعات شهربانی و رکن دوم ارتش و کسانی را که خودم »
هزار نفر  02تا  22مسئول کرده بودم، تعداد شرکت کنندگان بین 

  .«بوده است

  کند: و بر این اساس پیش بینی می

دهد که آقای خمینی قدرت بسیج مردمی خود را از  این نشان می»
دست داده است و از امروز برای باز گرداندن قدرت خویش دست به 

  {306.«}کشتار خواهد زد

تیمسار فالحی برای جلوگیری از آن، پیشنهاد اجرای کودتا را 

دهد. البته این نظری بود که سرهنگ فکوری نیز به آن رسیده بود و  می

  داد که: پیوسته هشدار می

گذارند که  این آخوندها تا کشور را به ورشکستگی نرسانند، نمی»
 .«جنگ تمام شود

صدر،  حتی حسین خمینی نیز این نظر را مطرح کرده بود. ولی بنی

به این علت که با دخالت ارتش در هم به علت عدم وجود امکانات آن، و هم 

و یا به قول محمد  {309.}کند سیاست مخالف بود، با طرح مخالفت می

 کرد که:  جعفری، رئیس جمهور فکر می

وقتی ما به یک روحانی اعتماد کردیم و حاال کار به اینجا کشیده »
ار دیکتاتوری شده است، چه تضمینی وجود دارد که بعد از کودتا دچ

  {303«}اهیم شد.نظامی نخو

رسید که پیش بینی تیمسار فالحی درست از آب درآمده  بنظر می

خرداد به دستور آقای بهشتی، روزنامۀ انقالب  36است. دو روز بعد در 

صدر با  بنی{ 36۳}3.شوند اسالمی، میزان، و پنج نشریه دیگر تعطیل می

مصدق در  ها و توهین به ای خطاب به مردم، بستن روزنامه صدور اعالمیه

خواند و  تلویزیون را محکوم و مردم را به استقامت در مقابل کودتا می

  افزاید: می

آنچه اهمیت دارد حذف رئیس جمهوری نیست، مهم آنست که غول »
خواهد بار دیگر حاکمیت خود را به شما مردم  استبداد و اختناق می
  {363«}بپاخاسته تحمیل کند.

ای به آقای خمینی که به وسیلۀ آیت اهلل  صدر در نامه و روز بعد، بنی

 گیرد: رساند، سخت او را به باد انتقاد می پسندیده به دست او می

                                                 
ها چنان عجله داشت که حتی از طرف خود  آقای بهشتی در توقیف این روزنامه ـ3

 امضای دادستان انقالب، آقای الجوردی را جعل کرده بود.

شما یک رئیس جمهوری ضعیف، یک دولت ناتوان، یک مجلس »
مطیع، یک دستگاه قضائی وسیلۀ تهدید و نابودی مخالفان را 

و  خواهید. به خالف گفتۀ شما این حزب جمهوری است که دین می
دهد و شما رهبری ملتی را به ریاست حزب  ملت و شما را بباد می

اید. بسیار کوشیدم و هنوز نیز  مشتی قدرت طلب فاسد فروخته
کوشم رهبری این انقالب صدمه نبیند، اما شما خودکشی تدریجی  می

 .«کردید، بیان انقالب را از بین بردید

  که: افزاید صدر در انتهای این نامۀ تاریخی می بنی 

آید؟ از ابتدا  ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا به چکار من می»
ام که این مقامها را برای حداکثر تالش بخاطر نجات کشور و  گفته

پذیرم و هنوز نیز باید دوباره تکرار کنم که مرا بدانها  انقالب می
   {362}.«دلبستگی نیست

که در همان  شود آقای خمینی از خواندن نامه آنقدر خشمگین می

خواهد و فرمان عزل او را از  لحظه از احمد، پسرش، کاغذ و قلم می

کند و فرمان ساعت ده و نیم شب از رادیو پخش  فرماندهی کل قوا صادر می

گردد و  صدر که به کرمانشاه رفته بود، روز بعد به تهران باز می شود. بنی می

  گیرد: در فرودگاه در محاصرۀ خلبانان قرار می

به محض بیرون آمدن از هواپیما، خلبانان دور مرا حلقه زدند و »
کنیم. جماران را  گفتند اجازه بفرمایید همین حاال کار را تمام می

کنیم و  کنیم، رادیو تلویزیون و مجلس را هم بمباران می بمباران می
  .«کنیم کار را یکسره می

 دهد:  ، پاسخ میصدر که قبالً نیز با طرح کودتا مخالفت کرده بود بنی

کشور در حال جنگ با دشمن است و شما حافظ استقالل و تمامیت »
ارضی کشور هستید و باید از مرزهای کشور دفاع کنید و به این امور 

 {361.«}سیاسی کار نداشته باشید

 در مجلس کودتاگران:

های انقالب به  صدر از پایگاه خط آمریکاست که با دادگاه آقای بنی»
صدر  خورد. این عین سخن آقای بنی خیزد و تأسف می میمخالفت بر

است که چرا ما از روز اول از حقوق انسانی آن محکومین دفاع 
صدر است. که چرا  نکردیم تا کار به اینجا رسید. این حرف آقای بنی

دانم نصیری و  های انقالب آقای هویدا و نمی در هنگامی که دادگاه
کرد و اعدام  را محکوم به اعدام میخسروداد و امثال این جانورها 

انسانی آنها ما دفاع نکردیم که کار   گوید چرا از حق کرد، می می
ها )خلخالی: دو سه  ها به اینجا کشید، به کجا کشید کار دادگاه دادگاه
 {36۱} «ولی ما گوش به حرفش نکردیم( )خنده نمایندگان( آمد مرتبه

که در مجلس بوسیلۀ صدر در پیام تاریخی خود به مردم  بنی

غضنفرپور خوانده شد، گفته بود که قرار بر صلح با عراق بوده و برکناری او 

مانع انجام آن شده است و بعد با هشدار به طوالنی شدن جنگ، خواستار 

ها از طریق بحث آزاد و  مستقل شدن دستگاه قضایی، برخورد اندیشه

 دهد که زنهار:  ان هشدار میتأمین آزادی بیان و قلم شده و بعد به مردم ایر

اگر امروز که هنوز وقت باقی است نایستید و استبداد را که هنوز »
قوام نگرفته دفع شر نکردید و استبداد با سلطۀ خارجی پیوند قطعی 

 «پیدا کند، همۀ آنچه را که گفتم و بدتر از آن را بر شما خواهند آورد.

ه هواداران حزب صدر در محاصر از همین روز است که منزل بنی

گیرد، تا جایی  جمهوری و مجاهدین انقالب اسالمی و دیگر گروهها قرار می

 نویسد:  گیرند. آقای رفسنجانی می شدید قرار می فشار تحت نیز او خانواده که

نزدیک غروب، صدای انفجار مهیبی آمد، بعدا معلوم شد که در »
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  {362.«}صدر، انفجار رخ داده است حیاط کاخ مسکن بنی

 نویسد:  مورد همسر رئیس جمهور، عذرا حسینی، می در این

 ۀما در محاصر ۀصدر که خمینی صادر کرد، خان بعد از حکم عزل بنی»
اراذل واوباش و به قول حزب جمهوری اسالمی، نیروی  چماقداران و

حزب اهلل قرار گرفت. آنها هر روز به در و دیوار محل سکونتمان 
دادند. هر کس را که  می نوشتند و فریاد سر میصدر  شعارهای ضد بنی

دادند. حتى یک بار  آمد، مورد آزار و اذیت قرار می به دیدن ما می
مرا که به دیدن ما آمده بودند، تعقیب کردند و  ۀبرادرزاده و خواهرزاد

چندین بار نیز به سوی محل سکونت ما، نارنجک انداختند.  زدند. کتک
کردند. یک هفته قبل از عزل   ما تنگ میترتیب عرصه را بر این به

صدر، آقای منوچهر مسعودی را که مشاور حقوقی شوهرم بود،  بنی
انقالب اسالمی، اسباب کودتا را  ۀدستگیر کردند و با تعطیل روزنام

  {360.«}آماده کردند

مدتی قبل از آن، احمد سالمتیان که برای سخنرانی به همدان رفته 

گیرد.  چماقداران بسیج شده توسط حزب جمهوری قرار میبود، مورد حملۀ 

شدت حمله و آالت بکار گرفته در حمله نشان از آن داشت که حمله به 

قصد کشتن وی بوده است و اگر مداخلۀ به موقع نیروهای شهربانی و مردم 

کنندگان به هدف خود رسیده بودند. توضیحات رئیس پلیس،  نبود، حمله

متیان، نشان از آن دارد که به احتمال زیاد، شخص آقای بعد از حمله به سال

 ترور سالمتیان شرکت داشته است:  رفسنجانی در حمله به قصد

که با حضور شجاعانۀ خود و به گفته رئیس وقت شهربانی همدان »
مورانش مرا از دست قریب به یک صد مهاجمی همچنان که در زیر أم

آقامحمدی،   افراد توسط آقای علیمن گفت این  به داد، نجات خوانید می
نمایندۀ همدان، عضو هیأت رئیسۀ مجلس و از محارم نزدیک آقای 

 و رفسنجانی در سی سال گذشته که اخیراً با سمت معاون نظارت
سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری به آقای  در هماهنگی

  {366.«}اند احمدی نژاد پیوسته است، سازماندهی شده بوده

 تفاوتی، اگر نگوییم ناراحتی وی، نسبت رفسنجانی و بی آقای خاطرات

 عنوان رئیس مجلس حمله به یکی از نمایندگانی که او به ماندن ناکام به

وظیفۀ قانونی در دفاع از جان آنها داشته است، این احتمال را افزایش 

  دهد: می
افتتاح تلکس آمد که آقای سالمتیان نمایندۀ اصفهان را که برای »

خواسته سخنرانی کند،  دفتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور می
اند و او با چادر فرار  اند و مراسم را بهم زده ها مجروح کرده حزب اللهی

کرد که در تاریخ اینگونه ثبت  چادر فرار می کرده است. بهتر بود بی
  {369}1.«نشود

در محوطۀ خارج چند روز بعد بار دیگر آقایان سالمتیان و غضنفرپور 

 2.شود گیرند و به سوی آنها تیراندازی می مجلس مورد سو قصد قرار می

{363}  

ست که نارنجک انداختن در خانۀ رئیس جمهور و ا الزم به یادآوری

                                                 
چادر فرار کند که با  اینکه رژیم برای تحقیر مخالفان خود آنها را متهم می ـ3

باشد که در آن زن حقیر شمرده  نشان از نهادینه شده باوری می ،اند کرده
شود. در این نگرش لباس زن لباس خواری و تحقیرشدگی است. اگر به ضریب  می

صدر با لباس و آرایش زنانه و به تازگی قضیه  تکرار دروغی به نام فرار بنی
وم این نوع نگرش قرون وسطایی توجه کنیم تدا ،مجید توکلی ،دانشجوی قهرمان

 توان آشکارا دید. را تا امروز نیز در سران جمهوری اسالمی می
که علتی که  گفت(2۳۳2مه  2۳)نویسنده آقای سالمتیان در مصاحبه با ـ 2

ها  ترورکنندگان به هدف خود نرسیدند این بود که با صدای شلیک گلوله
لس قرار داشتند، به طرف محافظان رئیس جمهور که در ساختمان نزدیک مج

  محل تیراندازی دویدند و مهاجمین مجبور به فرار شدند. 

صدر  شود که بنی سعی در ترور نمایندگان هوادارش، در زمانی انجام می

علیه  0۳در خرداد هنوز رئیس جمهور کشور است. برای اثبات اینکه آنچه 

منتخب اکثریت مردم ایران صورت گرفت، یک کودتای به تمام معنا بوده 

ای منتشر شده از سوی  صفحه 3۳۳۳است، اگر هیچ سندی جز همین کتاب 

در  «اسفند 3۱غائلۀ »تحت عنوان  0۱شورای عالی قضایی، در سال 

کرد. این متن رسمی جمهوری اسالمی در  دسترس نبود، کفایت می

دهد که حزب جمهوری اسالمی دست به کودتا زده  فافیت کامل نشان میش

خرداد و  13و  1۳باشد که جلسات مجلس در  بود و این نیز دلیل دیگری می

اند. در این  کفایتی، تنها حکم بزک کردن کودتا را داشته بحث در مورد بی

  خوانیم: کتاب می

 ۀبه اختفای کامل ببرد و از لحظ صدر را کافی بود که بنی 1حکم امام»
صدر از کلیۀ اقتدار خویش منعزل گردید و  انتشار حکم، عمالً بنی

 {39۳.«}محل سکونت و محل کار وی به تصرف سپاه و کمیته در آمد

صدر برای  با وجود این، آقای خمینی گویا هنوز امیدوارست که بنی

آید. از این رو در اش هم که شده، با او کنار  حفظ مقام ریاست جمهوری

دیدار با رفسنجانی خواستار به تعویق انداختن طرح عدم کفایت رئیس 

شود. آقای رفسنجانی بعد از مالقات با آقای خمینی، در تاریخ  جمهور می

 گوید:  می 310۳خرداد  2۱

ترجیح دارد که ایشان در این مقام باقی بمانند، حتی اگر من بتوانم »
را از طرح بحث درباره کفایت سیاسی  با تقاضا و توضیح، مجلس

   {393.«}ایشان منصرف بکنم

من متأثرم که » دارد: و روز بعد آقای خمینی در سخنرانی اعالم می

خواهم اینطور بشود.  اینها با دست خودشان گور خودشان را کندند، من نمی

و بعد  .«کند اسالم توبه را قبول می ۱،کنم من حاال هم توبه را قبول می

  کند: دیدترین حمالت را به جبهه ملی میش

جبهۀ ملی محکوم به ارتداد است و نهضت آزادی همین بعد از ظهر »
  {392.« }فرآمیز استکم کند که این اطالعیۀ جبهه ملی، اعال رادیو از

صدر در عین حال که به غیرقانونی بودن افراد منصوب  در پاسخ، بنی

کند، تقاضای انجام بحث  ید میکده بر نهادهای دولتی و حکومتی تأش

  {391.}کند آزادی با آقایان رفسنجانی و بهشتی را می

  

 های تاریخیلحظات تاریخی و انتخاب
گیری فرد  آید که تصمیم در تاریخ ملتها و انقالبها، زمانهایی پیش می

ـ  یند سیاسیآتواند بر فر یا گروهی به موقع و در راستایی صحیح، می

ماندگار بگذارد. برای نمونه وقتی که ارتش شوروی، برای اجتماعی تأثیری 

جلوگیری از اصالحات گورباچف، دست به کودتا زد، به چالش کشیدن 

کودتاگران از طرف بوریس یلستین، که شکل سمبلیک آن با باال رفتن از 

باالی یکی از تانکهایی بود که پارلمان را در محاصره گرفته بود، منجر به 

شود. متأسفانه،  از مقاومت او و در نتیجه شکست کودتا میحمایت مردمی 

یک چنین شهامتی از سوی اکثریت سران مخالف دیده نشد. رهبران 

ایستادند، عقب نشینی کردند، و در نتیجه، به  مخالفان زمانی که باید می

جبهۀ استبداد در ایجاد و انتشار جو ترس و وحشت و در نتیجه کنترل 

 تا، بیشترین کمک را کردند.جامعه و تحمیل کود

                                                 
 صدر از فرماندهی کل قوا بنی عزلـ حکم 1

یا لغزش زبانی دانست و  Freudian slipاین سخن را شاید بشود که از نوع  ـ۱
 .را تصحیح بکند کند که در جملۀ بعدی آن بنابراین سعی می
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در پاسخ به دعوت رئیس جمهور که مردم را به مقاومت  و خرداد 2۱ در

خواند، جبهۀ ملی و نهضت آزادی مردم را به گردهمایی  در برابر کودتا می

خوانند. در عکس العمل به این دعوت، آقای خمینی نطق معروفی را که  می

ست که ا کند. این حمله کافی ید میکند و آنها را تهد در باال ذکر شد، می

رهبران جبهه ملی که مردم را به گردهمایی خوانده بودند از آمدن به 

داری کنند و آقای بازرگان، یک دتظاهراتی که خود به آن خوانده بودند خو

ساعت بعد از انتشار تهدید آقای خمینی، در ساعت سه بعد از ظهر به رادیو 

جوید. در نتیجه جمعیت  مپیمایی تبری میرود و از شرکت در آن راه می

اند، وقتی به محل  گرد آمده که هنوز پیام تسلیم آقای بازرگان را نشنیده

رسند، محل سخنرانی را خالی، و در نبود سازماندهی، در حالتی  می

گیرند،  سرگردان، که مورد حملۀ چماقداران هادی غفاری و دیگران قرار می

 ن، پیروزی خود را با شعارهایی از قبیل: کنندگا محل را ترک و حمله

  {39۱«}اند ها کوشند؟ تو سوراخ موش ملی»

گیرند. عدم شجاعت در این لحظات تاریخی، و اظهار علنی  جشن می

عقب نشینی از رادیو، به شدت به جوِ روز افزون ترس و وحشت در جامعه 

سیاسی را افزاید و تنهایی و انزوای رئیس جمهور، در سطح رهبران  می

  آورد.  بیش از پیش به معرض نمایش در می

  

 نقش تاریخ ساز زن در مبارزه
صدر بسیار زودتر  رسد که یکی از عللی که باعث شد بنی به نظر می

را  در مقابل آقای خمینی نایستد، این بود که از نظر روانی، آمادگی آن

ت این نداشته است. عالقۀ شخصی شدید به ایشان و عدم شک در صداق

مرجع تقلید، نقطۀ کوری در ایشان ایجاد کرده بود که بسیاری از نقصها را 

داد و در همین رابطه  نه به شخص ایشان، که به اطرافیان ایشان نسبت می

بود که وقتی بر او مسلم شد که خود آقای خمینی در تمامی این اعمال 

روش مقابله را  ای جز مقابله نیست، تنها دست داشته است و بنابراین چاره

صدر، سیاوش شدن، دید و  در قربانی کردن خود و به تعبیر خود بنی

همانگونه که در نامه به آقای خمینی متذکر شده بود، خود را آمادۀ 

صدر در بازگشت از کرمانشاه که  و حتی اعدام کرده بود. اما بنی یدستگیر

گاه و سخنان بعد از خلع شدن از فرماندهی قواست، نگاهش در خانه به ن

 کند:  افتد که او را مصصم به مقاومت می مصمم همسرش می

ـ کنم و در موقع ورود او  حفظ  سعی کردم خونسردی خود را»
ای نشان ندهم که از آن آثار ترس، نگرانی و اندوه  چهره ـ صدر بنی

ای بر لب و با آرامش از او  خنده خوانده شود. با صورتی گشاده و
را دلداری دادم. اما اضافه کردم که در مقابل  استقبال کردم. او

 {392«}های آقای خمینی باید ایستاد تازی یکه ها و تندروی

صدر خاطرۀ آن روز را در نامه به همسرش این گونه تعریف کرده  بنی

 است: 

در من روحیۀ سیاوش بود... به خانه که آمدم، قیافۀ تو پر از تصمیم »
کننده پر امیدی بود که  قیافۀ مقاومت بود، پر از پرخاشگری بود،...

قیافۀ هنرمندی که در حال  ،شمارد، قیافۀ زن بود ناممکن را ممکن می
ساختی...،  ایجاد هنر بزرگی است: ناممکن را داشتی ممکنی بزرگ می

تصمیمم عوض شد. تصمیم گرفتم رستم بگردم و نگذارم به دستم 
  {390«}بند بگذارند...

ورت مخفی شدن را در خود داشت و این در تصمیم بر مقاومت، ضر

حالی بود که هیچ پیش بینی برای اینکار انجام نشده بود و کار بر عهدۀ 

صدر و داریوش فروهر افتاد. رژیم، خشمگین از ناتوانی  همکاران نزدیک بنی

صدر پناه  صدر، دست به شکنجه و اعدام کسانی که به بنی در یافتن بنی

 داده بودند، زد: 

صدر پناه داده بودند، همگی دستگیر  ى هم که به بنییها صاحب خانه»
شدند. متأسفانه صاحبان دو خانه را تنها به این جرم که به رئیس 

 «.جمهور قانونی کشور پناه داده بودند، به جوخۀ اعدام سپردند
{396} 

  

 کند مجلس، کودتا را بزک می
شود که عزم  صدر به شروط آقای خمینی سبب می عدم تمکین بنی

آقای خمینی برای راحت شدن از دست رئیس جمهور جدی شود. در این 
کند که اینکار را از طریق قضات دیوان عالی  رابطه آقای بهشتی سعی می

اند، انجام دهد  کشور، در پوشش اینکه ایشان قانون اساسی را نقض کرده
عالم کرده قضات زیر بار نرفته و مخالفت جدی خود را با این عمل ا»که 

افتد. آقای رفسنجانی  و بنابراین، کار بر عهدۀ مجلس می {399.«}بودند
  نویسد: می

فرمایند، زودتر مجلس در مورد  احمد آقا تلفن کرد و گفت: امام می»
ای به  صدر جواب مغرورانه صدر، تصمیم بگیرد. امروز بنی آقای بنی

 {393.«}خواهد به راه بیاید امام داده است، معلوم است نمی

باشد تا خوانندگان  همین گزارش از طرف رئیس مجلس کافی می

متوجه شوند که مجلس در واقع جز آلتی در دست آقای خمینی نبوده و 

البته این اولین بار نبود  هیچ نقشی جز آلت در کودتا را بازی نکرده است. 

خمینی شد. پیشتر آقای  که مجلس از دید آقای خمینی بی اعتبار تلقی می

اگر همه موافقت بکنند، من » در حضور نمایندگان مجلس گفته بود که:

و هیچ اعتراضی از طرف نماینگان صورت نگرفته بود.  .«کنم مخالفت می

گویید و نظر  برای مثال اعتراضی از این نوع که اگر اینگونه است که شما می

ه معنا دارد؟ گیری و انتخابات چ چربد، پس رأی شما بر نظر تمامی مردم می

و حال آقای خمینی با یک تلفن از طرف پسرش، در واقع، به مجلس دستور 

دهد که کار رئیس جمهور را تمام کنند. و باز نه تنها اعتراضی از مجلس  می

خیزد که این اصالً از اختیارات ذکر شدۀ رهبر در قانون اساسی  بر نمی

سپس این دستور  نیست که تصمیم به عزل رئیس جمهور منتخب بگیرد و

نماینده از جمله  32۳را به مجلس دیکته کند، برعکس در عرض چند ساعت 

صدر در  اهلل مهاجرانی که تحت شعار هواداری از بنیءکسانی مثل آقای عطا

شهرهایشان رأی جمع کرده بودند، در اجرای این دستور، متن رسیدگی 

   {33۳. }کنند برای عدم کفایت رئیس جمهور را امضاء می

در ظاهر و مطابق قانون برای رئیس جمهور پنج ساعت دفاع باید در 

خواست که با سعی در حضور  شد. ولی رئیس جمهور، هم نمی نظر گرفته می

دانست که او را قبل از  خود به به کودتا رسمیت ببخشد، و هم اینکه می

رسیدن به مجلس، به دست چماقدارانی که مجلس را در محاصره داشتند 

زجرکش( خواهد شد. آقای خمینی، حتی حدود ده  = lynchه و لینچ )کشت

روز قبل از آن تحمل خواندن پیام رئیس جمهور را بوسیلۀ احمد غضنفرپور 

صدر در پیام تاریخی خود به مردم سخن از این گفته بود  نیاورده بود. بنی

و با  که قرار بر صلح با عراق بوده و برکناری او مانع انجام آن شده است.

هشدار به طوالنی شدن جنگ، خواستار مستقل شدن دستگاه قضائی، 

شده و بعد  ها از طریق بحث آزاد و تأمین آزادی بیان و قلم  برخورد اندیشه

 دهد که زنهار:  به مردم ایران هشدار می

اگر امروز که هنوز وقت باقی است، نایستید و استبداد را که هنوز »
ید و استبداد با سلطه خارجی پیوند قطعی قوام نگرفته، دفع شر نکن

پیدا کند، همۀ آنچه را که گفتم و بدتر از آن را بر شما خواهند 
  {333.«}آورد
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قرائت همین اندازه از پیام موجب خشم بسیار شدید آقای خمینی 

 شده بود: 
امام که از رادیو شنیده بودند، از خواندن اطالعیه از تریبون مجلس، »

  {332«}ودند...انتقاد کرده ب

شود. و  و چند روز بعد همین نماینده، دستگیر و به شدت شکنجه می
خرداد، مجلس از خارج و داخل در اختیار  13و  1۳که، در  در حالی

 چماقدارانی بود که به قول آقای رفسنجانی: 

... و حاال آن نیروی واقعی، که حزب اهلل بود، به میدان آمد، نیروی »
همین حزب اللهی بودند که دور مجلس را محاصره واقعی خط امام، 

 {331.«}ها بریده بودند کرده و امان از مجلسی

گیرد  ای که تصمیم می آور، تنها نماینده در این شرایط سخت و ارعاب
فر از اعضای  که با کودتا مخالفت و از رئیس جمهور دفاع کند، آقای معین

یط باید خود را برای مرگ نهضت آزادی است که گویی در آن اوضاع و شرا
سیدن به مجلس او دانست که قبل از ر آماده کرده باشد. سالمتیان نیز می

 را خواهند کشت: 
های  علت اصلی عدم حضور اینجانب در جلسات مجلس در هفته»

به آن مجلس برای من  آخر خرداد همین بود که مطمئن بودم رفتن
  .«کشی استخود معادل با

صدر به وی  با این حال آمادۀ رفتن بود که بنیگوید  سالمتیان می
رود و بهتر است وی نیز به مجلس نرود، چرا که چنین  گوید خود او نمی می

 باشد:  حضوری، مشروعیت بخشیدن به کودتا می

در روز بررسی طرح عدم کفایت رئیس جمهور برای دفاع از حقانیت »
پس خود را وامدار وی این خطر را به جان پذیرا بودم و زندگی از آن 

نمایشی پایان  شرکت در  دانم که از جان باختن برای  انذار او می
 {33۱.«}یافته بر حذرم داشت

  

 اجرای پرده آخر کودتا در جو وحشت
مطابق قانون، در بحث برای رسیدگی به عدم کفایت رئیس جمهور، 

سخنرانی ده نماینده به عنوان موافق، و ده نماینده به عنوان مخالف، حق 
حالی که هر ده نمایندۀ موافق رأی به عدم کفایت رئیس جمهور،  در داشتند.

صدر وارد  شد به بنی ای را که می با استفادۀ حداکثر از زمان، هر حمله
نویسی  که برای دفاع از رئیس جمهور اسم ساختند، بیش از نیمی از کسانی

شم صباغیان، نقوی کرده بودند، از جمله آقایان محمد مجتهد شبستری، ها
کنند، و  داری میدآمیز آن روز از سخنرانی خو و رحمانی به دلیل جو ارعاب

فر، یا در حمله به رئیس جمهور با مخالفان به  بقیه نیز به غیر از آقای معین
  خیزند، و یا به روش وسط بازی متوسل می شوند.  مسابقه بر می

دفاع از رئیس جمهور ثبت برای مثال، خانم اعظم طالقانی که در مقام 
  گوید: نام کرده بود، می

نقاط ضعف  ...نه کاندید کردیم، نه رأی دادیم، صدر را اصال آقای بنی»
طرف، غرور و قُدّی و خودبینی و در نظر نگرفتن  بطور کلی از یک

دار کشتی این انقالب است از طرف  نقش اساسی امام امت که سکان
افراد ناهماهنگ با انقالب اسالمی در دیگر، و در عین حال بعضی از 

ام بگویم بلی، رئیس  اطراف رئیس جمهور... بنده هم که اینجا ایستاده
 3.«تواند در این مملکت رئیس جمهور باشد جمهور دیگر نمی

                                                 
خرداد. متاسفانه باید گفت که این  13و  1۳مجموعه مذاکرات مجلس در روزهای  ـ3

شاید بشود گفت که صدها  سخنرانی ها، به گونه ای علمی طبقه بندی نشده اند. 
ر این مورد را زمانگیر و صفحه، بگونه ای روی هم تلنبار شده اند و تحقیق د

 {332: }کند مشکل می

یا آقای محمد مهدی جعفری نماینده دشتستان برای دفاع از رئیس 

ودخواهی متهم کند بیند وی را به خودمحوری و خ جمهور؛ نخست الزم می

 تا بتواند فقط بگوید که: 

وجه به معنای  یچه اینجا مخالفتم با طرح عدم کفایت سیاسی، به»
صدر نیست. قبل از انتخابات ریاست جمهوری،  طرفداری از آقای بنی

کنم که رأی مخالفم به هیچ وجه به  بنده طرفدار نبودم... من اعالم می
نیست، بلکه در حال حاضر با رأی عنوان طرفداری از آقای بنی صدر 

بینم که رأی به عدم کفایت  قاصر خود، با نظر قاصر خود، اینچنین می
 2.«سیاسی رئیس جمهوری، به نفع این جمهوری تمام نخواهد شد

{330}  

و یا آقای حجتی کرمانی نیز در همان آغاز سخنرانی کامالً تغییر 

  دهند: موضع می
و مطمئن باشید که من راهی را جز راه  کنم من زود شما را راحت می»

 {336«}امام انتخاب نخواهم کرد. )احسنت(

آقای عزت اهلل سحابی، در مقام دفاع، به روش وسط بازی روی 

کنند،  آورند. ایشان با وجودی که تلویحاً سخن از وجود نوارهای آیت می می

ولی بعد، از دانند،  و حزب جمهوری اسالمی را نیز در ایجاد بحران، مقصر می

گیرند و  صدر موضع می شوند و بر ضد بنی همین موضع وسط نیز خارج می

صدر دیگر نباید رئیس جمهور باشد. او که به عنوان مخالف طرح  اینکه بنی

 گوید:  شود و می عدم کفایت ثبت نام کرده بود، در اینجا به موافق بدل می

ند، مرتب ز صدر عیبش این بود یا هست که حرف زیاد می بنی»
دری می کند، خیلی جاها هم از حدود احساس   گوید و پرده می

شود، و یکی از ایرادات من همین است. از  مسئولیت خارج می
شود که کیان و وجود جمهوری  جور خارج می احساس مسئولیت آن

دهد و بهانه بدست دشمنان و  را در معرض سؤال و خطر قرار می
هایی که  گیری  دهد... با موضع جمهوری میمعاندین این انقالب و این 

تواند رئیس جمهور  صدر کرده است، ایشان دیگر نمی اخیراً آقای بنی
 {339.«}باشد

دربارۀ اینکه چرا آقای سحابی، بر خالف انتظار، به وظیفۀ خود در 

صدر  مقابل مردم عمل نکردند و به افشای کودتا دست نزدند، آقای بنی

 گوید:  می
روزها، آقای عزت اهلل سحابی پیش من آمدند و به من در همان »

اند که در  گفتند که رهبران حزب جمهوری به ایشان پیشنهاد کرده
صدر و برای دفاع از ایشان زیاد سخن نگوید و  مجلس برای عزل بنی
صدر به ایشان مقام نخست وزیری پیشنهاد  در عوض بعد از بنی

  .«خواهد شد

  صدر افزود: بنی

اند، فریب نخور.  ایشان گفتم که اینها به شما دروغ گفتهبه »
سفانه أا بدهند، و بعد ترتیب شما را. متخواهند اول ترتیب من ر می

 {333.«}گوش نکرد

افتد. وی با  فر می بنابراین دفاع از رئیس جمهور بر گردن اکبر معین

شهامتی مثال زدنی و در حالی که در شروع و طول صحبت، فشار شدیدی 

شد، این گونه سخنش را آغاز  از سوی نمایندگان حزب اللهی به او وارد می

  کند: می
زده که قبل از شنیدن توضیحات مخالف و موافق و   در جوی هیجان»

قبل از استماع دفاع رئیس جمهور و قبل از اخذ رأی نهایی، تصمیم 

                                                 
 .ممتنع دادند گیری، رای یأایشان در رـ 2
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اثر و  ها آماده گردیده است، ]دفاع[ به نظر بی قطعی گرفته شده و رأی
رسد، خصوصاً آنکه غلیان احساسات آنان که اطراف  فایده می بی

اند و   ساختمان مجلس و محوطۀ بعضی از خیابانها را در اختیار گرفته
کوچکترین نغمۀ مخالف را مخالفت با اسالم و ضدیت با انقالب 

دانند، به حدی است که برای گوینده خطرات بسیاری را  اسالمی می
ان به غلط به تصور اینکه مخالفت با طرح برکناری رئیس در بر دارد. آن

اند هر گونه توهین و   جمهور، مخالفت با انقالب و امام است، آماده
آزاری به گوینده روا دارند، و حتی به سادگی خون وی را بر زمین 
بریزند. در چنین جوی شاید دم فرو بستن و تماشاچی بودن و در 

شده است، ابراز نظر نکردن، به عقل و  برابر تصمیم قطعی که گرفته
 .«تر باشند منطق نزدیک

...  «صدر، ضداهلل بنی»زدند که  گفتنی است در برابر مجلس فریاد می

یعنی حکم او قبالً صادر شده بود و عامل قتل هم که به عنوان حزب اهلل 

کند، قبالً تعیین شده است. فقط همگی منتظر رأی  خود را معرفی می

  باشند. عدم کفایت سیاسی وی میمجلس بر 

  دهد: فر ادامه می آقای معین

صدر در شرائطی صورت  اینک رأی مجلس به عدم کفایت آقای بنی»
های گروهی و اجتماعات   مطبوعات باقیمانده و کلیۀ رسانهگیرد که  می

کنند.  همه و همه علیه ایشان تبلیغ می  خیابانی و خُطَباء نماز جمعه،
ای هم که وابسته به گروه حاکم نبودند، برخالف قانون  دو روزنامه

اند در اجتماعات خیابانی و اطراف مجلس اگر کسی   توقیف شده
صدر را ببرد و کوچکترین دفاعی از ایشان  جرأت کند نام آقای بنی

شود. آیا در چنین جوی طرح  بکند، به شدیدترین وجهی تنبیه می
باشد؟ به نظر  المی شایسته میای در ابتدای جمهوری اس چنین مسأله

،  بنده در شرائط کنونی طرح مسألۀ عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور
برد، به دفترش حمله شده و  در حالی که وی عمالً در حصر بسر می

اند و ایشان هیچگونه وسیلۀ دفاعی در اختیار  یارانش به زندان افتاده
 {2۳۳.«}ندارد، سزاوار جمهوری اسالمی نیست

از آنکه صالحیت مجلس را برای رسیدگی به طرح عدم  و بعد

برد، به دفاع از اعمال رئیس جمهور  صالحیت رئیس جمهور به زیر سؤال می

 پردازد: می

اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور را مسئول »
اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوۀ 

ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری  مجریه و به عنوان عالی
شناسد. با این ترتیب اگر در کشور، در اجرای قانون اساسی تعللی  می

شده باشد، و یا برخالف قانون اساسی عملی صورت گرفته باشد، و 
رئیس جمهور از تذکر و پیگیری در این باره خودداری کرده باشد، 

مایندگان محترم شاهد باید او را ناتوان گفت. در حالی که همۀ ن
صدر در هر مورد که عملی را برخالف قانون  هستند که آقای بنی

اساسی دید، با صراحت و اصرار اعالم کرد، با این ترتیب نه تنها در 
ها موجب  ایفای وظیفۀ خود کوتاهی نکرده است، بلکه همین پافشاری

ر دشمنی کسانی گشته است که خود پا از دایرۀ قانون اساسی فرات
 .«اند گذارده

صدر نسبت به قرارداد  فر، به عنوان مثال به اعتراضات بنی آقای معین

 کند:  الجزایر اشاره می

رئیس جمهور در مورد موافقتنامۀ ایران و آمریکا که به صراحت با »
قانون اساسی مغایرت داشت، به موقع  322و  62و  21و  22اصول 

بود، باید نسبت به کفایت  خود اعتراض کرد و اگر غیر از این کرده
کردیم، نه آنکه در برابر وظیفۀ قانونی که انجام داده  ایشان تردید می

 .«کفایتی کنیم  است، وی را مسئول و متهم به بی

  

 دالیل عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور
صدر، آنگونه که در مجلس طرح  مهمترین دالیل عدم کفایت بنی

 بود: شد، بر حول چند محور قرار گرفته

  

 والیت فقیهعدم اعتقاد به اصل  ـ3
  گوید که: برای مثال آقای معصومی می

دلیل با والیت فقیه مخالف  3صدر در خبرگان بگوید من با  بنی»
شناسد، و به  هستم. چون او نه فقه را فهمیده، و نه فقیه را می

دموکراسی ایمان آورده، و لذا بعد از انتخاب به ریاست جمهور، تکیۀ 
صدر با قبول دموکراسی غربی،  او تنها بر یازده میلیون رأی است. بنی

 {2۳3.«}کند والیت فقیه را نفی می

  ای: آقای خامنه

داشت، اما در عمل همۀ  نام امام، آری فقط نام امام را گرامی می»
  {2۳2.«}داد جوانب حیطۀ والیت فقیه را مورد تعرض قرار می

  دیالمه:

تم، دانشگاه مشهد گفتم که ریاست جمهوری در دانشگاه مشهد گف»
صدر برای اسالم و انقالب اسالمی ما یک فاجعه است. چرا که به  بنی

گردد که  والیت فقیه، سر سوزنی اعتقاد ندارد. و همین امر باعث می
 .«نهایت در مقابل امام ایستاده ومشکالت عظیمی را ایجاد نماید

{2۳1}  
 

 مخالفت با گروگانگیری ـ2 

 گوید:  ها می این مورد آقای موسوی خوئینی در

کند، ولی آیا اشغال  صدر به یازده میلیون رأی تأکید می آقای بنی»
النۀ جاسوسی امریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، مورد 
تأیید سراسر کشور و اکثریت قاطع ملت ایران، جز وابستگان به 

اقدام انقالبی را انقالبی بزرگتر از امریکا، قرار نگرفت؟ آیا امام این 
صدر از  کنید که چرا آقای بنی انقالب اول نخواند... ولی آیا فکر می

ای برای درهم شکستن   اولین مخالفین این حرکت بود و از هر وسیله
صدر  اید که چرا آقای بنی کرد؟ آیا فکر کرده این حرکت استفاده می

ه شماها از چریکهای فدائی گفت ک به دانشجویان پیرو خط امام می
اید که چرا  اید... آیا هرگز فکر کرده  خطرناکتر هستید؟ آیا فکر کرده

صدر تمام تالش خود را برای آزادی گروگانهای جاسوس  آقای بنی
 {2۳۱«}برد؟ بکار می

 دکتر زرگر: 

گفت که با  با اینکه همیشه طرفدار آزادی گروگانها بود و می»
 ایم، پس از آزادی گروگانها، آن ان آمریکا شدهگیری، ما گروگ گروگان

المال   نامد و دولت را متهم به اختالس بیت را خیانتی نابخشودنی می
  {2۳2.«}کند می

 ای:  سید علی خامنه

را  نامید، و او بارها آن امام، تصرف النۀ جاسوسی را انقالب دوم می»
 {2۳0.«}کرد رد می

  

 . مخالفت با نهادهای انقالبی1
 اکبر والیتی: 

اعتبار  یا بی ،قضیۀ توطئه است، کفایتی نیست اینکه اصالً قضیۀ بی»
اعتبار  اید. بی  هایش را دیده کردن نهادهای انقالبی است که نمونه
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گرائی و هر نوع مکتب ضد اسالمی که  کردن اسالم و رشد ملی
 صدر از آن تواند در مقابل اسالم مانعی ایجاد بنماید، آقای بنی می

  {2۳6.«}کرده است حمایت می

 دکتر زرگر: 

با تمام قوا برای تضعیف و در نهایت انحالل مجلس، تضعیف شورای »
های انقالب، سپاه پاسداران،  نگهبان، تضعیف قوۀ قضائیه، دادگاه

ها، و تمام نهادهای قانونی و انقالبی، حمالتش را تشدید  کمیته
   {2۳9.«}کند می

 صادق خلخالی: 

که همیشه از نهادهای انقالبی چه قبل از جنگ و چه بعد  این است»
  {2۳3.«}کرده است از جنگ انتقاد می

  ها: موسوی خوئینی

ایشان در متن جریان گرایش به آمریکا قرار گرفته است، ولو »
ناخواسته، و از همین پایگاه است که به مقابله با نهادهای انقالبی 

 {23۳.«}برخاسته است

  ای: سید علی خامنه

جهاد سازندگی و دیگر  مخالفت آشکار و پنهان با سپاه پاسداران و»
حرمتی به این  نهادهای انقالبی و قانونی. وقتی رئیس جمهور با بی

نهادهای قانونی خود را که جزئی از مجموعه دولت است از آن جدا 
 {233«}می کند...

 دیالمه: 

این دادگاهها قرار  له کهأکوبیدن دادگاههای انقالب از جمله این مس»
زندگی آرام را از  بیاید و نبود تا ابد بماند و بصورت یک کابوسی در

 {232.«}شما بگیرد

ده نماینده مجلس، از جمله آقایان حسن یوسفی اشکوری و امید 

ای، از جمله دالیل عدم کفایت سیاسی  نجف آبادی، در اعالمیۀ جداگانه

 رئیس جمهور را: 

نقالبی یا بزرگ جلوه دادن نقطه ضعفها و مخالفت با نهادهای ا»
 {231.«}کنند اشکاالت آنها ذکر می

  

 مخالفت با اعدامها و افشای شکنجه ـ۱
  ها: موسوی خوئینی

های انقالب به  صدر از پایگاه خط آمریکاست که با دادگاه آقای بنی»
صدر  خورد. این عین سخن آقای بنی سف میأخیزد و ت مخالفت بر می

چرا ما از روز اول از حقوق انسانی آن محکومین دفاع است که 
صدر است که چرا  نکردیم، تا کار به اینجا رسید. این حرف آقای بنی

دانم نصیری و  های انقالب آقای هویدا و نمی در هنگامی که دادگاه
کرد و اعدام  خسروداد و امثال این جانورها را محکوم به اعدام می

انسانی آنها ما دفاع نکردیم که کار   حقگوید چرا از  کرد، می می
دو »ها؟ )خلخالی:  ها به اینجا کشید. به کجا کشید کار دادگاه دادگاه

 )خندۀ نمایندگان( («گوش به حرفش نکردیم سه مرتبه آمد ولی ما
...{»23۱} 

 ای:  سید علی خامنه

آزادی را در ایران بکلی پایمال شده وانمود کردن، شایعه شکنجه را »
رغم گزارش صلیب سرخ و نیز کمیسیون تحقیق در سطح عالم  علی

گستردن، و خالصه رژیم کنونی را از رژیم شاه هم بدتر معرفی کردن، 

ای از مصاحبه   صدر است. به گوشه بیتهای اظهارات آقای بنی  جزو شاه
اکنون دیگر قانون : فرمایند صدر می با لوموتن توجه کنید. آقای بنی

کنند، شکنجه  ون گذشته افراد را دستگیر میوجود ندارد، همچ
دهند. کمیسیونی برای تحقیق در این زمینه  کنند، شکنجه می می

اند، انسان هیچ حقی  ای نیز تنظیم کرده  تشکیل شد و گزارش مسخره
 {232«}برند... کنند و چون زباله از میان می ندارد، او را دستگیر می

 اکبر والیتی: 

گذاشتند، بلکه آن چیزهایی که  بین می زیر ذرهنه تنها معایب را »
چسبانیدند.  اصال وجود نداشت به عنوان یک عیب به این سیستم می

مسأله شکنجه یکی از آن چیزهایی است که تمام رادیوهای خارجی 
صحبتهای  شان روی مصاحبه و کردند و تکیه ایشان نقل می به نقل از

 {230.«}ایشان بود

 خلخالی: 

گذارد و  در دادگاههای انقالب اسالمی اسمش را شکنجه میتعزیر را »
جوری که بهانه را به دست ضد انقالب در ه زند ب هم بوقش را می بعد

شود گفت که صالحیت سیاسی  دهد. این را نمی داخل می خارج و
  {236.«}برای ریاست جمهوری داشته باشد

 معصومی: 

کند و با  ه را نفی میصدر با قبول دموکراسی غربی، والیت فقی بنی»
کند،  قبول حقوق بشر کذائی غرب، به اعدام فرخ رو پارسا اعتراض می

نامد، و الیحۀ قصاص را غیرانسانی تلقی  و تعزیر را شکنجه می
 {239.«}کند می

شود که مخالف  صدر یکی هم این می از اتهامات دیگر وارد بر بنی

در این مورد امامی ای برای شخص آقای خمینی است؛  تبلیغات رسانه

  گوید: کاشانی می

صدر( اوضاع کشور عوض نشده، مثل زمان شاه  گفتید )اشاره به بنی»
خواندند،  بار سرود شاهنشاهی می است، فقط زمان شاه روزی دو

بگویید، » امروز از صبح تا به شب سرود...، چه من بگویم )نمایندگان:
صبح تا به شب سرود خوانند، امروز  ( سرود خمینی می«آقا بگویید
  {233}(«خدا لعنتش کند»خوانند )یکی از نمایندگان:  خمینی می

صدر را این  کفایتی بنی و یا اینکه آقای دیالمه از دیگر دالیل بی

 داند که:  می

احسان نراقی عنصر فعال فراماسونر، همان فردی است که آقای »
 {22۳.«}صدر بسیار کوشیدند تا او را از زندان آزاد کنند بنی

دیگر دالیل عدم کفایت رئیس جمهور نیز جالب است. البته در 

به خصوص اینکه  ـ شد کار زشتی تلقی می دورانی که خودباشی و فردیت

بر خالف رویۀ تعارف آلود و چاکر باشی مالقات کنندگان با آقای خمینی 

 شنیدن ایرادات زیر نیز قابل فهم است؛ ـ باشد

  اکبر والیتی:

دادند که  نخوت و تبختری حرکات و سکناتشان را انجام میبا یک »
 {223.«}این از چشم هیچکس پوشیده نیست

 محمد مهدی جعفری: 

 {222.«}خودخواهی است خودمحوری و»

 ای:  سید علی خامنه

دانستم به کناری  من کبر و کبریای این مرد را، و هر آنچه را که می»
رخورد اولیۀ گرفتن فرمان از امام برم، ب گذاشته بودم. ولی از خاطر نمی
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 3{221.«}را، و این طلیعۀ بدی بود
  

  

 گیری در مورد عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور رأی
گیری در مورد عدم کفایت رئیس  بعد از سخنرانی آقای خلخالی، رأی

گیری بوسیلۀ آقای هاشمی رفسنجانی  شود و نتیجۀ رأی جمهور انجام می

 شود:  خوانده می

فتحنا لک فتحا مبینا لیغفرلک اهلل ما  اهلل الرحمن الرحیم. انابسم »
تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا  تقدم من ذنبک و ما

نفر. آرائی که  33۳ ؛مع افرادی که در مجلس حاضر بودندمستقیما. ج
 ؛آقای بنی صدر به صندوق ریخته شدهموافق عدم کفایت سیاسی 

  «.نفر 366

گیری  با این شعارها رضایت خود را از نتیجۀ رأیو حضار در مجلس 

  کنند: ابراز می

اهلل اکبر، اهلل اکبر، اهلل اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد والیت فقیه، »
 صدر، صد در درود بر رزمندگان اسالم، سالم بر شهیدان، مرگ بر بنی

شاء   صد اعدام باید گردد، بدست حزب اهلل، پیشمرگ روح اهلل، ان
  {22۱«}شاء اهلل ان اهلل،

  

 بعد از کودتا
کند که آقای خمینی  صدر یکبار دیگر سعی می روز بعد از کودتا، بنی

اند و برای دفع این خطرها از  را ملتفت خطراتی کند که متوجۀ کشور شده

های انقالب  این دستگاه ظلمیۀ ضد اسالمی )دادگاه»کند که  او دعوت می

متوقف کنید، آزادیها را برقرار کنید، و از امور و...( را منحل کنید. جنگ را 

کند که این تقاضاها  کند که اگر فکر می و اضافه می .«یکسره کنار بگیرید

کنم که هرگز دور سیاست  گردم، تعهد می بخاطر آنست که به قدرت باز»

 .«نچرخم

صدر تصمیم به ادامۀ استقامتش را مشروط  در همین حال، بنی

یا نه؟ او روش یافتن پاسخ  اند آیا مردم کودتا را پذیرا شدهکند بر اینکه  می

این پرسش را در درصد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری، که 

دید. به همین خاطر تالش  شد، می حدود چهل روز بعد از کودتا انجام می

کند تا آن وقت در ایران بماند. در انتخابات بعد از کودتا که منجر به  می

شود، از درون وزارت کشور به او گزارش  ست جمهوری رجایی میریا

هزار نفر بوده  6۳۳میلیون و  2شود که تعداد واقعی شرکت کنندگان،  می

  کند. میلیون ذکر می 3۱است. در حالی که رژیم آن را بیش از 

صدر قول  سازمان مجاهدین خلق، بعد از کودتا، و در مخفیگاه به بنی

صدر که خود از منتقدان قدیم این سازمان  دهد. بنی حمایت و همکاری می

 گوید که:  بود، در پاسخ به دعوت رجوی می

ما صد درصد به خمینی اعتماد داشتیم، و او اینگونه از آب در آمد، »
در حالی که من صد در صد به شما اطمینان ندارم...، ولی شما را به 

پیروز بیرون آمده و به کنم و در نتیجه، یا از آزمایش  ابتالء دعوت می
آیید، و یا از ابتالء شکست خورده بیرون  خدمت مردم خود در می

                                                 
باشد، که  اشاره ایشان به زمان گرفتن فرمان ریاست جمهوری از آقای خمینی میـ 3

بر خالف سایر روسای جمهوری، وی تعظیم نکردند. البته دست آقای خمینی را 
که در آن روز سوار بر ویلچر و در سالن بیمارستان دیده بود را بوسیدند که خود 

صدر از دید اپوزیسیون امروزی. ولی از این  بنیاین شد گناهی نابخشودنی بر 
شکلیات که بگذریم الزم است بیان شود که رادیو تلویزیون بخشی از صحبتهای 

صدر در جلسه تنفیذ را سانسور کرد با این استدالل که او در آن سخن از این  بنی
 گیرند. ی مردم میأفته بودند که مشروعیتشان را از رگ

 {222.«}شوند آیید و مردم از دست شما خالص می می

بر این اساس، میثاق شورای ملی مقاومت بر سه اصل استقالل، آزادی 

از طریق  3393جوالی  29و در تاریخ  {،220} شود و عدم هژمونی امضاء می

صدر در  شوند، و بنی دگاه مهرآباد به پاریس پرواز کرده و وارد پاریس میفرو

 سی اظهار کردند:  بی اولین مصاحبه با بی

من برای افشای روابط اورگانیک ریگانیسم و خمینیسم از ایران »
 {226} .«خارج شدم

  

 گیری نتیجه
بررسی علل عدم کفایت رئیس جمهور، خود از گویایی کامل 

باشند و احتیاج به تجزیه و تحلیل و تفسیر زیادی ندارند.  میبرخوردار 

مستقیم  در غیبت شورای نگهبان، با رأی خالصه اینکه رئیس جمهوری که 

 39، به نمایندگی انتخاب شده بود، بعد از ءآرا %60 و آزاد مردم و با بیش از

ماه، توسط مجلسی که اکثریت نمایندگان آن به استناد کمیسیون قضات 

یوان علی کشور با تقلب وارد مجلس شده بودند، در پوشش ظاهراً قانونی د

شود. رئیس جمهور، در جوّی مملو از خطر ترور و زندان و شکنجه،  عزل می

هم خودش، و هم هرکسی که با او همکاری داشت، به جرم مخالفت با 

ار استبداد والیت فقیه، گروگانگیری، اعدامها و شکنجه، و ... از کار برکن

شوند. همکارانش، یا پنهان، و یا زندانی و شکنجه و حتی اعدام،  می

آورد. با انجام کودتا، کودتاچیان  شوند و خود او به زندگی مخفی روی می می

صدر تهدید کرده بود و به  به یکی از هدفهای خود رسیده بودند، زیرا بنی

که به نقض  ـ اجد در پی این بود که امضاءکنندگان موافقت نامۀ الجزایر ر

به دادگاه بکشاند. همۀ کسانی  ـ عظیم حقوق ملی ایرانیان منجر شده بود

که در آن روز در جریان موافقت مخفیانۀ آقای خمینی با جناح ریگان بر سر 

گروگانها بودند، توانستند نفس راحتی بکشند و البته خسارت بارتر از این 

سوزی که با  جنگ خانمانصدر، توقف  موضوع این بود که با عزل بنی

پذیر شده  نشینی عراق از خاک ایران و پرداخت غرامت به ایران امکان عقب

بود، از دستور کار خارج شد. و بنابراین اسباب ادامۀ جنگی ویرانگر به مدت 

 سال را که همانا اسباب استقرار استبداد والیت فقیه بود، فراهم ساختند. 9

اصلی آن روز، از خود آقای خمینی های بازیگران  سخنان و نوشته

گرفته تا آقایان بهشتی و رفسنجانی، حاکی از این بود که موضوع نزاع، بر 

دو نوع تلقی از اسالم بنا شده بود: گفتمان استبدادی، در برابر گفتمان 

آزادی. در ایران امروز و در جنبش سبز نیز هنوز یک سر اصلی نزاع به 

دد. سیر تحوالت یک صد سالۀ اخیر نشان گر همین دو نوع اسالم بر می

دهد که رهایی ایرانیان از استبداد، بدون ظهور یک دیانت آزادی محور،  می

در حد محال است. اما چه کسی است که بتواند انکار کند چنین گذاری، 

خود یک انقالب است؟ انقالبی در اسالم، الزم است. یعنی انقالبی برای 

های فراوان  زادی. بنابر تجربهآدرت، به بیان بازگرداندن دین از بیان ق

نکه انسان از قید از خود بیگانگی دینی رها شود، آانسانی و تاریخی، بدون 

زادی و حقوق ذاتی خود عارف شود و رشد کند. تا وقتی آممکن نیست بر 

است، باز نیابد، انسان در جامعه  زادی آکه دین، طبیعت خویش را که بیان 

  زاد و مستقل زندگی کند.آتوانست  به سختی خواهد

زادی و آآل آن روش شعور مداوم بر  اگر سیاست را در شکل ایده

زادی و استقالل بدانیم، تنها در پرتو یک رنسانس دینی است آزیست در 

همچون  ـ تواند از سلطۀ قدرت تاریخی دینهای قدرت مدار که دولت می

خارج شود. نتیجه آنکه؛ تا راه برای یک اسالم مدافع و  ـ اسالم فقهی

بیانگر حقوق ذاتی انسان و کرامت او، اسالمی که زبانی برای بیان آزادیها 

باشد، باز نشود، منازعه تاریخی میان سنت و تجدد در ایران نه تنها تخفیف 
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ای نیافته، بلکه روز به روز تشدید خواهد یافت. پس آنانی که عمرشان را بر

اند، دست به  یافتن و پیشنهاد کردن اسالم به مثابۀ بیان آزادی گذاشته

اند. در مقابل، کسانی که نبرد رئیس جمهور با جناح  کاری تاریخی زده

استبدادی به رهبری حزب جمهوری اسالمی و آقای خمینی را به جنگ 

اند و در این تحریف و سانسور  قدرت دو جریان قدرت مدار فرو کاسته

شوند، از عوامل استمرار  ریخی، با قرائت رسمی رژیم همراه شده و میتا

  باشند.  استبداد در وطن می

حال شاید نسل جوان بتواند به ریشۀ عدم مشروعیت رژیم و اینکه 

شود که اعتراض به تقلبات انتخاباتی، در فاصلۀ چند روز تمامیت  چگونه می

خود پی ببرد. و در این کشد، در وجدان تاریخی  رژیم را به چالش می

سال، جزئیات انجام  1۳تواند بپرسد که چرا بیش از  کانتکست است که می

چنین کودتایی از آنها پنهان نگاه داشته شده است؟ چرا هنوز هستند 

اند، ولی  کسانی که گرچه هم اینک ظاهراً در صف مخالفان نظام والیت فقیه

تابی شود و اخیراً هم دوباره به مند نیستند واقعیات آن روز، آف ههیچ عالق

اند؟ چه کسانی و به چه هدفی در این  جعل تاریخ این زمان دست یازیده

اند؟ قربانی چنین سکوت طوالنی چه کسانی  توطئۀ سکوت دست داشته

خره علم و اذعان بر این کودتا، چه اثری در اند و هستند؟ و اینکه باأل بوده

رزه، اندیشۀ راهنمای مبارزه، و انتخاب روشهای مبارزه، اهداف مبا

 سخنگویی مبارزه، خواهد داشت؟

در تحقیقات بعدی به مسائل بعد از کودتا، خروج از ایران به همراه 

صدر، بکارگیری سنت قرآنی  رجوی، همراهی سازمان مجاهدین خلق با بنی

صدر، و امضای میثاق  به ابتالء کشیدن سازمان مجاهدین خلق توسط بنی

سه اصل آزادی، استقالل و عدم هژمونی، نقض این اصول از سوی مبتنی بر 

سازمان مجاهدین خلق، به خدمت صدام در آمدن سازمان مجاهدین خلق، 

گیت، دادگاه میکونوس و...  صدر در افشای اکتبر سورپرایز، ایران نقش بنی

 خواهم پرداخت.
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به عنوان یک رئیس  صدر این به بعد آقای بنی آقایون دیگه از»
به  دقاموس جمهوری اسالمی حذف شده، شعارها برگرد از جمهور

 «علیه آمریکا ،سوی آمریکا

مقام رئیس اولین  هاشمی رفسنجانی در اکبر این سخنان را علی

شمارش آرای عزل غیرقانونی اولین  مجلس شورای رژیم والیت فقیه پس از

ن ریاست پشت تریبو از 0۳ام خرداد ماه سال  سی منتخب تاریخ ایران در

 .مجلس عنوان داشت

اخذ  مورد اولین رئیس جمهور سخنان اولین رئیس مجلس در آنچه از

ابتدای کودتای خرداد سال شصت تا کنون  شود اینکه، رژیم ایران از می

 از این بوده تا نه فقط تاریخ متعلق به این مقطع حساس را که پر همواره بر

محتوای نظام پس  شکل و چگونگی برساخته شدن سر تنشهای فراوان بر

این  چیان برپنهان نگاه دارد بلکه، حتی کودتا بوده را در 26انقالب سال  از

به بایگانی  اذهان پاک و را هم از صدر اند که نام سید ابوالحسن بنی بوده

اما  را بسیاردشوار 0۳محذوفات تاریخ بسپارند. آنچه واشکافی خرداد سال 

سوی جریانهای  باشد که حتی از جامعی می سانسور نماید سکوت و مهم می

این گذرگاه تاریخی سایه افکنده  روشنفکری وقت هم بر اپوزوسیون و

این  خرداد آدمی را بر 1۳تحریف همه جانبه وقایع  و سکوت، سانسور..است

این مقطع تاریخ انقالب نهفته است که  در دارد که زوایای پنهان بسیار می

 جریانهای سیاسی، فکری، احزاب و بسیاری ازتواند پای  واگویی آن می

 .اشخاص را به محکمه تاریخ بگشاید
ای که به  به نقد برنامه این نوشتار این است تا در نگارنده را نیت بر

سیمای جمهوری  بهمن ماه گذشته از در 26 مناسبت پیروزی انقالب
 ویربه تص مورد اولین رئیس جمهور اسالمی تحت عنوان روایت انقالب در

است این برنامه توسط گروه فرهنگی روایت  کشیده شد بنشیند. قابل ذکر
 .آمده است به اجرای سیمای حکومتی در فتح ساخته و

گشت، کاندیدا شدنش رو رسماً  مالقات با امام برمی وقتی از اولین بار»
اینها حذف نامزد مطرح رقیبش یعنی جالل الدین  اعالم کرد. جز

توجهی درپیروزیش داشت. جالل الدین فارسی فارسی هم سهم قابل 
نامزد حزب جمهوری اسالمی بود که با تالشهای شهید بهشتی، 

به  جامعه مدرسین قم او رو به عنوان کاندیدا معرفی کرده بودند و
ها با فارسی بود ولی با  ی خیلی از مذهبیأخاطر این حمایتها ر

صدر برگشت. به  ی تمام اقشار جامعه به سمت بنیأر حذفش تقریباً
عضو شورای انقالب  صدر با امام وارد کشورشده بود و هرحال بنی

هاش درموضع مخالف با مارکسیستها  اسالمی بود و بارها توی مناظره
 «و مجاهدین خلق قرار گرفته بود

کشیده شده سیمای  برنامه به تصویر این قسمت از همان گونه که در
 تحلیل و روشنفکران وقت در ازحتی بسیاری  آید رژیم و رژیم برمی

صدر به ریاست  بازخوانی تاریخ انقالب سعی بر آن دارند که انتخاب بنی
آن را  موضوعیت خالی نموده و جمهوری را به هر گونه که ممکن است از

 رد صالحیت جالل الدین فارسی بخوانند. در محصول نزدیکی به خمینی و
 .باشد میفایده ن این باب رجعت به تاریخ خالی از

اولین انتخابات ریاست  در تنها کاندیدای حاضر صدر : بنی اول
پاریس به ایران رجعت  انقالب به همراه خمینی از جمهوری نبود که با پرواز

ترین افراد به  به عنوان یکی ازنزدیک «صادق قطب زاده»نموده بود. مرحوم 
دوربین رسانه ها درجلوی  نوفلوشاتو اهلل در تمقام مترجم آی خمینی که در

افت یکی ازکاندیداهای اولین انتخابات ریاست جمهوری بود. اما ی می  حضور
نامزد این انتخابات که پا به میدان رقابت برای تصدی مقام ریاست  دیگر

انقالب  اهلل بود که با همان پرواز تی نهاده بود ازمنتصبان به بیت آیجمهور
سید صادق » کسی نبود جز د. اواهلل را تا ایران همراهی کرده بو تآی

به جهت ورود  صدر محبوبیت بنی این مبنا ادعای پیروزی و . بر«طباطبایی
 .باشد می  انقالب فاقد اعتبار با پرواز او

: دراولین انتخابات ریاست جمهوری تمامی کاندیداها درتبلیغات  دوم
حتی خمینی سود جسته بودند  یا تصاویر نام و خود به انحای مختلف از

آرای مأخوذه را  بنی صدر که موفق شده بود پس از «مدنی» سکوالر دریادار
پا به میدان  «کف امام جان بر یارمدنی » به خود اختصاص دهد با شعار

تبلیغات ریاست  به هیچ عنوان در صدر رقابت انتخاباتی نهاده بود. اما بنی
رئیس  جمهوری خود را به خمینی منتسب ننمود. بلکه برعکس اولین

تیررس  مصدق که به گواهی تاریخ در عکس مرحوم دکتر فقط از جمهور
البته جامعه ایران به این  و .داشت بهره جسته بود نفرت خمینی قرار کینه و

 .شکاف عمیق کامال وقوف داشتند

http://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/9343-2014-06-20-03-07-36.html
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انتخابات ریاست  توانست در دلیل واضح نمی : خمینی به دو سوم

 اًضرورت مساعد داشته باشد بلکه بالعکس و نظر صدر جمهوری به بنی

 .به آن آگاه بودند اًجامعه ایران دقیق داشت و تقابلی می باید نظر می

 چه پس از مجلس خبرگان قانون اساسی و چه در اول اینکه بنی صدر

حزب  خمینی و بارها با تصویب اصل والیت فقیه که مورد نظر آن بارها و

این  در .جمهوری اسالمی بود با صراحت تمام به مخالفت برخواسته بود

 :گوید اهلل العظمی منتظری می تخصوص مرحوم آی

آقای  قانون اساسی من و والیت فقیه دررابطه با گنجاندن اصل  در»
ها  داشتیم. البته بعضی حسن آیت اصرار ربانی شیرازی و بهشتی و

 {222}«صدر بنی هم مخالف بودند. مثل آقای طالقانی و

مجلس خبرگان قانون  در صدر دراین مورد نگاهی به اظهارات بنی

 :فایده نیست اساسی خالی از

اعتمادی مطلق  این است که ما یک بی بر گویید که بنای کار شما می»
 فقط کسانی حق دارند در اگر ...نمایندگان آنها داریم به مردم و

کند، معنای این یعنی  معرفی می انتخابات شرکت بکنند که رهبر
انتخابات بی انتخابات. وقتی من بگویم ای مردم شما آزادید آن کسی 

اسمش نه آزادی است  کنم انتخاب کنید، این امر را که من معرفی می
 {222«}نه جمهوری و

نویسیم قدم به قدم یک نوع  آن طوری که ما این اصول را می»
 {203«}بریم قانون اساسی پیش می استبداد را در

 {200«}این والیت فقیه نیست، خدایی فقیه است»

قانون  خبرگان جلسات بررسی اصل والیت فقیه در در صدر بنی

 :دلیل برای رد والیت فقیه عنوان داشت 2اساسی با برشمردن 

علم داشته باشد. شما چند  001بهائی گفته است: مجتهد باید  شیخ»
 شما مجتهد نیستید اما من هستم و اینها را بلدید؟ هیچ کدام از تا از
 {202}«گویم والیت فقیه باطل است می

جمهوری اسالمی النه کرده حزب  هم که در صدر حتی مخالفان بنی

به عنوان مخالف تصویب اصل والیت  معرفی او جهت شناساندن و در بودند

ارگان  ،روزنامه جمهوری اسالمی هیچ کوششی دریغ نکردند. حتی فقیه از

هوشیاری انقالبی و انتخابات »سرمقاله خود تحت عنوان  در ،جمهوری حزب

 :نوشت «ریاست جمهوری

مجلس  ینده خود درنما این اهالی شهرستانها الزم است از بنا بر»
خبرگان بخواهند که برای آنها توضیح دهد که موضع آن دسته از 

مقابل اصل والیت  اند در کاندیداهایی که عضو مجلس خبرگان بوده
آیا کسانی که والیت فقیه را دیکتاتوری  فقیه چه بوده و اصوالً

توانند رئیس  اند می دانسته و معتقد به دموکراسی غربی بوده می
کشور انقالبی ایران بشوند؟ آیا تجربه مصدق و آلنده بس  جمهور
 {200«}نیست؟

عیان با آن به مخالفت برخواست  در صدر ای که بنی اما دومین مسئله

به گروگان گرفتن دیپلماتها وکارمندان  تهران و سفارت امریکا در تسخیر

که ابد ی آنجا اهمیت می گیری از با گروگان صدر سفارت بود. مخالفت بنی

گیری به عنوان انقالب دوم یاد  گروگان هم پیمانانش همواره از خمینی و

 آن نیست تا به کالبدشکافی چگونگی تسخیر این بیان سعی بر کنند. در می

یا اینکه  خط خمینی پردازش شود و سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو

  حی شده وکاخ سفید طرا گیری در گروگان سفارت و ریزی تسخیر آیا برنامه

این بحث فقط مقصد این  به دست دانشجویان به اجرا درآمد یا خیر. در

 .با خمینی پرداخته شود صدر طویل مواضع بنی است که به شکاف عریض و

گیری  نمودن گروگان محکوم در صدر بنی آشکار مواضع از برخی بازخوانی

 دو در صدر بنی .کمک نماید مهم این بازخوانی در خوانندگان به تواند می

به مضرات  12آبان  01 و 01مورخه  روزنامه انقالب اسالمی در مقاله در

گیری پرداخت. همچنین عنوان نموده بود  گروگان تسخیرسفارت امریکا و

حکومت کرده است،  را دارای دو کشور ،گیری توسط دانشجویان که گروگان

مرحوم  اًحکومت شورای انقالب. مضاف یکی حکومت دانشجویان وآن دیگر

 :دارد خاطرات خود عنوان می مهندس عزت اهلل سحابی در

روحانیون شورای  و صدر گیری دائم میان بنی مسئله گروگان سر»
ما باید  گفتند موجی براه افتاده و انقالب درگیری بود. روحانیون می

قاطع  عملی و برخورد صریح و طرفدار صدر این موج بشویم. بنی سوار
با  صدر کردند. بنی کرد. روحانیون نمی را می  این کارخودش هم  بود و

 {201}«اینها دعوا داشت

هم  عصبانی بودند. هر روز ها واقعاً بچه زاده از قطب و صدر بنی»
 و صدر عصبی بودند. بحثهای داغی میان بنی شد، واقعاً درگیری می

حزب جمهوری اسالمی  این روحانیون شورای انقالب و زاده و قطب
 ما باید سوار گفتند موجی براه افتاده و داشت. روحانیون میوجود 

 {201}«موج شویم شویم. حرف مرحوم بهشتی این بود. ما باید سوار

 :صدرعنوان داشت همچنین بنی

پوشش حمله به آمریکا به سیاست آمریکا خدمت  اینها زیر»
 {200}«کنند می

 گزینشی، انتفاعی وسفارت امریکا که به گونه  اسناد بدست آمده از

مخالفان حزب جمهوری  های صالحدیدی علیه منتقدان و ترجمه بعضاً

 را در صدر بارها صدای اعتراض بنی شد بارها و گرفته می اسالمی بکار

اعتراض  در صدر مواضع بنی مکتوباتش متجلی نمود. یک نمونه از ها و نطق

 :قانون عبارتند از اخالق و از به چنین اعمال دور

تلویزیون  و رادیو ها، اینگونه سند در گونه لجن مال کردناین»
ها نه تنها با اسالم  بالفاصله به خانه افراد ریختن ها و خواندن

خواند، بلکه زمینه را برای استبداد فراهم می آورد. برای مبارزه با  نمی
اول باید اقتصاد را قوی کرد. با  .سلطه امریکا راه دیگری باید رفت

معنویت  دست ندهیم و منزلتی فرصتها را از بی ناامنی و وتشدید ج
دانشجویان درباره اشخاص  اسنادی که تا فعالً ...اسالم را قربانی نکنیم

تلویزیون ما  رادیو .جاسوسی افراد ندارد اند داللتی بر منتشرکرده
معنویت اسالمی که اساس  نسبت به اخالق انقالبی و نباید اینقدر

« یک طرفه وسیله کوبیدن افراد بشود ید بماند وانقالب ماست الق
{202} 

 مورد والیت فقیه و در صدر مسلم مردم ایران مواضع قاطع بنی

 داشت را دقیقاً تقابل بنیادین با مواضع خمینی قرار گیری را که در گروگان

 .صندوق آرا انداخته بودند آرای خود را به نام او در مطالعه نموده و

هاشمی رفسنجانی به  12بهمن ماه سال  21همچنین نگاهی به نامه مورخه 

این نامه خطاب به خمینی  باشد. رفسنجانی در لطف نمی خمینی خالی از

 :نویسد می

ما حزب جمهوری اسالمی را با مشورت با شخص جنابعالی و گرفتن »
مدرسه علوی با  من شخصاً در ـ تأیید غیرمستقیم قول مساعدت و

تأسیس کردیم و با توجه به اینکه  ـ این باره مذاکره کردم درشما 
کنیم یک حزب  می قانون اساسی، تعدد احزاب را پذیرفته فکر

حکومت اسالمی ضرورت دارد و  اسالمی قوی برای تداوم انقالب و
 ـ جنابعالی هم روزهای اول در تهران و قم مکرراً تأیید فرمودید

نفوذ  حزب از اکنون اعتبار و ـ اشیدممکن است فعالً فراموش کرده ب
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روزهای اول  ولی رنگ حمایت از ـ غیر مستقیمـ  شود شما تغذیه می
جلسات خصوصی نظر صریحی  کمتر شده. میل داریم الاقل در

 مایلید ما حزب را کنار بگذاریم، ما را قانع کنید و اگر بفرمائید. اگر
مل بشود و اگر دیگری ع دانید که حزب بماند باید جور  الزم می

فرمائید، مصلحت است ما را قانع کنید تا ما هم   گونه که عمل می همین
 «دوستان حزبی را قانع کنیم

 :آید هاشمی رفسنجانی برمی اقرار آنگونه که از

یا دشمن  ترین رقیب و به عنوان جدی «حزب جمهوری اسالمی»:  اول

 .تأیید خمینی تأسیس شد با مشورت و صدر بنی

امتداد  راستای اهداف اسالم و خمینی این حزب را حزبی در:  دوم

 .دانست انقالب می

 .کرده خمینی تغذیه می اعتبار : این حزب از سوم

زمان  ابتدای تأسیس حزب یعنی در : حمایت خمینی در چهارم

ارسال این  زمان نگارش و از مجلس اول بیشتر انتخابات ریاست جمهوری و

 .نامه بوده است

 دریغ خمینی از شک جامعه متوجه حمایتهای بی این قول، بی بر بنا

 .با این حزب شده بودند صدر تقابل شدید بنی حزب جمهوری اسالمی و

 اولین دور سیمای ملی هم در موارد مشهودی که عنوان شد صدا و بر مضافاً

 طرف نبود، بلکه تمامی توان خود را در انتخابات ریاست جمهوری نه تنها بی

باید با تمامی کاندیداها  سیما میو بسیج نمود. صدا  صدر بنیتخریب 

 نظر پاسخ به سمع و مواضعشان را با پرسش و کرد و طرفانه مصاحبه می بی

به عنوان  صدر رساند. اما وقتی نوبت به مصاحبه تلویزیونی بنی ملت می

 دگرگونه شد. صدا سیما تیمی را از کاندیدای ریاست جمهوری رسید کار

که مصاحبه با  «محسن سازگارا»سوی حزب جمهوری اسالمی به رهبری 

صدر  بنی سیمای رژیم علناً گماشت تا در صدر را هم به عهده گرفته بود بنی

ها  حول برنامه صدر بنی تفتیش عقاید نمایند. سئواالت از را بازجویی و

جب صدر را بنی اقتصادی فرهنگی وغیره نبود. آنچه بود فقط پیرامون نظر

رد والیت فقیه وادار به  صدر را با مواضعش در والیت فقیه بود تا بنی

برای حزب چماق به  فضای مانور رقابت انتخاباتی کرده و گیری از کناره

 .پیش گشوده شود دستان بیش از

 :گوید می اش با محمد جواد مظفر مصاحبه صدردر این مورد بنی در

مخالف والیت فقیه بودید. درست  کنند(... صدر )از من سوال می بنی»
 . گویند دیگر است؟ همین را می
 )خبرنگار(: بله محمد جواد مظفر

)آقای  صدر: خیلی خوب. آقای جالل فارسی توی همین راهرو بنی
با  و با این وزیر چمران شده بود وزیر دفاع( آمد گفت با این حکومت و

والیت فقیه رفت.  بار ام که هیچ نباید زیر این چیزها، من معتقد شده
ها را ندارم.  خوب حاال ایشان دو آتشه طرفدارند. من این بد اخالقی

 {202}«خدا مخالفم چه از من با استبداد مخالفم، چه از فقیه و

 صدر سیمای رژیم در قبال بنی مورد عملکرد تفتیشی صدا و در

این مدعا  شاهدی بر تواند راهگشا و خاطرات مهندس امیرانتظام هم می

 :گوید زمان زندانش می خاطرات خود در باشد. امیرانتظام در

صدر به مقام ریاست جمهوری اعالم نشده  انتخاب بنی رسماً هنوز»
مقام مخالفت و مقابله با او کارش را شروع کرده  که رادیو تلویزیون در

ای این عمل را به  زننده است، همچنانکه در دوران انتخابات با طرز
 {202}«او شروع کردندخصوص در مورد 

حزب جمهوری  و صدر سوی بنی حال با این همه اعالم مواضع از

 صدر خمینی به بنی مردم ایران به اعتبار واقعاً تقابل با یکدیگر اسالمی در

 !راهی کاخ ریاست جمهوری نمودند؟ را او اعتماد و

اعتراض  در صدر دهند اعتماد مردم به بنی شهادت می اسناد که اینگونه

 .به خمینی جماران بود که علیه خمینی پاریس به طغیان برخواسته بود

کرد،  ر رو به مجلس معرفی مییباید هرچه زودتر نخست وز صدر بنی»
اولین انتخابش سید  در ها بود، او انتخاب نخست وزیر آغاز کشمکش

احمد خمینی رو به عنوان نخست وزیر پیشنهاد کرد. این انتخاب 
کنه. اما امام  تر مسند قدرت محکم اون رو درتونست جایگاه  می
نظام  در خواد منتسبین به او ای نوشت و عنوان کرد که نمی نامه

مسئولیتی داشته باشند. دومین شخص مصطفی میرسلیم بود، 
اعضای حزب جمهوری اسالمی.  از سرپرست شهربانی کل کشور و

ی أاولیه، اکثریت مجلس باید به او رگمانهای  برحسب حدس و
والیتی  علی اکبر .دادند اما اوهم موفق به کسب آرای الزم نشد می

 جلب کنه، در نامزد بعدی بود، او هم نتونست نظر موافق مجلس رو
 ها و نماینده ای منتخب از کمیته رو شد، نخست وزیر نهایت قرار

 اعضای شورای انقالب و رئیس جمهور انتخاب کند. این کمیته بعد از
محمدعلی رجایی به توافق رسیدند.  گفتگوهای زیاد بر سربحث و 

های مختلف، مخالفتش رو  صدر از همون ابتدا به بهانه هرچند که بنی
ی نسبتاً باالیی أالم کرد، اما محمدعلی رجایی با ربا انتخاب رجایی اع

 «ی اعتماد گرفتأاز مجلس ر

 می به دوسیمای جمهوری اسال از فیلم به اکران درآمده این بخش در

سر انتخاب  باعث کشمکش بر صدر پردازد. اول اینکه بنی موضوع می

ناسازگاری با  ابتدا سر از صدر مطلب اینکه بنی دیگر شده بود و وزیر نخست

ها با انتخاب اومخالفت  با بهانه تراشی محمد علی رجایی را داشته و

حزب  با رجایی و صدر ادعای رژیم مبنی برناسازگاری بنی آیا واقعاً. کرده می

نگاهی  دیگر این خصوص بار است. در صدق برخوردار جمهوری اسالمی از

تواند به مدد آید. هاشمی  به نامه هاشمی رفسنجانی به خمینی می

 :نویسد رفسنجانی خطاب به خمینی می

انتخابات ریاست جمهوری، به شما عرض کردیم که بینش  قبل از»
فقاهتی است که ما برای اجرای آن مخالف بینش اسالم  صدر  آقای بنی

هستیم و شما فرمودید  همان نظر اکنون هم بر کنیم و تالش می
 ریاست جمهوری مقام سیاسی است و کاری دستش نیست؛ امروز

تواند کارشکنی  می ...کابینه و کار فرمائید که چگونه در  مالحظه می
انقالبی را  نهادهای دولت و مقام، مجلس و چگونه با استفاده از کند و

یف متقابل توانیم دفاع کنیم؛ چون تضع  ما فقط می کنند و  تضعیف می
دانیم و همان دفاع هم  جمهورصالح نمی را با گفتن نواقص رئیس

 گیرد و  حق مورد مخالفت جنابعالی قرارمیه ب شود و مشاجره تلقی می
ف فرمائید که: ختال دهید و خودتان هم دفاع الزم را نمی  آتش بس می

دو بینش است که یک طرف مصداق اسالمش غضنفرپور و سالمتیان 
طرف دیگر رجائی و گنابادی و منافی و موسوی و  و سعید سنجابی و

 {213}«باشند ... می

آید  سیاق کالم این مؤسس حزب جمهوری اسالمی برمی آنگونه که از

 وپیش از انتخابات ریاست جمهوری کارشکنی  واضح است که آقایان از پر

 حتی آنچه امروز. کرده بودند همفکرانش را آغاز صدر و بداخالقی علیه بنی

شود  های آقایان به کرات ازآن روزها روایت می نقل قول خاطرات و در

انتخابات ریاست جمهوری  در صدر اینکه، پس از پیروزی قاطع بنی

 گی از ضمن گالیه یافته و جویان حزب جمهوری نزد خمینی حضور ستیزه

دریافت  کارشکنی علیه رئیس جمهور نی پاسخی به مثابه اذن درخمی

 د:گوی کنند. خمینی می می

قدرتی ندارد، قدرت  رئیس جمهور ریاست جمهوری مهم نیست و»
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 اختیار شما باید مجلس را در مجلس و دست دولت است و در
 {210}«بگیرید

رجایی علی  وزیری محمد با نخست صدر خصوص مخالفتهای بنی اما در

خصوص  رجایی در و صدر زاویه نگاه بنی ها و ابتدا باید به تفاوت دیدگاه

 .رجوع کرد نحوه چگونگی اداره کشور

اهل  را باید به متخصصان و بود که اداره امورکشور این باور بر صدر بنی

 چیزی نبود اال تخصص و فن سپرد. اما آنچه محمدعلی رجایی فاقد آن بود

خصوص به چند نمونه اشاره این  درر. اجرایی کشو صالحیت اداره امور

 د.خواهد ش

کنفرانس استانداران در مشهد  پاسخ به مسئله بیکاری در خود در او

   :گفته بود

انداختن  با بکار های خراب شده آبادان و با جمع کردن آجرهای خانه»
 {212}«توان این مشکل را حل کرد گاری و دوک می

تصویب تقدیم مجلس کرده دولتش برای  ای را که رجایی و بودجه

 دانست کشور نمی کسری داشت. محمدعلی رجایی واقعاً %033بودند 

اینکه یک تحصیل کرده،  رجایی بیش از .اش کند چیست تا بخواهد اداره

 باشد بیشتر حتی دهدار وزیر، وزیر، مدیرکل و حد نخست مدیر اجرایی در

یا پیراهن  موسوم به فشار گروه های داران امروز تیپ شخصیتی چماق

 د.دا می بروز و خود ظهور ای را از سفیدهای خامنه

صبح علی الطلوع تا شبانگاهان آنچه  مخیله محمدعلی رجایی از در

 معلمان و سازیفقط یک چیز بود، پاک گرفت فقط و می مورد پردازش قرار

تعطیلی  ها، دانشگاه از دانشجویان اخراج مدارس، از ها دانشگاه اساتید

مدارس گفته  مورد اخراج معلمان از در او ...ها، تعطیلی مطبوعات و دانشگاه

 :بود

کسانی هستند که  کالس باشند از گوییم نباید در معلمینی که ما می»
به اداره همه جانبه اجتماع نیست. مسئله این است  معتقدند امام قادر

آدم ایدئولوژی کسی معتقد به رهبری امام نیست، این  که گفتیم اگر
تواند آموزش  این آدم نمی تمام قبول ندارد و این انقالب را کامل و

 {210}«دهنده ایدئولوژی این انقالب باشد

 پذیرفت؟ وزیری می باید چنین شخصی را به نخست می صدر واقعا بنی

هایش  برنامه باید به ملتی که به او و می جمهور رئیس اساسی قانون اصول برابر

بود مسلم  می او را به ریاست جمهوری برگزیده بودند پاسخگو و کرده اعتماد

 .هم قطارانش سکوت پیشه کند جهالتهای رجایی و برابر توانست در نمی

رو یک  الجزایر 0221 شرایط بغرنجی بود؛ صدام حسین قرارداد»
آماده حمله  طرفه لغو کرده بود و نیروهای عراقی پشت مرزهای کشور

بود،  می بایست موضوع اصلی اون روزهای کشور بودند. جنگ می
توجه موند. شاید اشتباهات  هم به اون بی تا آخر صدر چیزی که بنی

 به عنوان فرمانده کل قوا، شائبه خیانت اون رو صدر اندازه بنی بیش از
توی جنگ این بود که  صدر کنه. استراتژی بنی قریب به یقین می

شیوه اشکانیان اجازه بدیم دشمن زمین بدیم زمان بگیریم یعنی به 
واقع با  در به راحتی وارد خاکمون بشه و بعد به اون حمله کنیم و

با وجود تا پای جان ایستادن تک  همین استراتژی بود که خرمشهر
روز نتونست مقاومت کنه و زودتر از  01 هاش بیشتر از تک رزمنده

تونست  ا میت صدر شد، سقوط کرد. ازطرف دیگه بنی اونچه تصور می
که قدرت و کارایی سپاه توی  کرد در حالی در تجهیز سپاه اهمال می

 صدر بود. اما برای بنی جنگ و به خصوص اوایل اون غیرقابل انکار
کرد. اگه  ارتشی فرقی نمی سپاهی و .های خودش مهم بود فقط ایده

 «کرد ایستاد با اون برخورد می کسی جلوی حرفش می

سوی سیمای حکومتی  به اکران درآمده از فیلم این قسمت از در

به  صدر بنی شود. اما واقعاً توجهی به جنگ متهم می صدر به بی ایران بنی

 !توجه بود؟ جنگ بی

  «کاری که ارتش ایران درجنگ کرد حماسه نبود، معجزه بود»
 (یاسرعرفات)

ای  عراق به خاک ایران را طی نامه تجاوز شروع جنگ و خطر صدر بنی

 پیشاپیش به خمینی اطالع داد.

 نصف هم کمتر ، یعنی از%13ان رفتم. ارتش ما درآنجا به خوزست»
مهمات دارد. محیطی فراهم شده است که افراد الیق  و افسر و سرباز

تعقیب افراد ارتش باید موکول به اطالع  ...روند حیثیت دوست نمی و
گیرند سرش را  میفرمانده را  حال حاظر در ...فرمانده کل قوا باشد

فرماندهی  گویند آزاد هستید. چنین آدمی چطور تراشند بعد می می
 خره یک روزکنند اما باأل فردا حمله نمی و شاءاهلل امروز ان ....بکند؟

 {211}«را خواهند کرد این کار

 قبل حتی در از صدر این دارد که بنی به خمینی نشان از صدر نامه بنی

این راستا جهت تقویت  در مرزی ایران هم بوده و حریم تدارک دفاع از فکر

درخواست کمک نموده  متعاقباً داده و قوای نظامی به خمینی هم اخطار

این دارد که  خطاب به خمینی حکایت از صدر بنی اما نامه دیگر .است

به خاک وطن جدی تلقی  تجاوز را مبنی بر رئیس جمهور خمینی هشدار

 .نکرده است

همین فرماندهان را به خدمت فرستادم اطالعات یک ماه پیش »
را به عرض رساندند. بعد به این جانب فرمودید  توطئه امروز حاصله از

 اند و امروز راست ازآب درآمده و .فرمایید نمی به این اطالعات باور
پاکستان احتمالی  ترکیه تا مرز مرز احتمال یک درگیری گسترده از

 {211}«قوی است

 برابر همچون اشکانیان زمان در صدر مدعی است که بنیسیمای رژیم 

این خصوص الزم است به  زمین را به عنوان تاکتیک جنگی پذیرفته بود. در

 :نکاتی اشاره شود

آقایان محمد بهشتی، هاشمی رفسنجانی،  حزب جمهوری اسالمی و

محمد علی رجایی هرچه  ای، عبدالکریم موسوی اردبیلی و علی خامنه

 .فاتح خوزستان نباشد صدر آوردند که بنی داشتند به اجرا در سر توطئه در

این مورد  داشت در مسجد سپهساالر نطقی که در محمد علی رجایی در

 :گفته بود

این  از شویم بهتر جنگ پیروز با نهادهای انقالبی در شش ماه دیرتر»
 «شویم که کودتاگران را به کارگرفته است است که با ارتشی پیروز

{210} 

 :این بیان رجایی گویای این است که

اول: حزب جمهوری اسالمی تمام توان خود را برای زمین زدن رئیس  

 .به کارگرفته بود، حتی به قیمت شکست درجنگ جمهور

حزب جمهوری برای  دهد آقایان رجایی و دوم: این بیان نشان می

 .نتخاب کرده بودندزمان را ا برابر تاکتیک زمین در صدر کردن بنی گیر زمین

 همچنین سید حسین خمینی نوه روح اهلل خمینی توطئه سران حزب

ریزی شده بود را افشا  جماران طرح را که در صدر جمهوری علیه بنی

 د:کن می

گویند  آنها شنیدم که می خودم از ام و من خودم با آنها بحث کرده»
صدر  بنیاست که  ایناز  حتی نصف ایران هم برود بهتر خوزستان و
 {212}«حاکم شود
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میتینگ  همین افشاگری را در البته سید حسین خمینی باری دیگر

میتینگ مشهد با بیان  است در قابل ذکر .کرد مشهد تکرار مشهور

عبدالکریم موسوی  آقایان بهشتی، هاشمی رفسنجانی و استفهام مستقیماً

 .اردبیلی را مخاطب قرارداد

این قلم فقط تا بدان حد به  ،فیلم دربا توجه به مدعیات عنوان شده 

این  تفاوت نبوده و نسبت به جنگ بی صدر پردازد که بنی مسئله جنگ می

کرده.  می یکارشکن حزب جمهوری اسالمی بوده که علیه رئیس جمهور

 .طلبد می زمانی دیگر شد یا خیر جنگ پیروز در صدر اینکه بنی

 

 

 دوم بخش

 ، حملۀ چماقداران و قوۀ قضائیه چهارده اسفند
 
 منتخب علیه 03 سال ماه خرداد ام سی کودتای از حکومتی روایت 

فکری و  جریانهای از بسیاری سانسور و تحریف سکوت، با که ایران تاریخ

سیاسی مخالف و متضاد با یکدیگر شکل پذیرفته، دامنۀ این روایت را 

قدی بر ن» هه است. این قلم در قسمت اول مقالبسیار گسترده و متنوع نمود

، به نقد این روایت پیرامون «03خرداد  03 روایت حکومتی از کودتای

 اولین رئیس جمهور، انتخاب نخست وزیر و جنگ پرداخت. انتخاب

 قسمتی از فیلم روایت انقالب، ساختۀ مجموعه فرهنگی روایت فتح:

اسفند سالروز مرگ  01به مردم گفت که روز  22 صدر روز بنی»
اسفند بپا شد، انفجار  01ای که  گه. غائله مصدق، باز با اونها سخن می

اما  ...این مدت روی هم تلنبارشون کرده بودهایی بود که او در  باروت
صدر فرا رسید. اون روز دانشگاه تهران از  خره روز موعود بنیباأل

ها از همون موقع شروع شد، ولی سر  صبح زود شلوغ بود. شعار دادن
صدر پاشو توی دانشگاه گذاشت بلندتر شد.  و صداها از وقتی بنی

ند. شعارها تندتر از همیشه همه انگار شمشیرشون رو از رو بسته بود
: اریوی اون روزش رو برای مردم گفتبود. اون، همون اول سن

. اند کرده قطع درخت باالی اند رفته رو بلندگو گویند  می... گویند می»
 آن از حفظ هم خودتون کردید، برقرار رو بلندگو که شما... اونها لطفاً

  «...باشید آرام... بگیرید عهده به رو

کرد، جمعیت  صدر مردم رو به آرامش دعوت می واقع هر بار که بنیدر 
صدر شروع  شد، اما اصل درگیری با دستور بنی تر از قبل می ملتهب

شمایی که از چماقدارها نیستید، اطراف اونها رو تخلیه کنید تا  : »شد
 « من از مردم بخواهم، خودشون به حساب اونها برسند.

گفت همون میلیشیا،  صدر با اونها سخن می در واقع مردمی که بنی
صدر بین صحبتهاش، کارت  نظامی مجاهدین خلق بودند. بنی هشاخ

گفت عضو  داد و می ها رو به همه نشون می شناسایی دستگیر شده
ریبون بود، به این کار ادامه اند. او تا وقتی پشت ت کدوم حزب و گروه

 «اشخاصی هستند مایید که از چه نوعفر همه مالحظه می: »داد
مراسم تبدیل شده بود به یک میتینگ بزرگ سیاسی بین دو گروه  

 هصدر در حقیقت خودش سرکرد صدر و بنی موافقان و مخالفان بنی
شما، مردم، : »صدر حکم رو صادر کرد خره بنیگروه موافقان بود. باأل

 « اینها رو با آرامش از اینجا بیرون کنید... اینها رو بیرون کنید.
همین درخواست ساده کافی بود تا التهاب جمعیت رو به حد انفجار 
برسونه. زد و خورد و درگیری و دستگیری تا چهار پنج بعد از ظهر 

های مخالف و  اسفند، تیتر اول روزنامه 00ادامه داشت. روز شنبه 
 «صدر حادثه روز پنجشنبه بود موافق بنی

 (قسمتی از فیلم مستند روایت انقالب)

  

 اجمالی به میتینگ چهاردهم اسفند هینگا
انقالب  مسلم یکی از رویدادهایی که نقطه عطف در وقایع پس از

باشد، میتینگ  صدر بوده و می خص دوران ریاست جمهوری بنیایران و باأل

صدر با اعالن عمومی قصد  بنی 12اسفند سال  01چهاردهم اسفند است. 

به  نموده و باری دیگر و تشکر مصدق تقدیر دارد تا از زحمات مرحوم دکتر

باشد پای  مبنای موازنۀ عدمی می راه او که مبنی بر استقالل و آزادی بر

دهی  نماید حمله و توهین علنی نیروهای سازمان بفشرد. اما آنچه رخ می

شده حامی خمینی و حزب جمهوری اسالمی به تجمع مردمی و تجلیل از 

این حیث نقطه عطفی در تاریخ مرحوم دکتر مصدق است. این رویداد از 

های نیروهای  باشد که همچون قطب نما و یا به وضوح بیشتر خط و ربط می

آنها که در ظاهر با  سیاسی و فکری روز ایران را از پنهان به پیدا آورد.

 هسعی در اغفال جامع «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی»ربودن شعار 

به ثمرنشانندۀ این شعار  یل از بانی وایران داشتند، اکنون به مراسم تجل

برند. مسلم مواضع آن روز تمامی جریانهای فکری و سیاسی  حمله می

بندی جریان مطبوعشان به راه و رسم  تواند میزان پای توانست و می می

استقالل و آزادی ایران را که مشی و منش مرحوم مصدق بود را بر تاریخ 

صدر اوراق هویت چماق بدستان اجیر  بنی نمایان نماید. در این روز بود که

کنندگان  اسالمی را که هنگام حمله به شرکتشده از سوی حزب جمهوری 

دستگیرشده بودند را پشت تریبون برای ملت قرائت کرد تا هویت و خوی 

شان، بر همگان عیان شود. اوراق هویت مهاجمان،  پیشگی سران  خیانت

سوی حزب جمهوری اسالمی، دفتر  ازدهی شده  ای سازمان نشان از حمله

 وزیری و نهادهای انقالبی داشت. نخست

 میتینگ رژیم اینکه، است مشهود آنچه انقالب، روایت فیلم در

 نمایی وارونه با همواره تا دارد این بر سعی و خوانده غائله را اسفند چهاردهم

این قلم ئول و عامل درگیری معرفی نماید. اما مس را جمهور رئیس تاریخ،

با استناد به شواهد تاریخی به نقد روایت حکومتی از چهاردهم  سطور این در

 اسفند خواهد نشست.

غائله »: دادستانی و دیوان عالی کشور بعدها کتابی تحت عنوان  اول

اقرار العقال علی انفسهم »کردند که خود به مصداق  منتشر «چهارده اسفند

کشیدن میتینگ   در مورد به خشونت ، خط بطالنی بر ادعاهای رژیم«جایز

چهاردهم اسفند کشیده و کامالً گویای این حقیقت است که حزب 

حمله  ۀجمهوری اسالمی و نهادهای به اصطالح انقالبی از قبل طرح و برنام

 خوانیم: اند. در بخشی از این کتاب می به میتینگ مذکور را داشته

فند در دانشگاه فعاالنه گروه عظیمی از حزب اهلل از صبح چهارده اس»
حضور داشته جهت یاری پاسداران یک مینی بوس از کمیته قزوین 

های بلندگو که در قطع سیم اعزام شده بودند. همین پاسداران بودند
صدر طبیعی  شرکت داشتند. شرکت حزب اهلل و پاسداران بر علیه بنی

صدر  بنی ای مانند کوه در برابر  بود، سپاه بدون هیچ واهمه و مالحظه
انقالب و پرخاش های  ایستد. اگر چهارده اسفند بدون حضور نهاد می

یافت، اکنون ما مسلماً در این  های حزب اهلل پایان می آنان و بدون نعره
 {212}«داشتیم اوج گذرگاه انقالب گام بر نمی

به خمینی  12اسفند سال  22 نامه مورخهبهشتی در  : همچنین دوم 

  نویسد: می

دیدار روز دوشنبه یازدهم اسفند در منزل آقای موسوی  ما در»
اردبیلی آنقدر با محبت و گرمی با ایشان برخورد کردیم و در حل 
مشکل وزیران دارایی و بازرگانی جلو رفتیم که امید داشتیم بر 

صدر  کردیم که آقای بنی تفاهمها افزوده شده است و هرگز باور نمی
 «.رفتاری از خود نشان خواهند داد سه روز بعد از این دیدار چنین

http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/9450-2014-06-28-17-19-13.html
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آید اینکه، رهبران حزب جمهوری از قبل  آنچه از این نامه بدست می 

ریزی و  جهت حمله و به خشونت کشیدن میتینگ چهاردهم اسفند برنامه

 تدارکات الزم را دیده بودند.

صدر در برابر چماق بدستان مهاجم به  حال ایستادگی بنی هره ب 

از مرحوم دکتر مصدق، کار را به آنجا رساند که جریانهای میتینگ تجلیل 

شان  مختلف را مجبور به اعالم موضع در قبال چماق بدستان و سردمداران

 صدر اینگونه اعالم موضع کردند: نمود. مخالفان بنی

اش به خمینی مؤید نقشۀ از پیش طراحی  سید محمد بهشتی که نامه

 اسفند بود اعالم داشت: شده برای تهاجم به میتینگ چهاردهم

آنچه اآلن مطرح است دفاع از افراد مظلومی است که در حوادث » 
دانشگاه کتک خوردند و گرفتار شدند و اآلن از رئیس جمهور شکایت 

 {212}«دارند

  ای: علی خامنه

 {213}«من و متعهد را کتک زده اندؤعناصر م»

  محمد علی رجایی:

کرده است تحت عنوان حمایت از ضد انقالب پایگاه جدیدی پیدا »
  {210}«رئیس جمهور

  بهزاد نبوی:

از جمع موجود در این روز و از دست زدنها و سوت کشیدنهای پی »
مشخص بود که چه جمعی هستند. حتی در این جمع  در پی کامالً

 {212«}یک بار هم اهلل اکبر گفته نشد

  صادق خلخالی:

خونبهای ملت ماست، خیانت رئیس جمهور به قانون اساسی که »
 {210}«کرده

از هر روی حزب چماق بدستان که با اسناد ارائه شده طرح وحشیانه 

حمله به تجمع سالگرد مرحوم مصدق را ریخته بود، از فردای آن روز خود 

کنون ملت باور به ادعای حزب را محق و طلبکار جلوه داد. گرچه تا

 صدر هم کم نبودند. ادعای بنیاند. اما شاهدان  بدستان نداشته  چماق

  گوید: این مورد می فر در مهندس علی اکبر معین

جمهور   ای به قصد بر هم زدن سخنرانی رئیس معلوم بود که عده»
آمده بودند. وقتی رئیس جمهور گفت مردم اینها را دستگیر کنند و 
تحویل دهند، دیدیم تک و توک اینها را دستگیر کردند و داخل 

آوردند و اوراق شناسایی و وسایلی از قبیل   تابخانه میساختمان ک
گرفتند... اگر آزادی آنقدر  چاقو و پروفیل آهنی و غیره ازشان می

محدود باشد که رئیس جمهور مملکت نتواند صحبت کند باید فاتحۀ 
 {211}«همه چیز را خواند

دبیرکل فقید نهضت آزادی هم در این میان سوی حق را گرفته و 

 به هاشمی رفسنجانی عنوان داشت:خطاب 

جمهور. گروهک به  شما تمام تقصیر را انداختید گردن رئیس» 
اسفند باعث اخالل در مراسم شدند،  01اهلل نه تنها در   اصطالح حزب

کنندۀ تظاهرات و ممانعتها بودند. آیا ریاست مجلس، آقای  که شروع
مندانه داشته رفسنجانی، باید نسبت به اینگونه اخاللها سکوت رضا

 {211}«؟باشد

 بود؟ خشونتها بانی و باعث اسفند 01 میتینگ در جمهور رئیس واقعا  

باشد. چرا که شواهد دال  صدر هم خالی از لطف نمی نیب عملکرد به نگاهی

بر این است که رئیس جمهور فقط سعی در آرام نمودن شرکت کنندگان و 

کنندگان که مورد   شرکت صدر خطاب به ادامۀ مراسم مذکور داشته. بنی

ضرب و جرح از سوی چماقداران اجیر شده از سوی حزب جمهوری 

 اسالمی و نهادهای انقالبی قرار گرفته و به تقابل پرداخته بودند گفت:

شما مردم اینها را با آرامش از اینجا بیرون کنید. اینها را بیرون کنید. »
 «گرفتید، بیاورید تحویل دهید

زی بود که واقعاً چماقداران که هیچوقت مورد تعرض چهارده اسفند رو

قرار نگرفته بودند، باور نداشتند که اینبار مردم اینچنین در تقابل با آنها 

برخیزند و به شدت به ضرب و جرح اینان همت گمارند. اما رئیس جمهور 

 خطاب به مقابله به مثل کنندگان گفت:

آنها نکنید. نزنید بابا. گرفتید،  دارها را با خود  رفتار چماق !آقا نزنید»
شما که آنجا  بیاورید تحویل دهید، شما رفتار چماقدارها را نکنید.

هستید، آنها را بیاورید. بگویید نزنند. نگذارید با دستگیر شدگان 
کاری نکنید. گرفتید، بیاورید  بدرفتاری کنند. خودتان با آنان کتک

 «تحویل دهید

های خشم بود یا  دامن زدن به شعله آیا چنین خطابی به جمعیت، 

صدر در افشای چماق بدستان یا بهتر بگوییم  عملی که بنی خشونت زدایی؟

مراکز تجهیز کنندۀ چماقداری انجام داد، یقیناً در تاریخ نظیر نداشته. 

صدر از مردم و شهربانی خواست تا چماقداران مهاجم را دستگیر و  بنی

صدر پشت تریبون با قرائت  م نمایند. بنیشان را به او تسلی اوراق هویت

کارتهای شناسایی، برگۀ مأموریت و اسم و رسم چماقداران دستگیر شدۀ 

هایی که چماقداری را راه و رسم، و چماقداران را تجهیز  ستون پایه

کردند در حضور ملت افشا کرد. بسیاری از چماق بدستان عضو سپاه  می

بنیادهای انقالبی، دفتر نخست وزیری، پاسداران، کمیتۀ انقالب اسالمی، 

صدر حتی چاقو، زنجیر، پنجه بکس و  بودند. بنی ...حزب جمهوری اسالمی و

هایی از افشای  کلت توقیف شده از چماق داران را به ملت نشان داد. گوشه

  صدر: چماقداران از زبان بنی

مرکزی انقالب اسالمی قزوین حکم یکی از دستگیرشدگان از کمیتۀ »
موریت دارد. یکی دیگر کارت حزب جمهوری اسالمی قزوین را أم

 «دارد. یکی از دستگیر شدگان نیروی ویژۀ نخست وزیری است

صدر تفنگی که از چماقداران توقیف شده بود را به ملت نشان داد  بنی

  و گفت:

دهم امروز  اند. ترجیح می  جمهور آمده  با این به استقبال رئیس»
ارن کشته شوم، بلکه رسم چماقداری در این بدست تبهکار چماقد

 «.کشور از میان برود

مداری و کتمان نکردن از  صدر بر محور حق همین برخورد قاطع بنی

ملت بود که برای گردانندگان چماقداری گران آمد تا بحث شکایت از رئیس 

 جمهور را در دادگستری طرح و طلبکارانه با وی برخورد نمایند.

پیرامون خط و ربط چماقداران  12اسفند  02بنی صدر در نامۀ مورخه 

 دارد: به خمینی عنوان می

دانند که سازمان چماقداران را این آقایان  امروز دیگر همه می» 
گردانند و با صراحت نیز تهدید  )بهشتی، هاشمی رفسنجانی( مى

شود و به  کنند. دایرۀ تهدید، دور بود، اینک نزدیک مى مى
ترین کسان شما رسیده است. رادیو و تلویزیون و قلم و  نزدیک

 «.تریبون مجلس و... در انحصار آنهاست

ه شرکت صدر چند روز پس از روند پرونده سازی دادگستری علی بنی 

ای به خمینی  اسفند ماه در نامه 23اسفند، در  01کنندگان در میتینگ 

  نوشت:
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ببیند چه کسانى به اینکار بفرمائید یک نفر برود، دادگسترى »
کنند. بخدا همه دارند از   کنند؟ و چگونه رسیدگى مى رسیدگى می

آید. چند بار عرض   شوند، خدا را خوش نمى همه چیز مأیوس مى
 «.کنید و نه تحقیق ام، عیب شما اینست که نه اعتماد مى  کرده

نبود. سید واقع این بود که دستگاه قضایی کشور از استقالل برخوردار 

محمد بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسالمی به عنوان رئیس قوۀ قضائیه، 

مقام شاهد، هم در مقام قاضی صادرکنندۀ  هم در مقام شاکی بود، هم در

مقام مأمور اجرای حکم. در واقع دستگاه قضایی اهرم اجرایی  حکم، هم در

عتراض به بود برای حزب جمهوری اسالمی. این بود که رئیس جمهور در ا

 دستگاه قضایی و سید محمد بهشتی گفت:

اگر قرار بود کسی که عنوان دادستانی را دارد، خودش تشخیص »
بدهد، خودش هم نیروی مسلح داشته باشد و این نیروی مسلح را 

 کردی دستگیربفرستد و دستگیر کند و کسی هم نتواند بپرسد چرا 
 «نیست الزم گانه سه قوای دیگر که کرد، جرم اعالم تو به کسی چه و
{210} 

چون و  چرا که استقالل قوا از ضروریات بی ،صدر صادق بود قول بنی

چرای نظامات حکومتی است که تضمین کنندۀ جلوگیری از استبداد باشد. 

صدر همچنین بر این نکته تأکید داشت که برابر قانون، رئیس قوۀ  بنی

صدر عنوان کرده  باشد. بنی تواند و نباید وابستگی حزبی داشته قضائیه نمی

 بود:

تواند عضو حزب باشد، رئیس دیوان عالی  بنابر قانون، قاضی نمی»
 {212}«کشور عضو و دبیر کل حزب جمهوری است

با این اظهارات رئیس جمهور، سید محمد بهشتی که دبیر کلی حزب  

چماق بدستان و ریاست دستگاه قضایی را برعهده داشت، در مقام عکس 

 برآمده و گفت:العمل 

تواند عضو حزب باشد؟ مثل اینکه  مطابق کدام قانون قاضی نمی»
قوانین، آن قوانینی است که در ذهن ایشان هست و باید بگویم 

 (212}«کجاست آن قوانین؟

در پاسخ به سؤال سید محمد بهشتی، اینبار روزنامۀ انقالب اسالمی 

در صفحه اول « قانونآقای بهشتی! طبق این »ذیل سخنان بهشتی با تیتر 

 خود به اصل قانونی اشاره و درج نمود:

طرفی کامل  قانون اصول تشکیالت عدلیه: بمنظور حفظ بی 12مادۀ »
در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضایی، عضویت متصدیان 
مشاغل قضایی در احزاب سیاسی، جمعیتهای وابسته به آنها و 

نامه یا مجله سیاسی و حزبی هرگونه تبلیغات حزبی و انتشار روز
ممنوع است. تخلف از مفاد این ماده، موجب تعقیب دادگاه عالی 

 «.انتظامی و انفصال از خدمات قضایی خواهد بود

صدر و بهشتی، چند نکته قابل ذکر  برابر این قانون و اظهارات بنی

 است:

: قانون مذکور نه فقط شامل رئیس قوۀ قضائیه، بلکه شامل تمامی  اول

 عام بوده، از قضات و غیرقضات. ۀکارکنان قضایی به گون

های سیاسی  : برابر این قانون، فقط عضویت در احزاب و دسته دوم

 وبرای کارکنان مشاغل قضایی تخلف نبوده، بلکه حتی تبلیغات حزبی 

 محسوب قانون از تخلف هم سیاسی های مجله و روزنامه انتشار حتی

 .شده می

قانون، جرم و در خور مجازات انفصال از خدمات : تخلف از این  سوم

 قضایی بوده.

باید  : برابر این مادۀ قانون، رئیس قوۀ قضائیه به گونه اولی نمی چهارم 

 داشته. عضویت در احزاب سیاسی و اعالم مواضع سیاسی می

: سید محمد بهشتی به عنوان رئیس دستگاه قضایی، با توجه  پنجم

اسالمی موسوم به حزب چماق بدستان، خود به به دبیر کلی حزب جمهوری 

 علت تخلف از قانون، مجرم و مستحق مجازات بوده.

صدر  : سید محمد بهشتی با واکنش به ایراد حقوقی از سوی بنی ششم

در مورد مذکور، یا علم به قانون نداشته که در این صورت از سواد حقوقی 

تعمداً در مقام انکار آن برآمده،  برخوردار نبوده، و یا از مادۀ قانونی مطلع اما

 که در هر دو صورت از عدالت ساقط بوده.

حال این قوۀ قضائیه با چنین ریاستی که خود دبیرکل حزب چماق 

آورد و  بدستان و فاقد عنصر عدالت قضایی بوده، چه بر سر این ملت می

 !آورد؟ می

 
 بخش سوم

 انقالب اولین مجلس پس از

 

 :انقالب، ساخته مجموعه فرهنگی روایت فتحفیلم روایت  قسمتی از

خونه وزیر نداشتند. تنش بین مجلس و دولت  هنوز سه وزارت»
ها  خونه برای وزارت رجایی بارها افرادی رو .همچنان ادامه داشت

بود  اش هم این بهونه. کرد صدر اونها رو قبول نمی پیشنهاد کرد اما بنی
نماینده  00جلس لبریز شد. خره صبر مکه با اون همسو نیستند. باأل

های  خونه وزیر بتونه سرپرستی وزارت مجلس طرحی دادند که نخست
وزیر رو به عهده بگیره، نمایندگان دو فوریت این طرح رو تصویب  بی

رسید که این طرح بتونه بسیاری از مشکالت رو  کردند. به نظر می
مجلس  صدر از این اقدام موقتاً کاهش بده اما اینطور نشد. بنی

ای صادر کرد و عواقب طرح  روز بعد اطالعیه عصبانی شده بود و دو
ی یک ملت أاعتنایی به ر مجلس رو بسیار خطرناک و اون رو بی

صدر موثر بود؛ فردای اون روز مجلس طرح دو  دونست. اطالعیه بنی
 «فوریتی رو برای یه هفته مسکوت گذاشت

 رئیس جمهور مجلس وبه چالش میان  فیلم وضوحاً این قسمت از در

واژه  از به جای رئیس جمهور اًاشتباه اشاره رفته است. البته برنامه مذکور

است که مسئول تشکیل کابینه دولت  دولت استفاده نموده است. قابل ذکر

اما نگاهی به  .بوده نه رئیس جمهور قانون اساسی وقت نخست وزیر برابر

 :گیری مجلس اول چگونگی شکل

 :نویسد به خمینی می 12اسفند  21نامه مورخه  رفسنجانی در هاشمی

انتخابات ریاست جمهوری، به شما عرض کردیم که بینش  قبل از»
مخالف بینش اسالم فقاهتی است که ما برای اجرای آن  صدر آقای بنی

شما فرمودید  هستیم و همان نظر کنیم و اکنون هم بر تالش می
 ...«کاری دستش نیست ریاست جمهوری مقام سیاسی است و

مدعی است اینکه خمینی  نامه مذکور در رفسنجانی هاشمی که اینگونه

فاقد اختیارات  معتقد بوده که ریاست جمهوری مقامی فرمایشی بوده و

خمینی  نظر بر گوید بنا این نامه نمی گرچه هاشمی رفسنجانی در .است

اند  تجمیع شدهکدام نقاط ساخت قدرت  اجرایی در گیری و قدرت تصمیم

این  کودتای سی خرداد سال شصت دقیقاً اولین نمازجمعه پس از اما در

 :گوید خطبه دوم می کند. هاشمی در زبان خمینی نقل می بازوی قدرت را از

گفتیم  شد خدمت امام رسیدیم و رئیس جمهور صدر وقتی آقای بنی»
ای  که نشد، امام فرمودند مهم نیست، ریاست جمهوری کاره این
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 .«نیست، شما بروید مجلس را در دست بگیرید

تکاپوی رهبران حزب جمهوری اسالمی  این مواضع خمینی و آنچه از

مجلس شورا اسالمی قابل تصدیق است  مورد جایگاه رئیس جمهور و در

طرق غیردموکراتیک  از ننهاده و ساالری مردم مناسبات به وقعی آقایان اینکه،

جمهوریت بودند.  و القاء اراده خود به رئیس جمهورتکاپوی  غیرحقوقی در و

پیش  جمهوری کودتا علیه محتوای جمهوری را در به دیگرعبارت با ظاهر

کدامین سبیل وارد  مجلس از گرفته بودند. اما کودتاچیان برای تسخیر

 شدند؟

برگزاری انتخابات  حزب جمهوری اسالمی که چند هفته پیش از

فقدان  ریاست جمهوری با شکست سنگین وانتخابات  مجلس شورا در

 تقلب در درنگ تخلف و مجلس بی آرای ملت مواجه شده بود برای تسخیر

ای  مصاحبه در صدر گیری بنی رأی روز .داد قرار کار دستور انتخابات را در

 :مورد این انتخابات عنوان داشت اختصاصی با خبرگزاری پارس در

ل که نظر شما در مورد نحوه رئیس جمهور در پاسخ این سئوا»... 
برگزاری انتخابات دیروز چیست گفت: انتخابات امروز جاهایی که من 
دیدم با نظم و آرامش بود و اینکه آیا تقلب شده است یا خیر با یک 

امروز چند شکایت مبنی بر اینکه کارهای  .شود فهمید نگاه نمی
خالفی شده است به من داده شد و تلگراف و تلفن هم زیاد شده 
است که در بعضی جاها اعمال نفوذ و اعمال نظر شده است... انتخابات 
با آرامش برگزار شد اما اینکه فعل و انفعالی شده است یا تقلبی 

وتی بکنم و اینکه چه توانم قضا صورت گرفته یا خیر من حاال نمی
شود باید صبر کرد تا آراء شمرده  ای از این انتخابات حاصل می نتیجه

شود و دیگر اینکه باید گزارش قضاتی که برای این کار تعیین کرده 
 {212}...«بودم ببینم

انتخابات،  بر هیئت قضایی ناظر 03فردای انتخابات گزارشات  از

اعتراض  فرهنگی در جسته سیاسی وهای شخصیتهای بر نامه استانداران و

این  ریاست جمهوری ارسال شد. از تخلفات انتخاباتی به دفتر به تقلبات و

 رئیس جمهور نظر دیگر انتخابات خبرگزاری پارس بار پس از روی سه روز

 :حق حاکمیت ملت عنوان داشت دفاع از در رئیس جمهور را جویا و

شده است که باید شکایات زیادی درمورد تقلبات انتخابات »
رسیدگی شود اگر ببینم که این تقلبات زیاد و جدی است البته 
انتخابات باطل خواهد شد. وی افزود البته هر کجا تقلب زیاد باشد 
انتخابات آنجا باطل است و کسی مدافع انتخابات باطل نیست. اگر 
همه جا تقلب شده باشد انتخابات به طور کلی باطل خواهد شد ولی 

 .«کنم همه جا تقلب شده باشد میفکر ن

انتخابات اولین مجلس  تخلفات گسترده در اما شواهد برتقلبات و

اهلل سید محمد  تحزب جمهوری اسالمی به سرکردگی آیسوی  شورا از

 :است این قرار بهشتی از

ت ویژه اعزامی به أهی عضو و مشاور وزیر فروهر داریوش مرحوم

 تخلفات گسترده انتخاباتی استعفا و اعتراض به تقلبات و کردستان در

 :ای اعالم کرد بیانیه نخست وزیری با صدور دفترش در

 امر که در  هائی عنوان اعتراض به خالفکاریه ب داریوش فروهر»
انتخابات مجلس شورای ملی رخ داده است استعفای خود را به 
پیشگاه امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ملت ایران و رونوشت آن را 

 {203}.«نیز برای رئیس جمهور ارسال داشته است

 در صدر خمینی به بنی تر بزرگ اهلل پسندیده برادر تنامه مرحوم آی

انتخابات  اعتراض به تخلفات انتخاباتی خود گویای زوایای دیگری کودتا در

 :نویسد می صدر خمینی به بنی برادر .باشد می

 صدر  ساحت محترم حضرت آقای بنی»
 جمهوری اسالمی ایرانرئیس 

خمین انتخابات با تقلب و تزویر  مطابق شکایات و اطالعات واصله، در
 کمک ارگانهای شهر و فرهنگیان و تهدید به نفع کاندیدای جمهوری و

اسالمی انجام یافته و حتی قاضی و دادستان و... با ارعاب و زندان 
طبیعی خارج  جریان گیری، انتخابات را از یأر روز در کشتار جمعی و

طرف که  مطلع و بی باشید بازرسی فهمیده و اند. هرگاه قادر نموده
اعزام، تا جریان را مشاهده و  سابقه اداری داشته باشد، با قدرت فوراً

یند و رسیدگی و اگر تخلفی شده، مجرم و مرتکب را شناسایی نما
هیچ دوره به این نحو  سفم بگویم درأطبق قانون عمل فرمائید. مت

 .اند مل نشده. مردم از حکومت اسالمی انتظار ظلم فاحش نداشتهع

 «با تجدید احترامات فائقه، سید مرتضی پسندیده 

اهلل پسندیده برجسته است نحوه  تمتن نامه مرحوم آی آنچه در

 بوده: تقلب و این قرار باشد که از انتخابات می تخلف در اعمال انواع تقلب و

فرهنگیان و تهدید به نفع کاندیدای جمهوری  تزویر، کمک ارگانهای شهر و

تخابات انتخابات. ان روز دادستان در جمعی توسط قاضی و اسالمی، کشتار

 صدر اش به بنی مرقومه اهلل پسندیده در تتا چه حد مفتضح بود که آی

 « هیچ دوره به این نحو عمل نشده متاسفم بگویم در»دارد:  مرقوم می

اهلل  تنامه مرحوم آی پاسخ به در 12اسفند  22 مورخه در صدر بنی

 :دارد پسندیده مرقوم می

  رت آیت اهلل پسندیده دامت برکاتهحض»

مرقومه حضرت عالی درباره انتخابات خمین، مسرت وصول ارزانی 
اند،  بخشید. نظیر شکایاتی که از این انتخابات حضور شما عرض شده

اند. شخصیتهای  شده از آن شهر و شهرهای دیگر نیز به این جانب
اند. قرار است موضوع در شورای  بسیاری نامه و تلگراف فرستاده

انقالب طرح شود و امیدوارم شورا با توجه به اهمیت سالمت انتخابات 
مجلس در پیدایش ثبات در کشور، تصمیم الزم برای رسیدگی جدی 

دانم که قاطعیت در  اینجانب می به همه شکایات واصله اتخاذ کند.
تواند باشد. الزم است همه جانبه باشد و اال  اراده، یک جانبه نمی

ای را در  شود. وضع بحرانی کشور، قاطعیت همه جانبه ثیر میأت بی
کند و تا وقتی اسباب و شرایط اعمال این  اداره امور کشور ایجاب می

شود.  قاطعیت فراهم نشود، سامان دادن به امور کشور میسر نمی
وانم نسبت به عدم سالمت انتخابات القید بمانم و یقین ت بنابراین نمی

 .بدانید در این باره با قاطعیتی به تمام عمل خواهم کرد

 «صدر با تبریکات صمیمانه به مناسب نوروز، ابوالحسن بنی

 20 شیخ علی تهرانی در همچنین مرحوم عالمه محمد تقی شریعتی و

انتخابات مجلس را  مشترکاً ای به رئیس جمهور طی ارسال نامه 12 اسفند

تخابات شدند. متن ابطال ان خواستار قانونی دانسته و شرعی و فاقد اعتبار

 :باشد یمنامه بدین شرح 
 

 سمه تعالیب»
  حضور محترم مقام ریاست جمهوری

 تائیده تصدر دام جناب آقای بنی

طبق مدارک عدیده که خدمت شما و مقامات مسئول ارسال شد 
مجلس شورای ملی که سنگ زیربنای جمهوری انتخابات اولین 

اسالمی است، در مشهد از جهاتی مخدوش و فاقد ارزش شرعی و 
مسئول نظارت بر  قانونی است. اینجانبان از حضرتعالی که قانوناً

صحت جریان انتخابات هستید و پیش از شروع انتخابات این وظیفه 
رسیدگی  اًرا به ملت شریف ایران وعده دادید، خواستاریم سریع
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 .نمائید و دستور انحالل و تجدید آن را صادر فرمائید

 {200«}علی تهرانی ـ محمد تقی شریعتی مزینانی

اعتراض جنبش مسلمانان  از گزارشی در اسالمی انقالب روزنامه همچنین

های انقالب  اعتراض به بازداشت هواداران این سازمان توسط کمیته در مبارز

وقت خراسان  همچنین گزارش طاهراحمدزاده استاندار گیری و رأی روز در

 :نویسد می

 جنبش مسلمانان مبارز به بازداشت هواداران این سازمان توسط ...»
موران کمیته در تهران و شهرستانها ضمن اینکه آنها با رعایت کامل أم

کردند اعتراض کرد و طاهر احمدزاده  امانت به وظیفه خود عمل می
خراسان و کاندیدای مشهد طی تلگرامی به رئیس استاندار سابق 

جمهور و وزارت کشور اظهار داشته است که از اولین ساعات صبح 
انتخابات استانداران و فرمانداران و بخشداران که از قبل حساب شده 
و از وابستگان به حزب مورد نظر انتصاب شدند و اعضاء انجمنهای 

و حزب و روحانیت وابسته ها  اصلی و فرعی را نیز از طرف کمیته
برگزیدند به این قانع نشده و با کمال وقاحت و بیشرمی نام کاندیدای 

دادند.  ی بدست مردم میأا روی کاغذ نوشته و در محل اخذ رخود ر
کند آنها با این اعمال روی انتخابات آریامهری و  وی در پایان اضافه می

ن و یا دشمنان قسم اند. این دوستهای نادا رستاخیزی را سفید کرده
برند کما اینکه  انقالب کشور را به سوی فاجعه می ،دار خورده ماسک

عملکرد یکساله آنان جز تباهی و تفرقه نبوده است. مشاهده عینی 
مبنی بر اینکه روز اخذ آراء  0331عطری در حوزه شماره  محمد ناصر

یک روحانی جلو درب مسجد نشسته و اشخاصی که بیسواد هستند 
کردند و روحانی مذکور اسامی  روی اعتماد به ایشان مراجعه می از

 «نوشته است ائتالف بزرگ را برای آنها می

 پیش از روز مورخه بیستم اسفند یعنی چهار این در البته پیش از

 استانداری خراسان به رئیس جمهور تلگرافی از طی احمدزاده طاهر انتخابات

 :اعالم کرده بود

بر انتخابات از حزب جمهوری اسالمی انتخاب  اکثراعضای نظارت»
 «اند شده

تخلف را برای دردست گرفتن  شاید آنها که آن روزگاران تقلب و

مجلس سامان داده بودند امروز درصدد برآیند تا این واقعیت را کتمان 

 .نمایند اما اسناد حکایت از دیگرچیزی دارند

 

 پذیرند انتخاباتی را میوزارت کشور تقلب و تخلف  شورای انقالب و
انتخابات بقدری زیاد بود که  تخلف در تقلب و حجم شکایات از

 عضویت حزب جمهوری اسالمی و شورای انقالب که بیشتری اعضای آن در

انتخابات بودند نتوانست رویه ناصحیح انتخابات  متخلف در جناح متقلب و

هفت نفره رسیدگی به سیون یتشکیل کم بیانیه و با صدور جبراً را کتمان و

این مورد روزنامه کیهان  شکایات به ناسالم بودن انتخابات معترف شد. در

 :نوشت 12فروردین  2 مورخه در

کمیسیون هفت نفری رسیدگی به شکایات انتخابات، منتخب »
مورد نحوه  کسانی که در ای از اطالعیه با انتشار شورای انقالب امروز

شکایت، اطالعات یا اسنادی دارند  برگزاری انتخابات مجلس شورا
 «خواست مدارک خود را به این کمیسیون ارائه دهند

ای  وقت به سرپرستی مهدوی کنی طی بیانیه همچنین وزارت کشور
ت هفت أی به تقلبات انتخاباتی از سوی هیپیرامون اعالم نتیجه رسیدگ

 :دارد مرحله دوم انتخابات مجلس شورا اعالم می نفره شورای انقالب و

 اسفند ماه گذشته برگزار گردید، هشتاد و اول انتخابات که در دور»

با بدست آوردن اکثریت مطلق آرا به  سراسرکشور یک نماینده از
اعتراضات  همین رابطه سیل شکایات و مجلس راه یافتند، که در

تقلبات انتخابات به دفتر ریاست جمهوری،  نسبت به تخلفات و
هفت  تأیک هی شد، که نتیجتاً سرازیر کشور شورای انقالب و وزارت

مور رسیدگی به این اعتراضات شده أنفری از طرف شورای انقالب م
با  مهلت رسیدگی کمیسیون مزبور یک ماهه اعالم شد ومجدداً

که پنج  تمدید گردید، ولی در حالی درخواست خود آنها مهلت مزبور
است هنوز نتایج بررسی دوم انتخابات باقی مانده  روز به برگزاری دور

 {202}«این کمیسیون اعالم نشده است

این بیانیه صادره از سوی وزارت کشوروقت که اشاره به درخواست 

سوی  زمان رسیدگی به شکایات تقلبات انتخاباتی مجلس از تمدید

کمیسیون هفت نفره دلیل برتخلفات وتقلبات گسترده انتخاباتی توسط 

 .حزب جمهوری اسالمی میباشد

 

 تقلب و تخلف انتخاباتی اطالع خمینی از
 درصدی شهروندان برگزار 12 اول انتخابات مجلس که با حضور دور

 تخلفات گسترده دور رفت که با این تقلبات و شده بود اکنون ترس آن می

همچنین اولین مجلس پس از پیروزی  و مردم برگذار دوم با مشارکت کمتر

 خاص باشد. از این روی رئیس جمهورتخلف جناحی  انقالب نتیجه تقلب و

داند.  تأیید خمینی می فقدان مجلس و ت وزیران درأراه چاره را معرفی هی

 :دارد ای به خمینی مرقوم می طی نامه 12اردیبهشت  00مورخه  صدر در بنی

 حضور مبارک حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی»
 رهبر انقالب اسالمی ایران، دامت ظله العالی

ها و حوادث،  منظور مقابله قاطع با توطئهه به اوضاع کشور و بنظر 
ضرورت دید، بر اساس گفتگوهای مفصلی که حاج احمد آقا به عرض 

 :رسانند، خواهان موافقت با سه امر زیر بشوم می
قوای انتظامی در اختیار  .انتخاب نخست وزیر با تصویب امام

تبلیغاتی باید بر خالف های  دستگاه .باشند و به دستور عمل کنند
مصالح کشور و مخالف سیاست جمهوری اسالمی نباشند و آزادی 

  .آنان در حدود قوانین اسالمی باید مراعات شود
دهد که با وجود همه مشکالت، در صورتی که وسائل  اطمینان می

کار در دسترس و به اختیار باشند، هیچگونه خطری متوجه انقالب 
 .واهد شداسالمی و کشور عزیز نخ

 «صدر ابوالحسن بنی

نامه مرقوم  زیر متعاقب این درخواست رئیس جمهور، خمینی در

 : دارد می

 «با پیشنهاد رئیس جمهور موافقت شد»

صدرحکایت ازآن دارد که حجم  موافقت خمینی با درخواست بنی

انتخابات مجلس اول بقدری وسعت داشته که حتی  تقلبات در تخلفات و

تخلف را به سران حزب جمهوری نشان داده  راه تقلب وخمینی که خود 

تخلف را کتمان نماید. اما آنچه پیش آمد  توانست این حجم تقلب و بود نمی

را از  اینکه رهبران حزب جمهوری اسالمی به دیدار خمینی شتافته واو

این مورد هاشمی  بازداشتند. در صدر شروط بنی قبول تشکیل دولت و

 :گوید رفسنجانی می

ما در انتخابات مجلس پیروز شدیم. بعد از پیروزی ما در مجلس  »...
گفتیم. از همان  تضاد واقعی نمایان شد که عمدتاً خدمت امام می

لحظه اول در مجلس تضادهایی نمایان شد که غیرقابل حل بنظر 
صدر بعد از تشکیل مجلس توطئه عجیب و غریبی کرده  بنی .آمد می
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دولت منبعث از مجلس یک دولت موقت خواست قبل از  بود. می
تشکیل دهد و به تصویب امام برساند تا به وسیله آن دولت بتواند از 

ای به امام نوشته بود و امام هم  تصمیمات مجلس جلوگیری کند. نامه
موافقت کرده بودند. چند روز به رسمی شدن مجلس مانده بود. فکر 

ای و  اهلل خامنه آیتکنم اوایل خرداد بود. من، شهید رجایی،  می
دیگران نشستیم و جلسه گرفتیم که منظور از این کار چیست؟ دولت 

کرد و چند روزی هم به رسمیت مجلس  شورای انقالب داشت کار می
صدر رئیس شورای انقالب بود. گفتیم: چه  بیشتر نمانده بود. تازه بنی

 نیازی به دولت جدید است؟ به امام گفتیم این خطرناک است. تا
خواهند چه کار  شود. می بخواهند تشکیل دهند، دوره آنها تمام می

بود. نمایندگان اعتراضات شدیدی   کنند؟ مجلس هم عصبانی شده
کرده بودند. امام پذیرفتند. این یکی از مواردی است که گفتم امام 

بودند، ولی امضای خود را  ضمن قاطعیت، حق پذیر بودند. امضاء داده 
صدر خنثی شد. بعد به  این طریق اولین توطئه بنیپس گرفتند. به 

 «...باشد او کرد مجلس باید در اختیار مجلس رسیدیم. فکر می
{200} 

 :بیانات هاشمی مشهود است دو مورد در

 ت وزیران را درأتشکیل هی مبنی بر صدر خمینی پیشنهاد بنی :  اول

بود، اما سران حزب با تأیید خود پذیرفته و حتی امضا کرده  فقدان مجلس و

تعهد  از جمهوری به کمک او شتافتند که توطئه را تا پایان به اتمام رساند و

 .برابر درخواست رئیس جمهور سر باز زند خود در

وحدت رویه خود دربازگویی تاریخ پای  انی برنج: هاشمی رفس دوم

گوید  واقعه را تحریف نموده. هاشمی می طبق معمول نیمی از فشرده و

دوم  پس از تشکیل مجلس، یعنی پس از برگذاری دور صدر واست بنیدرخ

صدر به خمینی شانزدهم  حالی که مورخه نامه بنی انتخابات بوده. در

 .دوم انتخابات انجام نپذیرفته است دور هنوز دهد و اردیبهشت را نشان می

اعالم نتیجه رسیدگی  پس از این دیدار بود که خمینی حتی به انتظار

شکایات انتخاباتی از سوی کمیسیون هفت نفره شورای انقالب هم به 

اری زبرگ تخلف دور اول و تقلب و در صدد تأیید انتخابات سراسر ننشست و

 .مرحله دوم برآمد

 :ای به خمینی نوشت نامه در صدر این روی بود که بنی از

عرض شد باید به تقلبات انتخاباتی رسیدگی شود. فرمودید صحیح »
ما بدون این که صبر شود و نتیجه تحقیق معلوم شود، آمدند و است. ا

از شما امریه گرفتند و دور دوم را شروع کردند. نتیجه این که بیش از 
نود نماینده در  میلیون نفر شرکت نکردند. با توجه به این که صد و 0

شوند، آنهم با اکثریت نسبی، این مجلس معرف  دور دوم معین می
شود. این مجلس قوی است یا  ایران بیشتر نمییک هفتم مردم 

 {201}«ضعیف؟

درآتش جنگ  گرفتن کشور قرار ترس حمله عراق و که از صدر بنی

ند نامشروع ضد انقالب بود رفت. پس از آن زپذیرش مجلسی که فر بار زیر

 :عنوان داشت این مورد خود را سرزنش و بارها در بارها و

« بعد کردیم، کاش زودتر کرده بودیمکاری که . کاش ایستاده بودیم»
{201} 

 {200«}اشتباه کردم که آن مجلس را پذیرفتم»

بررسی چگونگی نقش  سلسله نوشتارهای بعد به تحلیل و این قلم در

عملیاتی کردن کودتا علیه  مجلسی که فرزند نا مشروع ضد انقالب در

 .مشروع انقالب داشته خواهد پرداخت رئیس جمهور

 

 
 

 صدر پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنیمالحظاتی 
 

 0022اسفند  ـ 0حسن یوسفی اشکوری

 
 

( جناب آقای ابوالحسن 2300مارس  2) 20اسفند  02در جمعه شب 

سی  بی تلویزیون فارسی بی «آخر هفته 2صفحه »برنامه صدر در  بنی

سخنانی گفت که از جهات مختلف جای تأمل و بررسی دارد. گرچه سخنان 

و آرای قابل تأمل ایشان در این برنامه کم نیست اما بخشی که در اینجا 

شود به انتخابات مجلس اول که من نیز در آن  کنم مربوط می اشاره میبدان 

 مجلس نماینده بودم.

بوده « قالبی»صدر ادعا کرده است که انتخابات مجلس اول  جناب بنی

درصد بیشتر شرکت نکرده بودند و تازه آن هم  22حدود  چرا که در آن اوالً

رصد بوده و این تقلب نیز با د 01 ءنهایت آرا  با تقلب بوده و از این رو در 

 چراغ سبز آیت اهلل خمینی به حزب جهوری اسالمی بوده است.

ت بازرسی در این مورد رسیدگی کرده و أه هیایشان مدعی است که د

فهرست تقلبات را تهیه کرده بودند و قرار شده بود که مجلس باز نشود، اما 

 شد.برخالف قانون و به دستور آقای خمینی مجلس تشکیل 

و از جمله  12ـ  12حقیق در مورد تحلیل شرایط سال اکنون جای ت

گمان دعوی جناب  انتخابات مجلس اول و بررسی آماری آن نیست، اما بی

ت مختلف کذب و تحریف تاریخ است. در این مورد به چند اایشان از جه

 کنم:  نکته اشاره می

ن دعوی رسد مستندات ای نخستین پرسشی که به ذهن می طبعاًـ 0

ند؟ بر اساس راینی که مدعا را مدلل کند کدامچیست و اسناد و شواهد و ق

نشان دهد  صدر است که مستنداً بر آقای بنی« البینه علی المدعی»قاعده 

که دعوی او درست است. ایشان در آن زمان رئیس جمهور و رئیس شورای 

دارک کافی برای باید م انقالب و رئیس دولت بود و مجری انتخابات و قاعدتاً

اثبات مدعای خود داشته باشد. حتی اگر اسناد مکتوب در اختیار نباشد 

تواند اعضای   ایشان میشواهد مقالیه و حالیه برای آن وجود دارد. مثال قطعاً

رسیدگی کرده و به ویژه رؤسای  تی که فهرست آرای تقلبی راأآن ده هی

گمان هنوز  اند، اما بی ا درگذشتهشماری از آنه تها را اعالم کند. احتماالًأهی

توانند از شخصیتها  دهند. افزون بر آن می شهادت توانند می و اند زنده شماری

و جریانهای سیاسی مستقل و حتی منتقد حاکمیت که خود نیز در انتخابات 

حضور داشتند )مانند نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، جاما، جنبش 

و...( بخواهند که بر  ـ اکثریتـ  فدائیان خلق ید جوادی، حزب توده،حاج س

این مدعا گواهی دهند. چرا که قابل قبول نیست که از چنین رخداد مهمی، 

 باز و آزاد آن زمان، فقط یک نفر آگاه باشد.  آن هم در فضای تقریباً

سال چنین دعوی مهمی  00پرسش دیگر این است که چرا پس از ـ 2

های جناب  ها و نوشته ست در گذشته در گفتهشود؟ البته ممکن ا مطرح می

ام، اما باز  اطالع مانده صدر در خارج از کشور مطرح شده باشد و من بی بنی

همان زمان یعنی در مقطع    باید به این سئوال جدی پاسخ داد که چرا در

ترین مقام  برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس ایشان به عنوان عالی

راض ری انتخابات به چنین تقلب و خیانت بزرگی اعتاجرایی کشور و مج

  آورم چنین ادعایی از سوی ایشان و حتی  یاد میاند؟ تا آنجا که من ب نکرده

                                                 
نماینده اولین دوره مجلس حسن یوسفی اشکوری، نویسنده و پژوهشگر دینی و ـ 0

 .شورای اسالمی در ایران است

http://www.bbc.co.uk/blogs/persian/viewpoints/4370/
http://www.bbc.co.uk/blogs/persian/viewpoints/4370/
http://www.youtube.com/watch?v=5s-u5zXUH78&feature=youtu.be
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گروههای سیاسی فراوان و فعال در آن زمان که در انتخابات کاندیدا  سوی از

توان تصور کرد که دیگران از آن  داشتند مطرح و اعالم نشده است. می

 خبر بوده و یا از کنار آن به سادگی گذشته باشند؟  بی

کنندگان  تر صحت این دعوی بیش و پیش از آنکه تقلب مهم همه ازـ 6

کشد، چرا که ایشان باید به  را زیر سئوال ببرد شخص مدعی را به چالش می

این پرسش مهم پاسخ دهند که اصال چرا به چنان انتخابات متقلبانه و 

همان    مجلس قالبی و فرمایشی تن داده و حتی با آن همکاری کرده و در

ایشان در آن  !اند که به قانون اساسی وفادار باشند؟ جلس سوگند خوردهم

زمان تمام سمتهای اجرایی و حتی تقنینی کشور را در اختیار داشتند و 

آید از چنان مقام و مرتبی برخوردار  چنان که از فحوای کالمشان برمی

را  بودند که شخصیتی چون آیت اهلل خمینی در مقام رهبر بالمنازع انقالب

داده است! چرا و به  می« تذکر»دیده و به او همواره  تر می هم در مقامی فرو

بدین ترتیب مشروعیت خود  !چه دلیلی چنان خیانتی را پذیرفته است؟

ایشان به عنوان رئیس جمهور غیر قانونی و نامشروع بوده )زیرا طبق قانون 

نمایندگان اساسی منتحب مردم پس از ادای سوگند در مجلس و در محضر 

یابد( و دولت  ملت و نیز پس از تنفیذ مقام رهبری مشروعیت و رسمیت می

صدر به پیامدهای  نامشروع بوده است. آیا آقای بنی و کابینه او نیز مطلقاً

اند؟ اگر بگویند به مصلحت و یا از ترس تن  منطقی مدعای خود اندیشیده

تر از گناه است و قابل  بداند، باز عذری  به چنان تقلب و افتضاح بزرگ داده

چنین خیانتی و آن هم در آن زمان حساس و در آغاز  قبول نیست؛ زیرا اوالً

خواهانه  از یک انقالب بزرگ و آزادی برآمده و سیاسی جدید نظام گیری شکل

ای قابل قبول  کند( با هیچ بهانه صدر هنوز نیز از آن دفاع می )که جناب بنی

گرایی و مبارزه با جبهه  با مدعای پایدار ایشان مبنی بر قانون نیست و ثانیاً

استبداد از موضع دفاع از قانون و حقوق ملت در تعارض است. ایشان که در 

خواست و  اش با کمترین بهانه به ستیز با رقیبان برمی دوره ریاست جمهوری

را راه  همان   برای تخریب رقیبان از هیچ چیزی رویگران نبود و اکنون نیز

نژاد است(، چگونه ممکن  دهد )از این منظر ایشان سلف احمدی ادامه می

است که از رخداد مهمی چون تقلب گسترده در انتخابات مجلس اول چشم 

  !بپوشد و آن را جار نزند؟

کند آیت اهلل خمینی به حزب جمهوری اسالمی  ایشان ادعا میـ 2

س شگفتی است! پرسش جدی چراغ سبز داده بود تا تقلب کنند. ادعای ب

توانست  چنین بکند و انگیزه ایشان چه می خمینی آقای باید چرا که است این

باشد؟ واقعیت این است که اگر قرار بوده رهبر انقالب به کسی و جریانی 

صدر  بایست که به آقای بنی انتخابات مجلس را داده باشد، می در تقلب اجازه

داده باشد نه به رقیبان ایشان. چرا که در و دفتر هماهنگی او چنین مجوزی 

آن زمان بر عالم و آدم آشکار بود که آیت اهلل خمینی مدافع و حامی جدی 

صدر بود و حال که با حمایتهای همه جانبه رهبری انقالب به مقام  بنی

کرد که آیت اهلل خمینی  ریاست جمهوری رسیده، عقل و تدبیر حکم می

ا بگیرد و با استفاده از ابزارهای آشکار و جانب رئیس جمهور محبوبش ر

پنهانش کاری بکند تا دفتر هماهنگی رئیس جمهور با مردم )که در آن زمان 

کرد( مجلس را هم در اختیار بگیرد تا  به عنوان یک حزب سیاسی عمل می

برای اداره کشور دچار مشکل نشود نه اینکه از رقیب حمایت کند. واقعیت 

صدر، به درست یا غلط، مورد حمایت  مان جناب بنیاین است که در آن ز

شد و از این رو توانست چنان رأی باالیی بیاورد  آیت اهلل خمینی شمرده می

نهایت   همان مقطع حسن حبیبی )کاندیدای نهضت آزادی و در    در اگر گرنه و

 مورد حمایت حزب جمهوری اسالمی( از چنین حمایتی برخوردار بود قطعاً

شد. آیت اهلل خمینی تا پایان کار نیز از او به سختی حمایت کرد.  یانتخاب م

البته باید افزود که آیت اهلل خمینی معتقد بود که مسئوالن و مدیران کشور 

)حتی تا سطح فرمانداران( نباید زود به زود تعویض شوند و تغییر کنند تا 

پیروی از  تر ثبات برقرار شود و نظام جدید مستقر گردد. به هر چه زود

همین قاعده بود که وی هم از بازرگان تا آخرین لحظه حمایت کرد و هم از 

 ها از میرحسین موسوی.  صدر و هم بعد بنی

صدر با رقیب یا  واقعیت این است که در آن زمان اختالف بنیـ  ۵

ن آن را حول دوگانه توا گرایی نبود و از این رو نمی رقیبانش حول قانون

دهد و خود  آزادی تحلیل و تفسیر کرد. اسناد نشان می ـ جدال استبداد

نیز به عنوان گواه آن دوران به یاد دارم که در ماههای نخست پس از انقالب 

الف پیدا کرد و این تصدر اخ حزب جمهوری اسالمی )به هر دلیل( با بنی

اختالف در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اول علنی شد و آنان تالش 

صدر را از کرسی ریاست  دند که برنده انتخابات باشند و بنیفراوان کر

صدر رئیس جمهور ایران شد.  جمهوری محروم کنند اما ناکام ماندند و بنی

حزب جمهوری برای تسخیر  حتر شد. جنا تر و حاد عمیق اختالفات پس آن از

 ریزی کرد و این بار البته موفق شد. مجلس برنامه

در مجلس کار بر رئیس جهور سخت شد  صدر با اکثریت مخالف بنی

اما ایشان نیز از هر ابزاری استفاده کرد تا به مقابله برخیزد و رقیبان را ناکام 

از رقیب و حتی از  کردند اوالً همفکرانشان تصور می گذارد. ایشان و احتماالً

نژاد  رهبری نفوذ و اعتبار بیشتری دارند )تصوری که اکنون محمود احمدی

می است و از این رو به هر تالشی ئهای رهبری داحمایت و ثانیاً هم دارد(

 دست زدند تا رقیب را منزوی کنند.

من خود گواهم که در آن زمان هیچ یک از دو طرف برای حذف رقیب 

داد. در عمل نه اکثریت خط امامی  ای را از دست نمی هیچ فرصتی و بهانه

اش همین دعوی  صدر. نمونه بنیبه قانون و اخالق بود و نه آقای  مقید مجلس

است که انتخابات مجلس اول را قالبی  سال 66صدر پس از  جناب بنی کذب

 و عمالً کرد، قانوناً داند. دعوی شگفتی که اگر در آن زمان مطرح می می

 توانست یک روز هم بر کرسی هوش ربای ریاست جمهوری تکیه زند. نمی

از انتخابات ریاست جمهوری  مجلس چند ماه پس انتخابات که دانیم می

توان تصور کرد انتخابات ریاست جمهوری آزاد بوده  انجام شد و چگونه می

چرا در ریاست جمهوری مشارکت  !اما انتخابات مجلس پر از تقلب و قالبی؟

این در حالی  !کند؟ درصد تنزل می 02باال بوده اما چند ماه بعد در مجلس به 

روشن است  !کی بودند و هم رأی دهندگاناست که هم مجریان انتخابات ی

کفایت تشخیص داده و  خواهد مجلسی را که او را بی صدر می که آقای بنی

شان مبنی بر  عزل کرده از اعتبار بیندازد تا هم توجیهی برای دعوی

کودتایی بودن ماجرای عزل بتراشد و هم از مجلس انتقام گرفته باشد. در 

ان داوری کرد اما اگر عمل و رفتار مالک باشد تو های قلبی نمی مورد انگیزه

های پیروزی در جدال  به انگیزه صدر عمدتاً قاطعانه معتقدم که آقای بنی

جنگد. ایشان  قدرت با رقیبان واقعی و یا توهمی جنگیده و هنوز هم می

داده اما به اشتباه  گوید که عملی بر ضد آقای خمینی انجام نمی درست می

از چنان  با حمایت او رقبا را حذف خواهد کرد و ثانیاً اوالً کرده که تصور می

تواند خود او را هم حذف  محبوبیتی برخوردار است که در صورت لزوم می

کند اما در فرجام کار این رقیب هوشمند بود که با استفاده از اشتباهات 

 مهلک رئیس جمهور و جلب حمایت رهبری بر او چیره شد.

نژاد است. اهل  از جهاتی سلف آقای احمدی اًصدر انصاف آقای بنی

هیاهو بود و برای تخریب مخالفان و منتقدان از چیزی ابا ندشت )و ندارد(. 

کند( بر امواج احساسات مردم سوار شود.  کرد )و می همواره تالش می

گاه از دروغ و   ای برای حذف رقیب بوده )و هست(. تمسک به قانون بهانه

سی نیز هنوز  بی اشته )و ندارد(. در همین گفتار بیتحریف هم پروایی ند

داند. جان کالم این است که دو  رقیب )ولی فقیه( می« بدیل»خود را تنها 
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 شد که شد.  بایست حذف می گنجیدند و یکی می پادشاه در اقیلمی نمی

ام )تنکابن و  توانم در ارتباط با حوزه انتخابیه حال حداقل می در هر

اتهام تقلب قابل توجهی  که در انتخابات مجلس اول مطلقاًرامسر( بگویم 

مطرح نبوده است. جریانهایی چون سازمان مجاهدین، حزب توده، فداییان 

و افرادی منفرد کاندیدا بودند و رقیب اصلی من کاندیدای مجاهدین  اکثریت

بود و انتخابات به دلیل رقابت تنگاتنگ به دور دوم کشیده شد. هیچ فرد و 

صدر اینکه من کاندیدای  نبود. قابل توجه جناب بنی جدی معترض نیز هیگرو

صدر بودند و  هایی بودم که مانند دیگر جاهای کشور حامی بنی خط امامی

تر ستاد انتخاباتی  چندی قبل به ایشان رأی داده بودند و از همه مهم

ن از صدر ستاد انتخاباتی من هم بود. دلیل این کار نیز این بود که م بنی

صدر بودم و به ایشان رأی داده بودم. ایشان بفرمایند که در  حامیان بنی

و  !کننده صورت بگیرد؟ چنان شرایطی چگونه ممکن بوده که تقلبی تعیین

  !توانسته باشد؟ اصال انگیزه تقلب چه می

صدر بودم ولی  بیفزایم که من خود در مجلس از مدافعان آقای بنی

که به بخشی از آنها اشاره شد( به عدم صالحیت نهایت به دالیلی )  در 

کشور معتقد شدم و در جلسه استیضاح نیز به عدم صالحیت  اداره در ایشان

ای همراه تنی چند از  همان زمان نیز طی بیانیه   ایشان رأی دادم و در

صدر را بیان کردیم و در  نمایندگان دالیل رأی به عدم صالحیت آقای بنی

صدر در دوران  یافت. با حوادث بعدی و رفتارهای آقای بنیمطبوعات انتشار 

پس از برکناری )به ویژه اتحاد با سازمان مجاهدین( دانستم که در رأی خود 

 ام. صائب بوده
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مالحظاتی پیرامون »عنوان نوشتار جناب آقای یوسفی اشکوری با 

که در مقام محاجه با مدعیات آقای « صدر برخی سخنان ابوالحسن بنی

صدر در برنامه صفحه دو تلویزیون بی بی سی منتشر شده است از چند  بنی

شده  توان درباره علل برخورد شخصی جهت قابل بررسی است. هرچند می

دینی با اولین منتخب مردم  آمیز این مفسر متون اهانت و گزنده و گاه واقعاً

دانم و بلکه در این مقاله تالش  ایران بحث کرد، اما این کار را شایسته نمی

ای در متن آن سالها و آن رویدادها  عنوان کسی که به مقتضای حرفه به دارم

ام، برخی ابعاد ناگفته یا کتمان شده در بحث آقای اشکوری را  حضور داشته

برسانم تا حد امکان روشنایی بیشتری بر تاریخ  به عرض خوانندگان گرامی

معاصر در این زمینه مشخص انداخته شود. به خصوص با توجه به این نکته 

ای  که بخش مهمی از ادعاهای آقای اشکوری به نحوه کار گروهی ما عده

گردد، که  گرا در روزنامه انقالب اسالمی بر می نگار جوان و آرمان روزنامه

نگارانه دیگری آنهم در شرایط انقالبی و پرتحول آن روز  امهمثل هرکار روزن

های من  ایم. کسانی که با نوشته در معرض آزمون و خطا بوده ایران، دائماً

آشنایند، شاید مستحضر باشند که بعد از خروج از زندان جمهوری اسالمی 

تک وقایع آن سالها،  و مهاجرت، به شهادت آثار مختلف مکتوب درباره تک

گیرانه  بررسی آن دوران، نگاه انتقادی و خرده در که است بوده این تالشم مامت

صدر و برخی سیاستهای خود وی داشته  به خصوص در مورد دوران بنی
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های بازتولید استبداد برای  باشم. همیشه بحث درست درباره سرچشمه

جامعه در حال گذار سودمند است و امیدوارم این بحث نیز به این هدف 

 کمک کند. به هر حال امیدوارم از جاده انصاف خارج نشوم. 

از دیدی استراتژیک و همانگونه که در ادامه متن خواهد آمد، این 

هایی واقعی و نوشته آقای اشکوری بدون اینکه خواننده مشتاق را به پرسش

مان و  عمیق برای کشف واقعیتهایی از تاریخ سی و چند ساله اخیر میهن

ت عظمایی به نام حکومت سلسله روحانیت بر سرنوشت یک ملت بمصی

متنوع و متکثر سوق دهد، راه برای سوءتفاهم میان نیروهای وفادار به 

واکاوی  استقالل و آزادی ایران گشوده است. به هر حال هدف من در اینجا

های مختلف برای ابراز چنین نگاهی با چنین قلمی نیست، ولی نظر  انگیزه

به اینکه احکام و پرسشهای وی در این مقاله با اطالعات و تجربه تاریخ 

اعتبار  ای از اخبار نادرست و بی خواند و از دید من حاوی پاره موجود نمی

شود. اما پیش از  است، الزم است در این باره دقت نظر کافی خرج داده

ای را خدمت خوانندگان محترم  دانم مقدمه ورود به اصل بحث الزم می

 عرض کنم تا بحث در روشنایی بیشتری صورت گیرد. 
هیچگونه گفتگو و  0653اینجانب با آقای اشکوری تا قبل از فروردین 

ای از ایشان تحت عنوان  ام. اما وقتی همین ماه مقاله مصاحبتی نداشته
را در سایتها خواندم، نظر به اینکه وی همین مدعیات « عاشقی نوبت»

اش را که به طور مستقیم راجع به نحوه کار ما در روزنامه انقالب  لیفع
ای مبنی بر خسارت ناشی از  اسالمی و به خصوص اتهام تکراری و کلیشه

صدر و مجاهدین بود، مطرح کرده بود، از وی درخواست کردم  اتحاد بنی
گویی پرهیز نموده  شن شدن موضوعات تاریخی اجازه دهند از کلیبرای رو

تر وارد بحث شویم تا ببینیم کدام روش ما در آن زمان درست و  و مصداقی
باب مکاتبه و تبادل  0653فروردین  03کدام خطا بوده است. به هر حال از 

وی نظر انتقادی با ایشان در باب بسیاری از همین موضوعاتی که دوباره از س
شهریور  43وی در این مقاله جدید قلمی شده است گشوده شده و تا 

اما برادر گرامی! گویا ما با دو زبان صحبت »که ایشان به من نوشتند:  0653
با تقاضای وی خاتمه پیدا کرد. کلیه آن « فهمیم! کنیم و حرف هم را نمی می

اسالمی بر صدر و روزنامه انقالب  مکاتبات که موضوعاتش به دوران بنی
کننده  گردد نزد ایشان و من موجود است و به نظرم تا حد زیادی روشن می

رئوس مسائلی است که ایشان در این مقاله و یا در جاهای دیگر عنوان 
تواند روشنگر باشد، نظر به اینکه به  کرده اند. هرچند نشر آن مکاتبات می

شار نیست، همچنان ایشان نوشته بودم این بحثها برای عمومی کردن و انت
بر عهد خود هستم و انتشار آن برای افکارعمومی را منوط به اجازه 

مقدمه اصل مطلب به ترتیب زیر  دانم. پس از این مستقیم ایشان می
 شود: گیری می پی

ست قصدش فقط طرح یک پرسش مقاله آقای اشکوری که مدعی ا ـ0
 ۵3لس اول در سال باره ادعای اولین تقلب بزرگ در انتخابات مجساده در

پروایانه نسبت به استانداردهای  یابد به صورتی بی باشد، هرقدر ادامه می می
صدر  شده با بنی ای شخصی یک بحث خردمندانه، خود را در وادی معارضه

خوانی شوم، در بحث آقای  کاهد. بدون اینکه بخواهم وارد انگیزه فرو می
مدرک یا  گاه تعمیم یافته بیشناختی متوجه نوعی ن  اشکوری به لحاظ روش

سابجکتیو و  شویم که به نحوی شدیداً دست کم به شدت غیرمنقح می
نشیند. به  یک نفر به داوری اخالقی می  جدلی درباره شخص و شخصیت

گواه تصریح خود وی هدف آقای اشکوری از این بحث رسیدن به یک 
به لحاظ روش و نژاد  صدر و احمدی عجیب تاریخی است؛ بنی مغالطه واقعاً

ام ولی اگر این دست فتوا صادرکردن  اند. من اصول فقه نخوانده منش یکی
ای مثل آقای اشکوری جایز باشد باید گفت ما با مکتب فقهی  از فقه خوانده

کند بلکه  ای در میان شیعیان مواجه هستیم که نه تنها قیاس را رد نمی تازه
 کند.  حکم هم علیه افراد صادر می بر مبنای انواع قیاسهای مع الفارق واضح،
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اگر بخواهم تمام نوشته آقای اشکوری را وفادارانه بازنویسی کنیم  ـ2

شود؛ وی ضمن رد ادعای تقلب در انتخابات مجلس اول در حالی که  این می

خود وی نیز عضوی از آن بوده است، ادعای مشارکت حداقلی مردم )یعنی 

 صدر( و هم ادعای چراغ سبز آیت اهلل خمینی درصد به قول بنی 04 حدود در

کند و آنها  به حزب جهوری اسالمی برای این تقلب را خالی از وجه اعالم می

کند که از دید وی اصالَ آدمی  صدر ذکر می را در حد مدعای صرف آقای بنی

 نژاد.  مثل احمدی فریب است دقیقاً دروغگو و فریبکار و عوام

اما قبل از اینکه اطالعات و مستندات خودم را شرح دهم، یک نکته 

که به قول معروف اثبات شی  شان کنمده منطقی را الزم است خاطرنسا

شود تقلب شده، این بدان معنا نیست  کند؛ وقتی گفته می نفی ماعدا نمی

است در تمام  ناند. روش که کس و یا کسانی هم بدون تقلب انتخاب نشده

تقلب راه داشته و دارد، طبعاً افرادی هم به درستی  های که در آنهایانتخابات

خود  ، به گواهی همشهریان وی در شمالء اهللشا  شوند که ان انتخاب می

کار تقلبهای اساسی در  و آقای اشکوری از این زمره بوده باشند. اصوال ساز

شود  ی آورده می؛ برای یک طرف به عنوان اکثریت رأانتخابات همین است

لی که طرف دیگری نیز به عنوان اقلیت حضور دارد. تقلب و در عین حا

 سازی برای ساختن و در اختیار داشتن اکثریت است. رأی

در  ،«0631تقابل دو خط یا کودتای خرداد »اینجانب در کتاب  ـ6

به جزئیات آن « مجلس و تقلبات وسیع»تحت عنوان  44ـ  44 صفحه

ام که حزب جمهوری  ضیح دادهام و با سند و مدرک تو انتخابات پرداخته

ها مهندسی کامل سیاسی،  یاسالمی چگونه با یک طراحی یا به قول امروز

و البته مستحضر به پشتیبانی آقای خمینی از طرح، قوه مقننه را در ید 

اختیار خود در آورد. تقلب در آن انتخابات به حدی بود که ساعاتی بعد از 

ور حجمی از شکایت و اعتراض نسبت انتخابات دور اول، از همه مناطق کش

به تقلب حساب شده در انتخابات همراه با اسناد، مدارک و گزارش به تهران 

اسالمی که در آن تاریخ پرتیراژترین روزنامه  انقالب روزنامه دفتر خصوص به و

صدر نیز راهی نداشت جز اینکه آنها را جدی  بود واصل گردید. آقای بنی

های مختلف وعده رسیدگی  او در روزنامه و مصاحبهبگیرد و اعتراض کند. 

عادالنه به مردم داد و همان وقت بعد از جلسه با آقای خمینی به مخاطبان 

روزنامه گزارش داد که قرار شده است به اعتراضات رسیدگی دقیق صورت 

 گیرد. 
داند این حکم پیشاپیشی نیز  ای که خود را محقق می از نویسنده ـ4

اکنون جای تحقیق در مورد تحلیل » نویسد: ی دارد که میجای بسی شگفت
و از جمله انتخابات مجلس اول و بررسی آماری آن  4۵ـ  4۵شرایط سال 

 04صدر بر مشارکت  اعتبار کردن ادعای بنی منظور وی بی ظاهراً«! نیست
کار  و قبل تاریخ سر است. ولی از دید وی گویی ما با ما 4۵درصدی در سال 

 داریم. 

به بعد که بخشی از رأی  31گذریم در کشوری مثل ایران که از سال ب

ها به خاطر ایجاد ترس از دست دادنِ کوپن، کنکور دانشگاه، مهر و  دادن

اتهام ضد انقالب یا ضد اسالم نخوردن در شناسنامه و... بوده است، باید 

چه اساس است، پس به  ارزش و بی پرسید اگر تحقیق آماری در این مورد بی

شود گفت که آن انتخابات تا چه حد با اصل مشارکت مردمی  مبنائی می

سازگار است؟ اگر در جایی از دنیا، فرضاً از ده هزار واجد شرایط، هزار نفر 

کنند، آیا خود این مسئله به شما نمی گوید که اوالً  در انتخابات شرکت می

و ثانیاً به شما  اند هزار نفر در آن شرکت نکرده ۵دلیلی وجود داشته که 

گوید که این شهردار که با رأی هزار نفر از ده هزار نفر انتخاب شده، در  نمی

گوید  به شما نمی بهترین حالت نماینده آرای یکدهم آن مردم است. و ثالثاً

 اند؟  هزار نفر دیگر شرکت نکرده ۵که چه وضعیتی حاکم بوده که 

صورت نگرفته باشد هم  آمار دور اول مجلس هم با فرض اینکه تقلبی

دانند وبه همین  اکنون هم موجود است و آقای اشکوری خود این را می

زنند تا دیگر نیاز به جدی گرفتن  علت با این مغالطه از ابتدا زیر آمار را می

چرا پس از »نویسد  شگفت آورتر اینکه وی می آن نداشته باشند. باز واقعاً

این سئوال انکاری وی را اگر « !د؟شو سال چنین دعوی مهمی مطرح می 66

در کنار این واقعیت بگذاریم که وی به فعال سیاسی بودن در مرکز کشور و 

 در مجلس اول بالضروره در متن و حواشی آن سالها بوده است حقیقتاً

عجبی است. گویا آقای اشکوری آن دوران را اصال درک نکرده و از تاریخ و 

های  است و اصالً وی حتی تیترهای روزنامه خبر وقایع روزمره آن دوران بی

در  ای که وی کالً کرده است به گونه دوران نمایندگی خودش را هم مرور نمی

جریان وقایع آن دوران نیست، در حالی که مرکز اسناد انقالب اسالمی که 

از مراکز استراتژیک والیت فقیه است، در گزارش خود از نحوه انتخابات 

 : آورد مجلس اول می

نتیجه انتخابات نیز مورد اعتراض نیروهای چپ و التقاطی به خصوص »
سازمان مجاهدین خلق )منافقین( که نتوانسته بود حتی یک نامزد به 

ها نامزدهایشان به دور  مجلس بفرستد و تنها در برخی از شهرستان
دوم رسیده بودند و لیبرال قرار گرفت. در مرحله دوم که در تاریخ 

گزار شد نامزدهای راه یافته به دور دوم به رقابت بر 0۵/2/4۵
حالی بود که از برگزاری مرحله اول انتخابات تا  پرداختند. این در

های مسلحانه  مرحله دوم، هم چنان، تظاهرات، اعتصابات و درگیری
پراکنده ادامه داشت و حتی به دلیل وخامت اوضاع بعضی شهرها مثل 

آباد، فارس و چند شهر دیگر  فیروز سنندج، چابهار، هشترود، نقده،
 {232}«باعث شد انتخابات مرحله دوم در این شهرها برگزار نشود

ظاهرا مطلع نیستند که در سایه همین اختالفات اساسی بود که به 

نفر از سراسر کشور توانستند وارد مجلس  264مرحله فقط  2طور کلی در 

 نفر باشند.  221 شوند در حالی که باید

ای که مجاهدین خلق  جای پرسش نیست که در دوره تازه آیا واقعاً ـ 4

ترین سازمانهای سیاسی به خصوص در مناطق  ترین و گسترده از متشکل

 شهری ایران بودند حتی نتوانند یک نماینده به مجلس بفرستند؟ 

دانیم که در لیست اتهامات عنوان شده مبنی بر عدم کفایت  می ـ 3

اصلی وی این بود که ایشان مخالف ی از اتهامات صدر، یک سیاسی بنی

مجلس بوده است. به عنوان مثال به متن سخنان آقای خامنه ای  «تشکیل»

صدر  صدر در آن مجلس توجه شود. بنی به نمایندگی از تمامی مخالفان بنی

کرد و همین بود  مرتب مطالبی در درست نبودن انتخابات مجلس بیان می

ا هم به عنوان یکی از اتهامات اصلی او مطرح کردند. که مخالفان وی این ر

توان صادقانه از آقای اشکوری پرسید که به فرض، مدعای  در همینجا می

کند  شان را صحیح بدانیم، آیا وی که همچنان افتخار می خبری این بی ووی 

گیری از خوشنامی مجاهدین و رئیس جمهور در وقت  رغم بهره علی

ای که او بود نیاز به آن داشته است،  ه در حوزه انتخابیهانتخابات که به ویژ

ها  در زمره گروه اندکی از میان ملی مذهبی 31چندین ماه بعد در خرداد 

 «آوری امضا جمع»صدر به  بوده که در جریان طرح عدم کفایت سیاسی بنی

شود این را دلیلی بر وجود  صدر اقدام کرده بوده است، آیا می علیه بنی

  !مینیمومی از وجود مروت و اخالق سیاسی نزد وی تفسیر کرد؟

شان دائما به نقش سیاق و  های دینی از آقای اشکوری که در نوشته

ها غیرمترقبه است.  دهند، این گونه تفسیرکردن بافت در تفسیر اهمیت می

ها و تالطمات سیاسی و  توان باور کرد وی از این همه درگیری یعنی می

خبر بوده است؟ برای مثال خوب است به همین گزارش مرکز  امنیتی بی

سخنان آقای  «بستر»داند  وی نمی اسناد خود نظام توجه شود. آیا واقعاً

علیه  4۵خمینی و طرفداران وی در حزب جمهوری اسالمی در اسفند 

صدر و مجاهدین و بسیاری از مخالفان  صدر چه بود؟ آری آقای بنی بنی
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مرکز در حزب جمهوری اسالمی، که تحت عنوان دیکتاتوری مذهبی مت

ائتالف بزرگ نیروی مذهبی مجلس را قبضه کرده بودند، در خفا و علن 

های   نظمی اکراهی نداشت که اظهار کند مجلس با وجود آن تقلبات و بی

تواند مدعی نمایندگی کل ملت ایران باشد و غیرقانونی است و یا  وسیع نمی

ور )آقای بهشتی( و نصب دادستان کل کشور نصب رئیس دیوان عالی کش

گر است... و در  به دلیل حزبی بودن غیرقانونی است و یا قوه قضائیه شکنجه

در برابر رئیس جمهور و طرفدارانش که متعرض  خمینی آقای که بود بستر این

 د. نغیرقانونی بودن آنها شده بودند اعالن کند که همه اینها قانونی هست

عدالت و ظلم تنها منوط به بروز خارجی نتایج ظالمانه نیست.  ـ2

جه هر یتگر روندی دچار خدشه حقوقی باشد نعدالت یک پروسه است و ا

چه باشد ظالمانه تلقی خواهد شد. در همه نظامهای سالم انتخاباتی این 

وظیفه دستگاه قضائی است که به عنوان داور به روند انتخابات و دعاوی 

طرفی این دستگاه  آن رسیدگی کند. شرط داوری نیز استقالل و بیناشی از 

است. حال در نظامی که رئیس قوه آن یعنی آقای بهشتی خود دبیرکل 

حزب ضد رئیس جمهور و دادستانش عضو شورای مرکزی و از مؤسسین 

اند، چه حکمی جز ناحق بودن  آن حزب است و خود همگی یک طرف قضیه

با حضور چنین داوران طرفداری شکل گرفته است برگزاری انتخاباتی که 

 توان داد؟  می

شاید آقای اشکوری به یاد دارند که زعمای حزب جمهوری  ـ ۵

اسالمی که بعد از بازنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری، سخت نگران 

موقعیت خود )تحت عنوان حافظان اسالم فقاهتی( در ساختار قدرت شده 

نگرانی  ـ کند الدین فارسی گزارش می ای جاللکه آق  بطوری ـ بودند

گذارند و آقای خمینی به آنها  خودشان را با آقای خمینی در میان می

اید، سعی کنید در  حال که ریاست جمهوری را از دست داده»گوید،  می

و باز خود آقای هاشمی در کتاب { 23۵}« انتخابات مجلس برنده شوید.

که سران حزب جمهوری  0ای نامه پنج نفرهعبور از بحران خود در اولین 

نویسند ونگرانی خود را نسبت به از دست دادن  اسالمی به آقای خمینی می

کنند، در پایان نامه اینگونه اسرار هویدا  قدرت به آقای خمینی گوشزد می

 کنند:  می

خوشبختانه جنابعالی بر خالف انتظار دشمنان و خیلی زود از بیماری »
هایتان به تشکیل مجلس شورای  و هدایتها و راهنمائینجات یافتید 

ها را  اسالمی قابل اعتماد و دولت مکتبی کمک کرد و بخشی از نگرانی
 2 «رفع گردید

هایتان  راهنمائی»دانند معنای این جمله که  قدرت را می زبان که کسانی

و یا همان چیزی که بعدها « به تشکیل مجلس شورای اسالمی قابل اعتماد

« سعی کنید در انتخابات مجلس برنده شوید»آقای جالل الدین فارسی 

 توانند بفهمند. می کند را هم احتماالً بیان می

های قبلی بود که در  ها و آمادگی در راستای همین راهنمایی ـ۵

ای بودن انتخابات  هنگامه انتخابات، حزب جمهوری اسالمی طرح دو مرحله

. با وجودی که از جانب بعضی از شخصیتها و مجلس را به شورای انقالب برد

سازمانها طی تلگرافهائی به ریاست جمهوری خواهان جلوگیری از تصویب 

از آنجا که اکثریت اعضای شورای انقالب در اختیار  این طرح شده بودند،

حزب جمهوری بود، رئیس جمهور نتوانست با وجود رئیس شورای انقالب 

                                                 
ای، محمد  محمد حسین بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید علی خامنهـ 0

 جواد با هنر، اکبر هاشمی.

که حسب گفته آقای  2۵/00/4۵هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، از نامه مورخ ـ 2
به همراه با نامه مورخ  رفسنجانی آن را به آقای خمینی نداده بودند ولی بعداً

 به آقای خمینی داده شد. 24/00/4۵

دانند که در تمامی عمر  ید آقای اشکوری میبودن جلوی طرح را بگیرد. شا

شورای انقالب وزنه سنگین آن در دست روحانیت حزب جمهوری اسالمی 

گیری به اجرا در  بود و مسائل مطروحه در شورای انقالب نیز از طریق رأی

آمد و کسانی که در آن شورای اکثریت داشتند طبعاً برنده نهائی بودند و  می

شخصی رئیس شورای انقالب است و در نتیجه طرح لذا مهم نبود که چه 

گرا که در مرحله اول  بتصویب رسید و بدینوسیله تعدادی از نمایندگان ملی

که از جمله آنها آقایان علی اردالن از تویسرکان،  بودند اکثریت حائز انتخابات

دکتر کریم سنجابی از کرمانشاه، و... با این طرح از دور اول خارج و به دور 

به بهانه اینکه را دوم کشانیده شدند و البته در دور دوم هم چند نفر آنها 

 های واهی دیگر حذف نمودند. سن آنها از سن قانونی گذشته و بهانه

ی اشکوری در مقام اقامه دلیل بر عدم تقلب در انتخابات آقا ـ01

رئیس »صدر  گوید چون آن زمان خود آقای بنی نبودن آن می قالبی و مجلس

بنابراین تقلبی نبوده « جمهور و رئیس شورای انقالب و رئیس دولت بود

ترین  عمق  ای که از سنخ کم است. در اینجا آقای اشکوری با قیاس ساده

 گیرد: عالم منطق صوری است، این گونه نتیجه می مغالطات در

 صدر رئیس دولت و رئیس شورای انقالب بوده است.  صغرا: آقای بنی

شورای انقالب مجری انتخابات بوده است. نتیجه: پس  کبرا: دولت/

 انتخابات تقلبی نبوده است. 

صدر خودش مجری انتخابات بوده، انتخابات درست و  یعنی چون بنی

صدر هم نباید بر خالف آن حرفی بزند.  برگزار شده و الجرم و بنیصحیح 

االت که به سبک فقهای سنتی در برابر سؤسازانه   اما از این منطق ساده

مردم کوچه و بازار ارائه شده است بگذریم و به واقعیتها نظر کنیم، ابعاد زیر 

 شود:  روشن می

برای تشکیل دولت  صدر بعد از انتخاب به ریاست جمهوری بنی ـ الف

خود ماهها مشغول راضی کردن نیروهای به اصطالح مذهبی بود که حضور 

در هنگام برگزاری انتخابات  تافتند. اصالً نیروهای متخصص و ملی را برنمی

صدر یا همان دولت رجایی  او دولتی نداشت. کابینه بنی 4۵اسفند  24در 

و دست کم سه  4۵مرداد  21که آنهم به اجبار صورت گرفت تازه از تاریخ 

ماه بعد از افتتاح مجلس شکل گرفت. پس دولت همان دولت شورای انقالب 

کارش تحت نظر اکثریت روحانیت قدرتمدار  و آن و ساز آرای دانیم می که بود

 بود.

از این واقعیت که بگذریم، حال فرض را بر این بگذاریم وزیر  ـ ب

کننده انتخابات بوده است. آخر این صدر برگزار  کشور دولت خود آقای بنی

چه استداللی است که چون وزیر او که از طرف مجلس مورد نزاع تعیین و 

 بر او تحمیل شده است برگزارکننده بوده پس انتخابات درست بوده است.

ترین وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی یکی این است  مهـ از م ج

دهند تا  خود را به درستی انجام میکه نظارت کند که ارگانهای مختلف کار 

وقتی دید که ارگانی وظیفه قانونی خود را به درستی انجام نداده است، 

صدر  جلوی خطا کار گرفته و عملش را به دست دستگاه عدالت بسپرد. بنی

در مورد انتخابات و تقلبات وسیع همین کار را کرد اما حزب جمهوری 

مانع به نتیجه رسیدن آن اعتراضات  اسالمی با قدرت آقای خمینی بود که

 قانونی شد.

باز برای اینکه بستر اعتراضات گسترده آن زمان روشن شود  ـ00

خوب است به سخنان آقای خمینی در بیانات خود به مناسبت تحویل سال 

مراجعه کرد. او در مورد انتخابات مجلس  064۵اسفند  2۵نو در تاریخ 

 گفت: 
اش گذشت و مرحله بعدش هم  یک مرحلهمثالً انتخابات مجلس که »

شود. در این انتخابات یک انتخابات آرامی بود،  اهلل میء شا بعد ان
طور آرامش تحقق پیدا ه به من گزارش دادند انتخابات بآنطوری ک
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ها در انتخابات شکست خوردند نباید اینها که  کرد، حاال اگر بعضی
ن کوتاه دستشان از آقصد خدمت داشتند، منتها در مجلس حاال 

ما شکست ت را به باد انتقاد بکشند. اگر ششده است، نباید یکسره مل
اند... نباید  شان خالف کرده ت ایران همهخوردید، نباید بگوئید مل
ضد اصل انتخابات چیزی بنویسند، حمله  یکدفعه قلم بردارند و بر

دگی کنند به اصل انتخابات شکایتی دارند، خوب شکایتشان را رسی
کنند... شما در خارج مجلس خدمت بکنید، تأیید کنید این  می

مجلس را اینطور نباشد که منعکس کنید در خارج که خیر مملکت 
ایران یک مملکتی است که انتخاباتش کذا شد. این حرف غلطی 
است، این حرف غلط را آنقدر نزنید... شکایت اگر هست، شکایت 

پذیرند...  ایتها را بپذیرند، میپذیرفته است و مقامات که باید شک
ت است. مجلس قوه مجتمع لس تنها مرجعی است که برای یک ملمج

ت در یک گروه است در یک گروه، تمام قوای یک ملیک ملت 
مجتمع است و مجلس از همه مقاماتی که در یک کشوری هست 

 {23۵}«باالتر است.

شده و کسانی کند که در انتخابات تقلب  تأیید می آقای خمینی ضمناً

 کنند ترسانده است بدین طریق: بت میرا که از تقلب در انتخابات صح

شان خالف  ت ایران همهما شکست خوردید، نباید بگوئید ملاگر ش»
ضد اصل انتخابات چیزی  اند... نباید یکدفعه قلم بردارند و بر کرده

بنویسند، حمله کنند به اصل انتخابات شکایتی دارند، خوب 
کنند... شما در خارج مجلس خدمت  را رسیدگی می شکایتشان

بکنید، تأیید کنید این مجلس را اینطور نباشد که منعکس کنید در 
خارج که خیر مملکت ایران یک مملکتی است که انتخاباتش کذا شد. 

 «ت، این حرف غلط را آنقدر نزنیداین حرف غلطی اس

با آقای خمینی  صدر باز خره، با تمام این حرفها آقای بنیـ باأل02

صحبت کرد و آقای خمینی قول رسیدگی درست به هدف انجام یک 

صدر هم به خیال خود مطمئن از قول  دهد. آقای بنی انتخابات سالم را می

 آقای خمینی اعالن کرد: 

تا جائی که بتوانم زیر بار مجلس تقلبی نخواهم رفت در هر جا که »
  {221}«ل خواهد شدانتخاباتش نادرست انجام گرفته باشد باط

صدر شورای  در ادامه و با باالگرفتن اعتراضات، با فشار آقای بنی

انقالب یک کمیسیون هفت نفره را با اعضای زیر برای رسیدگی به شکایات 

( 2راجع به تقلبات در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی تشکیل )

ـ شمس 6ریش ـ شیخ مصطفی ملکی امام جماعت تج2دکتر آزاد  ـ0 داد:

 ـ مهندس قزوینی.2دکتر اسدی ـ  3خوشنوسیان  ـ 4 ـ سجادیان4 احمد آل

مرکب از » تهائیمجموعه خود هیأاین کمیسیون هفت نفره در زیر{ 220}

یک قاضی از دادگستری استان، یک نماینده از آموزش و پرورش استان و 

را برای رسیدگی به شکایات و تحقیق  {222}«یک نماینده شورای انقالب

در نقاط مختلف کشور تشکیل داد و در اولین اطالعیه خود اعالم کرد که تا 

پس از تشکیل این  {226}فروردین شکایات را دریافت خواهد کرد 04

با توجه به گزارش »و « مرحله دو انتخابات به تعویق افتاد»هیأت، اعالن شد 

کنی  و مهدوی {224}«تصمیم گرفته خواهد شد مورد انتخابات در هیأت این

  ت:وزیر کشور گف

، حتی اعتبارنامه هیچ یک از وکال تا اعالم نظر قطعی این هیأت»
اند صادر نخواهد  وکالئی که در شهرستانها اکثریت به دست آورده

  {224}«شد

مسلماً ما تا اعالم »اردیبهشت گفت:  2آقای مهدوی کنی باز در تاریخ 

بنابر  {223}«نفری مرحله دوم انتخابات را انجام نخواهیم داد 2 نظر هیأت

حوزه شکایت  022حوزه انتخابیه، از  04۵نفره، از  2گزارش بعدی هیئت 

ای که  ت، از حدود سی و چند حوزهان انحالل این هیأرسیده بود و تا زم

حوزه و از جمله تهران حکم به تقلب اساسی و  24رسیدگی کرده بود، برای

آقایان بهشتی و رفسنجانی نگران از این گزارش، ابتدا در  0.طال داده بوداب

فروردین یعنی فقط یک روز بعد از اتمام مهلت دریافت شکایات، به  04

  :کنی سرپرست وزارت کشور اعالن کردند قصد تهدید و به وسیلۀ مهدوی

نفری، انتخابات در تاریخ  2نتیجه کار هیأت  در صورت تأخیر در»
 {222}«معین انجام خواهد شد

 : ه شدو بعد هم در مورد علت تأخیر گفت

با توجه به اینکه حجم شکایات واصله بسیار زیاد بوده است، بنابر »
این رسیدگی به صحت و سقم آن نیاز به زمان کافی دارد، بویژه آنکه 

طرفی و  بررسی شکایات باید بدون هیچگونه ابهام و از روی بی
کنم احتماالً تا اواخر هفته آینده  رد... تصور میمستند صورت گی

 {22۵}«نفری تسلیم مسئوالن امور شود 2گزارش کلی کار هیأت 

سپس آقایان بهشتی و رفسنجانی با در دست داشتن اکثریت اعضای 

ای انقالب تصویب کردند که صدر، در شور شورای انقالب در غیاب آقای بنی

ت بررسی انتخابات خاتمه یافته است. بعد هم هیأت استعفا داد و کار هیأ

آنگاه خود سردمداران حزب که متهم بودند، بنام هیأت کار را سنبل کردند 

و برای دور دوم انتخابات برنامه ریختند. آقای مصطفی میر سلیم معاون 

 اردیبهشت اعالم کرد که تصمیم گرفته شد:  2۵سیاسی وزارت کشور در 

این پس نظرات کمیسیون از طریق دفتر ریاست جمهوری به  از»
  {22۵}«اطالع مردم نرسد

نفری دور اول  2و به تدریج از طریق وزارت کشور نظر کمیسیون 

دین طریق با قدرت آقای خمینی دست و ب {2۵1}مجلس اعالم خواهد شد.

 ریاست جمهوری از انتخابات کوتاه شد. و آقای بهشتی در مصاحبه خود در

 گفت:  4۵اردیبهشت  24تاریخ 

 04ت قرار بود کارش را تا نفری این هیأ 2در مورد کار هیأت »
اردیبهشت تمام بکند. کیفیت انتخابات در ایران به نسبت امکانات و 

کنم که  کنم هر چند نفی نمی شرایط خوب بود. احساس رضایت می
ر نبوده نواقصی اصالً نبود، مدعی نیستم که هیچ نقصی اصالً در کا

ت در خط ایندگان بتوانند خدمتگزار این ملاست و امیدوارم که این نم
  {2۵0}«انقالب اسالمی باشند.

صدر مسأله را به آقای خمینی گزارش داد و قرار شد  دوباره آقای بنی
ت کارش را ادامه دهد. اما آقای بهشتی و رفسنجانی پیش آقای أکه هی

ت کارش را تمام کند و گزارش این هیأگویند که اگر  روند و می یخمینی م
رود و آبروی همه از بین خواهد  آن را اعالم نماید، همه چیز از دست ما می

شان از موقعیت ضعیف خویش درست بود، زیرا اگر  رفت. و البته این ارزیابی
توانست مجلس را قبضه کند، همه چیز از دستشان در  حزب جمهوری نمی

شد و به قول آقای رفسنجانی  حاکم نمی جامعه بر روحانیت استبداد و رفت می
خورد. لذا آقای خمینی هم  اسالم فقاهتی در برابر اسالم لیبرال شکست می

ضمن سخنرانی در  064۵اردیبهشت  2۵غیرمترقبه و ناگهان در تاریخ 
 های انقالب اسالمی گفت:  جمع سرپرستان کمیته

رسیدگی بشود و به نظر من اگر چنانچه مسائلی دارید، البته باید »... 
تمام این مسائل در مجلس شورای اسالمی باید حل بشود... بحمداهلل 

اند و حسب غالب، اکثریت قاطع،  افرادی که در مجلس انتخاب شده

                                                 
هائی که حکم به ابطال داده بودند،  که به خاطر دارم بعضی از حوزه  تا جائی ـ0

 عبارتند از: تهران، ساوه، مالیر، توسیرکان، فیروزآباد، زنجان، قزوین، کرمانشاه و...
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  {2۵2}«اکثریت اسالمی و متعهد است.

بدین گونه در یک حرکت واکنشی ناشی از ترس، آقای خمینی در 

روحانیت بر ایران که آن زمان در قالب حزب جهت تحکیم قدرت سلسله 

له را خاتمه داد و مجلس در اختیار مهوری اسالمی تجسم یافته بود، مسأج

روحانیان، که در آن زمان به جناح مذهبیون معروف شده بودند، قرار 

 گرفت. 

در پایان و بنابر تجربه عینی، به عنوان مثال، فقط به شرح یک نمونه 

پردازم و به بحث  وری که در تهران واقع شده میاز تقلبات حزب جمه

   دهم: خاتمه می

ـ  02 اسفند یعنی زمانی که کمتر از 22جریان از این قرار است که روز 

ساعت مانده به آخرین وقت قانونی تبلیغات انتخاباتی، حزب جمهوری  06

بنام حزب جمهوری « ائتالف بزرگ»ای تحت عنوان  اسالمی، اعالمیه

روحانیت مبارز تهران، سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، انجمن اسالمی، 

اسالمی معلمان، نهضت زنان مسلمان، سازمان فجر اسالم، اتحادیه 

های موتلفه( انتشار داد و  های اسالمی شهر ری و بنیاد الهادی )گروه انجمن

ائتالف »بطور وسیع در سطح تهران و حومه پخش کرد. نفس تیتر اعالمیه 

ای از ایشان در مورد شرکت  که در زیر آن نام آقای خمینی با جمله« بزرگ

در انتخابات و سپس نام سایر امضاءکنندگان آمده بود و چنان نامها تنظیم 

مورد نظر آقای « ائتالف بزرگ»کرد لیست کاندیدای  یافته بود که وانمود می

عمل خمینی و سایر امضاءکنندگان است. روحانیت مبارز تهران به این 

منطقه  02حزب بشدت اعتراض کرد و شکایتی با امضاء ائمه جماعت هر 

جمهور، هیأت نظارت بر انتخابات  تهران تنظیم و طی تلگرافی برای رئیس

تهران و ریاست عمومی دادسرای تهران ارسال گردید. نظر به اینکه متن 

ده شکوائیه دقیق و روشن و نیازی به توضیح ندارد، عین متن در زیر آور

 شود:  می

  4۵ـ  02ـ  26»

 تعالی  بسمه
 جمهور صدر رئیس برادر بنی

 هیأت نظارت بر انتخابات تهران ـ خیابان حافظ 
 ریاست دادسرای عمومی تهران 

به عنوان  22/02/064۵ای در روزنامه جمهوری اسالمی مورخ  اعالمیه
جامعه روحانیت مبارز تهران و حزب جمهوری و »ائتالف بین 

چاپ شده و سپس این اعالمیه جداگانه زیر عنوان « مؤتلفه گروههای
ائتالف بزرگ بانضمام سخنرانی امام امت چاپ گردیده و دیروز عصر و 
شب در سطح وسیعی در تهران در روستاهای اطراف آن منتشر 
گردیده است. اینک چون فعالیت و تبلیغ انتخاباتی اکنون ممنوع 

اند که فرصت و امکان ردّ این  داده باشد و طوری این عمل را انجام می
توطئه نباشد و نتوانیم حقایق را به سمع مردم شریف تهران برسانیم 

داریم که این اعالمیه توطئه بزرگ است و جامعه  بدینوسیله اعالم می
نماید و در  روحانیت مبارز چنین تصمیمی نگرفته و آن را تکذیب می

دارد دست به چنین شگفت است چگونه حزبی که عنوان اسالمی 
کاری زده است. و چون این عمل دسیسه و تقلب در انتخابات است و 
مخصوصاً با قرار دادن نام امام امت در ردیف نام امضاءکنندگان 

اند و از طرفی جامعه روحانیت مبارز  اعالمیه افکار مردم را گمراه کرده
از این  تواند به علت ممنوعیت تبلیغ انتخاباتی مردم تهران را نمی

توطئه بزرگ آگاه کند بدینوسیله اوالً از جهت دسیسه و تقلب در امر 
کند و تقاضای رسیدگی دارد و چنین  انتخابات اعالم جرم می

انتخاباتی باطل است. ثانیاً انتخابات یک هفته تأخیر افتد تا جامعه 
روحانیت مبارز تهران بتواند به مردم اعالم دارد که چنین ائتالفی از 

توان از  ف جامعه مذکور واقع نشده است. تنها در صورتی میطر
صبح  ۵صبح تا ساعت  01تأخیر انتخابات جلوگیری کرد که از ساعت 

فردا ساعتی یک بار این اعالمیه در رادیو و تلویزیون تکرار گردد تا 
مردم شریف و قهرمان تهران مستحضر گردند اعالمیه ائتالف مربوط 

باشد و کاندیداهای این جامعه  رز تهران نمیبه جامعۀ روحانیت مبا
همانست که قبالً اعالم شده و تغییری در آن رخ نداده است. فتوکپی 

جداگانه « ائتالف بزرگ»این تلگراف بانضمام اعالمیه تحت عنوان 
  0«گردد. تقدیم می

االسالم علی اصغر مروارید، سرپرست کمیته منطقه سه   سپس حجت

ای شرکت کرد و در مورد مطالب  در مصاحبه 4۵اسفند  22در تاریخ 

و تقلبات انجام شده سخن « ائتالف بزرگ»اطالعیه روحانیت مبارز تهران و 

 گفت و علل تکذیب ائتالف بزرگ را بیان داشت وی اظهار داشت: 

اند و گفته  گذشته از این از شهرستانها هم به من زیاد مراجعه کرده»
شکاری دارد و برای اینکه بتواند شده است که جامعه روحانیت ساز

کند و این یک  یک وکیل بیشتر داشته باشد، با هر کسی ائتالف می
سقوطی است برای جامعه روحانیت مبارزی که تاکنون ثابت کرده جز 
با استقالل و با فکر خودش کار نخواهد کرد و در نتیجه باید این 

 {2۵6}«جریان را انکار کرد.

 وی گفت: 

موارد که چند نفر را با همین اعالمیه گرفتند و سؤاالتی از در بعضی »
اید، آنها گفتند به خاطر  آنها شده که چرا این لیست را انتخاب کرده

  {2۵4}«اینکه امضای امام پای این لیست بود.

نا گفته نماند حزب جمهوری اسالمی با همان تقلبی که در تهران از 

، برای شهرستانها هم بنام روحانیت انجام داده بود« ائتالف بزرگ»طریق 

 تهیه و تبلیغ شده بود که نظر امام بر« ائتالف بزرگ»مبارز تهران لیست 

« ائتالف بزرگ»ایندگان این لیست است. آقای بهشتی در مورد تعداد نم

 اظهار داشت:

مجموع تعداد نمایندگان حزب جمهوری اسالمی و ائتالف بزرگ »
از آنها اعضاء حزب جمهوری اسالمی نفر است، بعضی  061بیش از 

از « ائتالف بزرگ»هستند و بعضی دیگر کاندیدهایی هستند که ما در 
 {2۵4}«آنها حمایت کردیم.

خالصه آنکه برای ما که در روزنامه بودیم گزارشها و تقلبات رسیده از 

آوری  انتخابات مجلس در سراسر کشور چنان زیاد بود که اگر قرار بود جمع

ای بود. من فقط یک نمونه  نیازمند یک گزارش مفصل چند صد صفحهشود 

از آن را که در تهران اتفاق افتاده بود ذکر کردم. امیدوارم برخالف رویه 

ناحقی که امثال آقای اشکوری در برابر وقایعی به این مهمی اتخاذ کرده 

است، از میان دست اندرکاران جریان مستقیم انتخابات کسانی شجاعانه 

دست به قلم ببرند و از این خسارت عظیم که سنگ بنای تقلبات بزرگ 

 دیگر را در تمام دوران عمر نظام والیی فراهم ساخت پرده بردارند. معموالً

ترین آنها هستند و من مطمئن اگر ما ایرانیها  اولین خالفها و جنایتها سخت

بودیم شاید  دانستیم و پیگیر صدر را می قدر اعتراضات آن روز امثال بنی

همگی مانند اصحاب کهف از خوابی که  ۵۵و  ۵4الزم نبود تا در خرداد 

مهندسان بیت رهبر با گستاخی تمام برای به دست گرفتن سرنوشت ملت 

تردید  بی مان کو. بر مردم تحمیل کرده بودند، بیدار شویم و فریاد بزنیم رأی

عین ادعای  هایی که در نقش و مسئولیت آن دسته از قلمها و بیان

                                                 
ارائه  0631یا کودتای خرداد قابل دو خط کتاب ت 422تصویر عین سند در صفحه  ـ0

 .نیز نزد اینجانب موجود است« ائتالف بزرگ»گردیده است و عین اعالمیه 
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خواهی و ملی گرایی و معنویت دینی، بر این جنایتها و ستمهای ملی  آزادی

تر،  پوشانند تا شاید خوابها درازتر شود و عمر استبداد دینی طوالنی می پرده

بسی عظیم است. فعالً به همین اندازه بسنده می کنم و از مطالب دیگر در 

 گذرم. می

 06۵2فروردین  2محمد جعفری  

 mbarzavand@yahoo.com  

 

 

 
 

 صدر همچنان ایستاده بر آرمان بنی

 
 06۵6ـ فروردین  مازیار شکوری گیل چاالن

 
 

 جناب آقای حسن یوسفی اشکوری استاد عزیز

 هجری شمسی با سالم وتبریک سال نو

مالحظاتی پیرامون برخی سخنان » حضرتعالی با عنوان نوشتار اخیراً

سی فارسی منتشر شد که اینجانب  بی سایت بی در «صدر ابوالحسن بنی

به نکاتی در  از این حیث برآنم که من باب تکلیف شرعی بدانها اشاره نمایم.

0نمایم. ذیل اشاره می
 

مبنی بر تقلب گسترده  صدر ابوالحسن بنی حضرتعالی مدعای دکتر ـ0

در انتخابات دور اول مجلس شورا را کذب و تحریف تاریخ خوانده و 

  :اید نگاشته

« قالبی»صدر ادعا کرده است که انتخابات مجلس اول  جناب بنی»
درصد بیشتر شرکت نکرده بودند و  2۵حدود  بوده چرا که در آن اوالً

درصد بوده و  04آرا  ،نهایت  تازه آن هم با تقلب بوده و از این رو در 
این تقلب نیز با چراغ سبز آیت اهلل خمینی به حزب جهوری اسالمی 

ت بازرسی در این مورد أایشان مدعی است که ده هی. .بوده است.
ه کرده بودند و قرار شده بود رسیدگی کرده و فهرست تقلبات را تهی

که مجلس باز نشود، اما برخالف قانون و به دستور آقای خمینی 
 اکنون جای تحقیق در مورد تحلیل شرایط سال مجلس تشکیل شد.

و از جمله انتخابات مجلس اول و بررسی آماری آن نیست،  4۵ـ  4۵
گمان دعوی جناب ایشان از جهت مختلف کذب و تحریف  اما بی

 « .خ استتاری

 4۵ـ  4۵ منظور حضرتعالی از شرایط سالهای جناب اشکوری اگر

اقبال مردم به روحانیت و شخص خمینی است و همین منظور را پایه 

شرکت گسترده مردم در انتخابات و رأی به مجلس  استدالل خود در

اید باید توجه داشته باشید که  فرمایشی در دست حزب جمهوری قرار داده

چراکه اگر مردم اینچنین  باشد. لی از بیخ و بن دارای فساد میچنین استدال

مطیع جو انقالبی آن سالها به قرائت خمینی و حزب جمهوری اسالمی 

به  همان سالها زندانهای رژیم سرشار از زندانیان سیاسی و بودند در می

و البته باید متذکر شوم اگر آنگونه  بود. موازات آن اعدامهای گسترده نمی
                                                 

استاد محترم جناب  سی نوشتاری از بی سایتهای جرس و بی توضیح: اخیراًـ 0
 « صدر مالحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی» یوسفی اشکوری با عنوان

 را منتشر کردند. اینجانب هم متن باال را خطاب به جناب یوسفی اشکوری نوشته و
این جانب  نوشتار البته متأسفانه سایتهای مذکور به سایتهای مذکور ارسال داشتم.

نکردند. از این روی این نوشتار را برای انتشار به سایت انقالب اسالمی در  را منتشر
 دیده سانسور برای همیشه از ریشه برکنده شود.هجرت ارسال داشتم. امید است پ

وقت مردم  کودتا علیه رئیس جمهور بود پس از کنید می وانمود می که

بهشتی  کودتا افشا شد،» با شعار آمدند و باید خودجوش به خیابانها می نمی

صدر  حمایت خود از بنی «گردی صدر دوباره برمی صدر بنی بنی» و «شد رسوا

 اختیارهجرت بقدر کفایت منابع در  البته اینجانب در دادند. را نشان می

در مورد « فخرالدین حجازی»ندارم اما حضرتعالی را به خاطرات مرحوم 

 .دهم صدر ارجاع می خرداد از دکتر بنی 61 حمایت گسترده مردم در

 : اید در فرازی دیگر مدعی شدهـ 2

رسد مستندات این دعوی  نخستین پرسشی که به ذهن می طبعاً»
چیست و اسناد و شواهد و قراینی که مدعا را مدلل کند کدامند؟ بر 

 صدر است که مستنداً بر آقای بنی« البینه علی المدعی»اساس قاعده 
دهد که دعوی او درست است. ایشان در آن زمان رئیس جمهور  نشان

 دولت بود و مجری انتخابات و قاعدتاًو رئیس شورای انقالب و رئیس 
باید مدارک کافی برای اثبات مدعای خود داشته باشد. حتی اگر 

شواهد مقالیه و حالیه برای آن  اسناد مکتوب در اختیار نباشد قطعاً
ی که فهرست أتتواند اعضای آن ده هی وجود دارد. مثال ایشان می

تها را اعالم کند. أیآرای تقلبی را رسیدگی کرده و به ویژه رؤسای ه
اند  گمان هنوز شماری زنده اند، اما بی احتماال شماری از آنها درگذشته

توانند از شخصیتها و  توانند شهادت دهند. افزون بر آن می و می
جریانهای سیاسی مستقل و حتی منتقد حاکمیت که خود نیز در 

ارز، انتخابات حضور داشتند )مانند نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مب
 ـ اکثریتـ  جاما، جنبش حاج سید جوادی، حزب توده، فدائیان خلق

و...( بخواهند که بر این مدعا گواهی دهند. چرا که قابل قبول نیست 
باز و آزاد آن زمان،  که از چنین رخداد مهمی، آن هم در فضای تقریباً

 «.فقط یک نفر آگاه باشد

بینه المدعی والیمین ال»کوری بنا بر قاعده فقهی و حقوقی جناب اش
یکی از این مدعاها  مستنداتی را خدمت شما ارائه خواهم داد.«علی انکر

کاندیدای اولین  نهضت آزادی ایران و عضو« حبیب یکتا»مصاحبه جناب 
گفتگویی پیرامون  باشند که در دوره انتخابات مجلس شورا در تبریز می

ایران به تخلفات گسترده با نشریه چشم انداز  31خرداد  61یابی  ریشه
اهلل سید حسین  تز سوی نیروهای ستاد انتخاباتی آیانتخاباتی در تبریز ا

یجاد موانع برای طرفداران مرحوم گیری و ا موسوی تبریزی در روز رأی
مرحوم  هنام ،قای پسندیدهآر ضمن نامه باشد. د می« موسی خیابانی»

 در همان زمان چاپ شد. باره تقلب گستردهعلی تهرانی در شریعتی و شیخ
جناب اشکوری شما را به فضای حاکم بر برگزاری انتخابات که از 

دهم از زمان  باشد توجه می شواهد حالیه و مقالیه بنا بر علم اصول فقه می
اسفندماه، زمان برگزاری انتخابات،  23شروع بحث انتخابات مجلس تا 

های  شهر شاهد درگیریماغلب مناطق ایران، به خصوص، شیراز، میانه و قائ
های مختلف بود و حتی صبح روز  لفظی و مسلحانه، اعتصابات و تحصن

برگزاری انتخابات، در دفتر روزنامه بامداد در تهران و مقابل رستورانی در 
آباد تهران، دو بمب منفجر شد، در قروه، بهار همدان، سقز، بانه،  عباس

غذا، انتخابات متوقف شد. در  مریوان و سنندج به دلیل درگیری و اعتصاب
گیری  صندوق رأی 43و کازین،  قیر فیروزآباد، اقلید، جمله از فارس، شهر چند

به آتش کشیده شد، بازاریان کرمانشاه در اعتراض به نحوه برگزاری 
کنندگان در اعتراض به نحوه انتخابات تحصن کردند و در خلخال اعتراض

  .اعضای انجمن نظارت را به گروگان گرفتندبرگزاری انتخابات، فرماندار و 

مرحله دوم انتخابات در حالی برگزار شد که از زمان برگزاری مرحله 

های  گیری مرحله دوم، همچنان تظاهرات، اعتصابات و در برگزاری زمان تا اول

مسلحانه پراکنده ادامه داشت و حتی به دلیل وخامت اوضاع شهرهای پاوه، 

ندج، سقز، بانه، مریوان، فیروزآباد فارس، نقده، بندر میاندوآب، ماکو، سن

 آباد، ورزقان،  لنگه، بهار همدان، بویراحمد، قطور، فریدون، هشترود، بستان

mailto:mbarzavand@yahoo.com
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/595-2013-03-28-13-11-17.html
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مغان،چابهار،درگزوشيرواندرآنهاانتخاباتمرحلهدومبرگزارنشد.

شودجناباشکوریاگراینفضایحاکمبرانتخاباتسالمخواندهمی

بسيارسالمکهباید88پسفضایحاکمبرانتخاباتریاستجمهوریسال

وبهداشتیخواندهشود.

:ایداستادبزرگوارمدعیشدهـ6

سالچنيندعویمهمی66پرسشدیگرایناستکهچراپساز»
هایهاونوشتهشود؟البتهممکناستدرگذشتهدرگفتهمطرحمی
اطالعصدردرخارجازکشورمطرحشدهباشدومنبیجناببنی

بازمانده اما درام، همانبایدبهاینسئوالجدیپاسخدادکهچرا
زمانیعنیدرمقطعبرگزاریانتخاباتنخستيندورهمجلسایشان

ترینمقاماجراییکشورومجریانتخاباتبهچنينبهعنوانعالی
آورماند؟تاآنجاکهمنبهیادمیتقلبوخيانتبزرگیاعتراضنکرده

ایشان سوی از ادعایی سياسیچنين گروههای سوی از حتی و
داشتندمطرحو فراوانوفعالدرآنزمانکهدرانتخاباتکاندیدا

خبربودهوتوانتصورکردکهدیگرانازآنبیاعالمنشدهاست.می
«یاازکنارآنبهسادگیگذشتهباشند؟

جناباشکوریاینمدعیازسویاولينرئيسجمهورنهفقطپس

رحنشدهبلکهرئيسجمهورازهمانابتداآشکارادراعتراضسالمط66از

کردند. اتخاذ مستحکم موضع انتخابی تقلبات و تخلفات روزنامهبه

باتيتریدرشتازقول03018شماره0638اسفندماه88اطالعاتمورخه

:نویسدمیرئيسجمهور

«عدمسالمتانتخاباتالقيدبمانمتوانمنسبتبهنمی»

هاروزنامهاطالعاتدرهمانشمارهاعتراضادرموردافرادوگروهام

آی راجبتمرحوم اسالمی جمهوری فقيد رهبر اخوی پسندیده اهلل

هاکهمجاهدینخلقازگروهخصخمينرامنتشرکردهبود.انتخاباتباأل

هایچپو...گروهازجانبوزارتکشوررابهتقلبدرانتخاباتمتهمکردو

هریکبهنوعیمورداعتراضواقعگردید.

:ایدازدیگرمدعياتنوشتارحضرتعالیاینکهفرمودهـ9

ترصحتایندعویبيشوپيشازآنکهتقلبکنندگانازهمهمهم»
کشد،چراکهایشانرازیرسئوالببردشخصمدعیرابهچالشمی
بهچنانانتخاباتبایدبهاینپرسشمهمپاسخدهندکهاصالً چرا

متقلبانهومجلسقالبیوفرمایشیتندادهوحتیباآنهمکاری
اندکهبهقانوناساسیوفادارهمانمجلسسوگندخوردهکردهودر
آنزمانتمامسمت!باشند؟ حتیتقنينیایشاندر هایاجراییو

آیدازمیکشوررادراختيارداشتندوچنانکهازفحوایکالمشانبر
اهلل آیت چون شخصيتی که بودند برخوردار مرتبی و مقام چنان

دیدهترمیخمينیدرمقامرهبربالمنازعانقالبراهمدرمقامیفرو
دادهاست!چراوبهچهدليلیچنانخيانتیمی«تذکر»وبهاوهمواره

است؟ پذیرفته عنوان!را به ایشان خود مشروعيت ترتيب بدین
طبققانوناساسیرئيس )زیرا نامشروعبوده غيرقانونیو جمهور

منتحبمردمپسازادایسوگنددرمجلسودرمحضرنمایندگان
یابد(وملتونيزپسازتنفيذمقامرهبریمشروعيتورسميتمی

صدربهنامشروعبودهاست.آیاآقایبنیدولتوکابينهاونيزمطلقاً
اند؟اگربگویندبهمصلحتوخوداندیشيدهپيامدهایمنطقیمدعای

تراند،بازعذریبدیاازترستنبهچنانتقلبوافتضاحبزرگداده
چنينخيانتیوآنهمدرازگناهاستوقابلقبولنيست؛زیرااوالً

گيرینظامسياسیجدیدوبرآمدهآنزمانحساسودرآغازشکل
صدرهنوزنيزازخواهانه)کهجناببنیازیکانقالببزرگوآزادی

دعایایقابلقبولنيستوثانيابامکند(باهيچبهانهآندفاعمی

گراییومبارزهباجبههاستبدادازموضعشانمبنیبرقانونپایداری
دوره در که ایشان تعارضاست. ملتدر حقوق و قانون از دفاع

خواستستيزبارقيبانبرمیاشباکمترینبهانهبهریاستجمهوری
همانوبرایتخریبرقيبانازهيچچيزیرویگراننبودواکنوننيز

نژاداست(،چگونهدهد)ازاینمنظرایشانسلفاحمدیراهادامهمی
انتخابات در تقلبگسترده چون مهمی رخداد از استکه ممکن

«!مجلساولچشمبپوشدوآنراجارنزند؟

 مورد نامهدر کتاب به کنيد رجوع باید خمينی به ایشان هااختار

بنی فيروزه خانم توسط شده صدرگردآوری ، مورخه نامه از 0سطوری

امااینکهچرابهچنينمجلسیتن.رئيسجمهوربهخمينی0634خرداد

خوانندودليلشراازاشتباهاتخودمی«خيانتبهاميد»دادراایشاندر

شرا از کشورواهمه بيمتجزیه ایرانو عراقبه البتهدانند.مییطحمله

بایدباقاعدهفقهیایدمسلممیحضرتعالیکهمدارجحوزویراطینموده

باشيد.«تزاحم» هبآشنا واهمهه مجلسدموکراتيکو اصل دو حال ر

رئيس تحليل این در و بودند گرفته قرار هم با تزاحم در کشور تجزیه

کرد.دیگرمییبایدیکیرابنابرقاعدهفقهیفدایآنیکجمهورمی

بنی دکتر بازگشاییجناباشکوریچطور بار جهتزیر به را صدر

خوانيدامانژادمیمجلسدرآنشرایطمتهمبهخيانتوهمپایاحمدی

خاتمیرادرمقامرئيسجمهورزمانیکهدرانتخاباتریاستجمهورینهم

خاتمیحتیانتخابات!کنيد؟زدمتهمبهخيانتنمیجمیتخلفوتقلبمو

چهجناباشکوریواقعاًازابتدامهرتأیيدبرآننهاد.،رافاسدهمنخواند

اندیشيد؟!می

:ایدازمدعياتحضرتعالیدرایننوشتاراینکهمکتوبداشتهـ9

کندآیتاهللخمينیبهحزبجمهوریاسالمیچراغایشانادعامی»
بزدادهبودتاتقلبکنند.ادعایبسشگفتیاست!پرسشجدیس

بایدآقایخمينیچنينبکندوانگيزهایشانچه ایناستکهچرا
توانستباشد؟واقعيتایناستکهاگرقراربودهرهبرانقالببهمی

باشد، داده را مجلس انتخابات در تقلب اجازه جریانی و کسی
آقایبنیمی به چنينمجوزیبایستکه هماهنگیاو دفتر و صدر

کهدرآنزمانبرعالموآدم چرا بهرقيبانایشان. باشدنه داده
صدربودوآشکاربودکهآیتاهللخمينیمدافعوحامیجدیبنی

ریاست مقام به انقالب رهبری جانبه همه حمایتهای با که حال
می حکم تدبير و عقل رسيده، اهللجمهوری آیت که خمينیکرد

جانبرئيسجمهورمحبوبشرابگيردوبااستفادهازابزارهایآشکار
وپنهانشکاریبکندتادفترهماهنگیرئيسجمهوربامردم)کهدر

کرد(مجلسراهمدرآنزمانبهعنوانیکحزبسياسیعملمی
اختياربگيردتابرایادارهکشوردچارمشکلنشودنهاینکهازرقيب

آنزمانجناببنیحما واقعيتایناستکهدر بهیتکند. صدر،
شدوازایندرستیاغلط،موردحمایتآیتاهللخمينیشمردهمی

همانمقطعحسنروتوانستچنانرأیباالییبياوردوگرنهاگردر
 در و آزادی نهضت )کاندیدای حزبحبيبی حمایت مورد نهایت

ح چنين از اسالمی( برخوردارجمهوری انتخابمایتی قطعا بود
«.شد.آیتاهللخمينیتاپایانکارنيزازاوبهسختیحمایتکردمی

استادمحترمتوجهداشتهباشيدکهبرخالفمدعایشماعقلحکم

میمی و اولينکرد عليه بر فقيدجمهوریاسالمیهمواره رهبر که کند

می بر گام مداشت.رئيسجمهور بر که نيستکهچرا پوشيده شما و ا

مصدقرابنی دکتر بهوضوحمرحوم خمينیهمواره مصدقیبودو صدر

می قرار تکفير رئيسجمهورداد.مورد اولين میحتیعليه :دادندشعار

والبتهبایدبيادداشته«حاالکهرهبرتمصدقشدهرأیماراپسبده»
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بيلوکلنگبرجاندارچماقصدرباشيدکهپسازکودتاعليهبنی با ها

افتادندوتمامپالکهاراکندندوپسازآنتا«مرحومدکترمصدق»خيابان

تغييریافتهاست.«وليعصر»کنوننامخيابانبه

بر اشکوری گواهجناب به خمينی که نيست پوشيده شما و ما

بنی«صحيفهنور» باعلناًصدربامطبوعاتآزادعنادداشتاما ازمبارزه

می سخن میسانسور و کردهگوید.گفت مکتوب خمينیاینکه چرا اید

صدرمخالفتودستحزبجمهوریرابازنهدبهقطعبسياربایدبابنیمی

صدرکهجمهوریاسالمیبالقيدرژیمشکنجهاستوبنیچراسادهاست.

این بيان با بارها و بارها حقوقیرئيسجمهور جایگاه قانون»که،از مگر

...«مگرکتاباهللشکنجهراحرامنکردهاساسیشکنجهراتحریمنکرده،

انگشتاتهامرابهسویجمهوریاسالمیگرفت.

مقابلپایرئيسجمهورسنگکهچرابایدباورکنيمکهخمينیدر

گيریرامحکومهموارهگروگانصدرازآنجاکهبنیانداخت؟هيچکوهمی

پشتکرد.می جمهوری ریاست برای خمينی حمایت بپذیریم باید چرا

نبود؟بنی بنیازصدر که معدودآنجا جزو خبرگان مجلس در صدر

کرد.نمایندگانیبودکهبالقيدوشرطباتصویبوالیتفقيهمخالفتمی

باور چگونه رئيسجناباشکوری حامی پایان تا خمينی که کنيم

ص در منتخبملتبوده روزنامهجمهور هایحامیخمينیتيترورتیکه

صدردرجنگپيروزخوزستانازدستبرودبهتراستتابنی»:کردندمی

براستیچگونهبایدبهمدعایشماباورداشتهباشم.«.شود

اینجناباشکوریازآنجاکهمبارزاتضداستبدادیحضرتعالیبر

حقير را جسارتحقير استخواهشدارم دیگرعيان باری و ببخشيد

اطمينانداشتهباشيداولينرئيسجمهوررادرترازویسنجشقراردهيد.

اولينرئيسجمهورهمچنانماندهبرآرمان.

ایامعزتبرقرار

ترکيهـمازیارشکوریگيلچاالن
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 (7631خرداد  71ايران ) مردم به صدر بنى پيام

 

را اسالمى انقالب روزنامه جمله آن از دیگر نشریه چند تعطيل خبر

به که را کشورکل دادستان تلویزیونى برنامه نيز گذشته شب 0.شنيدید

کردندارخدشه و مصدق دکتر ایران ملى نهضت رهبر کردن دارلکه منظور

مختلف مراحل اینها.کردید تماشابود، شده تنظيم جمهورى رئيس

داده قرار هدف را شما منتخب جمهورى رئيس حذف که است حرکتى

است که آنست مهم نيست، جمهورى رئيس حذف دارد، اهميت آنچه.

مردم شما بهرا خود حاکميت دیگر بار خواهدمی اختناق و استبداد غول

سرنگونى در که را شما عزیزان گرانبار خونهاى اثر و کند تحميل بپاخاسته

شرائطى در این و ببرد بين از شد،آزادى و اسالم نثار پهلوى سياه رژیم

.کندمی آماده اىدوره ميان انتخابات انجام براى را خود کشور، که است

                                                 
 آقای«انقالب دادستان»اطالعبی و بهشتی آقای دستور نشریه،به7ـتوقيف0

 {883آمد.} بعمل او، امضای با اما الجوردی

ملت شما که خطيرى رسالت انجام در همچنان شما جمهورى رئيس

کارنامه و پيام .استایستاده استوار اید،گذارده او عهده به ایران مسلمان

خواهد شما اطالع به ...و اطالعيه و نوار جملهآن از شکل هر به را خود

خوانيدمی استقامت و مقاومت به را اوروز هر که شما دعوت به و رساند

 .باشيد پيروز و شاد.گویدمی لبيک صميمانه

 جمهور رئيس

صدربنى ابوالحسن سيد

 ـهمدان07/6/0631



 

  31آخرين سخنرانی بنی صدر قبل از کودتای 
 

بنی ابوالحسن دردکتر قوا کل فرمانده و جمهوری ریاست صدر

8:شرحزیرابرازنمودهشرکتکردوسخنانیباجتماعپرشورمردمهمدان

 

بسماهللالرحمنالرحيم

 

راه هيچ استقامت جز لحظات این در عزیزم، برادران و خواهران

پرده بر دیشب که شنيدید البد شما نيست. کشور نجات برای دیگری

تلویزیونمقدماتسانسورکاملرئيسجمهوریرافراهمآوردندوگفتند

برداشتهپرونده خارجه وزارت از را بختيار و مصدق اینکههای برای اند

اندیکمرکزاطالعاتیدردفترریاستجمهوریایجادکنند.خواستهمی

توانيدشماخودنيکمی!آمدهاست؟پروندهمصدقبهچهکارایندفترمی

را چندروزنامهدیگر انقالباسالمیو همروزنامه امروز قضاوتکنيدو

کهرادیووتلویزیوناند.درشرایطیکهماهستيمودرحالیتوقيفکرده

هایدیگردردستگروهانحصارطلباست،دوسهسانسوراست.روزنامه

صحبتمی که هم را دیگر رئيسروزنامه بنابراین توقيفشدند. کردند

شماایبرایاینکهفعاليتونظرهایخودرابهاطالعجمهوریدیگروسيله

شمانسلجوانامروزوهمهبرساندجززبانگویایشمادراختيارندارد.

جواناندرسرتاسرکشوربایددرمقابلاینقانونشکنیآشکاربهمقاومت

و نظرها بيان خود و کنند بازگو باید جا همه در و استقامتبرخيزید و

ابرتمایلشدیدکارنامهرئيسجمهورخودباشند.سرتاسرایرانبایددربر

بایدهرکدامشماجوانانیکشمارهاز انقالب»بهاستبدادمقاومتکند.

اسالمی برایاین« و براییکدیگر حقایقرا درسرتاسرکشور بشویدو

نسلواینتاریخبازگوکنيد.نگذاریدثمرهانقالبشمارااینگونهمفتاز

درجبهه ما بایدازپشتسرمومیهایجنگهستيدستتانبدرآورند.

گيریرابهچنانتصميممطمئنباشيم.اینهاکهبهراحتیداستانگروگان

ایکهبرایشماازآنداستانماندهاست،ازفضاحتباریکشاندند،ثمره

دستدادنچندميلياردثروتشما،حيثيتشماواینجنگتحميلیبود.

 شما برای دیگری خوابهای اینکاینها شماست،دیدهو با استقامت اند.

کنيد،نویدمقاومتباشماست،استقامتیکهامروزشمادرهمهکشورمی

دهدکهروزهایتمایلبهاستبدادمردهاستوصبحآزادیواستقاللومی

خواهندجمهوریاسالمینزدیکاست.دراینشرایطخفقاناستکهمی

کنند،«سازیصندوق»توانندآنجامیگماناینکهدرههابدربرخیازحوزه

بهآزادی علتیورشآنها هميناستکهگمانانتخاباتانجامبدهند. ها

می گفتهقرن09کردندبعداز که آنجا کلمهحق؛تکرارسخنعلی)ع(

خردادروزرستاخيز03مناسبتهبتوانندمی،کنندمیباطلمرادآنازامااست

                                                 
 0631خرداد08،انقالباسالمیمنبع:روزنامهـ8

http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/595-2013-03-28-13-11-17.html
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/595-2013-03-28-13-11-17.html
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 شما مردم را به خیابانها بکشانند و شما را برانگیزند تا بر ضد ،مردم ما

 رئیس جمهور منتخب خودتان شعار بدهید و چون مردم نیامدند و آنها این

 سازی، راه پروندهه اند، ب آشکار را دیدند، اینک براه دیگری رفته شکست

 ها و اختناق. اما مقاومت شما این توطئه را در هم خواهد توقیف روزنامه

 که شما نرفتید، مراجعه به آرا عمومی بود. این آرا عمومی شکست. روزی

 انحصارگران و زورپرستان و جانبداران استبداد را محکوم کرد. امروز که

 گوید این نسل آگاه ت که میاید، مراجعه دیگر و آرای عمومی اس شما آمده

 گیرد و با استقامت و و بیدار است. گوسفند نیست. آگاهانه تصمیم می

 کند. خداوند به نسل امروز پیروزی بدهد. توانائی از تصمیم خود پیروی می

 های نسلی که سدی بزرگ چون رژیم سابق را در هم شکست، سدچه

 شکند. تواند در هم بشکند و می کوچک را نیز می

 ام. من رئیس جمهور منتخب شما در دفاع از قانون با تمام قوا ایستاده

 اجتماعات شما نباید بدون تصمیم برای عمل باشد و هرچه پیش آید من در

 ام و خواهم ایستاد و یقین دارم کنار شما و برای آرمانهای شما ایستاده

 های پیروزی نزدیک است. چون چماقدارها به این محل که دفتر هماهنگی

 نشان اینکه بلکه دره شما مردم با رئیس جمهور است حمله آورده بودند، ب

 این کشور قانون احترام پیدا کند و یک ملتی و یا مردم یک شهری نیز این

 ای را محل دیدار یکدیگر قرار مقدار حق داشته باشند که خانه مخروبه

 ویند، بدون ترسدهند و دردهای خودشان را بتوانند در آنجا با فراغ بال بگ

 هماهنگی است، چون نهای، خا جا آمدم، هر خانه بدین ،از عواقب آن گردند

 کنید امیدوارم من نیز با اید، شمائید که حمایت می ی دادهأشمائید که ر

 خدمت شما بمانم. ه صداقت ب

 
 

 (8631خرداد81)خمينى به صدربني نامه


 و خمینى تماسهاى آخرین رود. مى کرمانشاه به صدرتوضیح : بنى
 .پذیرند مى انجام خمینى برادرزاده پسندیده رضا طریق صدر از بنى

 خواند: مى صدر بنى براى تلفنى خمینى طرف از را زیر پیام پسندیده
 فرماندهى جمهورى و ریاست مقام در را شما ام کوشیده همواره من»

 شما خود اما کنم. حفظ ام، ه کرد تفویض شما به من خود که قوا کل
 بشرط کنم، حفظ را خواهم شما مى هم شوید. حاال مى اینکار مانع

 داد. بباد را شما روزنامه این کنید. دور را خود اطرافیان اینکه
 شورای کنید، قبول را دولت شما باید کنید. طرد را فاسد هاى گروه
 «کنید. قبول را نگهبان شوراى و مجلس کنید. قبول را قضائى عالى
 قسمتی تنها که نویسد مى خمینى به را نامه این پاسخ، در صدر بنى

 {827} 5است. دست در آن از

                                                 
 خمینى آقاى سخنرانى از هاییقسمت ـ بهتر است قبل از خواندن متن این نامه به5

 توجه شود:  اول مجلس نمایندگان به خطاب 5631 خرداد 3 در

 جائى هر در بدانید را این هست هم روحانیت این و هست ملت این واال»
 وقت هر اسالم، به متعهد هست، مبارز روحانى یک مملکت این از

 بخواهید که نکنید تعقیب اینقدر هستند، او دنبال همه دربیاید صدایش
 کردید کار چه سال چندین ظرف در شما آخر .بگذارید کنار را روحانیت

 کار چه کردید؟ چه باشد، نباید گوئید مى را روحانیون که کشور این براى
 گفتیم، ما گوئید مى هى .ندارید هیچى حرف جز اید؟ کرده شما مثبتى
 و بودند جمعیت این دنبال که ملتى این ناآل کردید؟ چه گفتید، خوب
 خواهم نمى من دانستند، مى اسالم نشانه را روحانیت و بودند اسالم دنبال
. دانم می بدتر هم شمر از را روحانیان بعضى من ...کذا روحانى هر بگویم

 اسالم از را پایتان اگر خواهند، می را اسالم مردم این ...کنم مى عرض من
 مخالفت شما با قوا کمال با نشسته اینجا که اى طلبه این بگذارید کنار

 کشور اساسى مسائل رد .گردد اجرا اساس قانون خواهید نمى شما

 .است کرده مواجه نابودى خطر با را کشور که است چنان شما عمل طرز

 مطیع، مجلس یک ناتوان، دولت یک ضعیف، جمهورى رئیس یک شما

 خالفه ب .خواهید مى مخالفان نابودى و تهدید وسیله قضائى دستگاه یک

 و دهد مى بباد را شما و ملت و دین که است جمهورى حزب این شما گفته

 .اید فروخته فاسد طلب قدرت مشتى حزب ریاست به را ملتى رهبرى شما

 اما نبیند صدمه انقالب این رهبرى کوشم مى نیز هنوز و کوشیدم بسیار

 برقرارى با .بردید بین از را انقالب بیان کردید تدریجى خودکشى شما

 ساختید غیرممکن کشور سیاسى صحنه در را مردم حضور کامل، سانسور

 است، باقى وقت هنوز .بستانید نیز را آن جان نیمه خواهید مى اینک و

 : باید

 آزاد براستى انتخاباتش که بگیرد را مجلس این جاى مجلسىـ 5

 و مطیع نه را خود مجلس و باشند کرده شرکت انتخاباتش در مردم و باشد

 بداند، مردم خواستهاى ترجمان و مردم زبان بلکه شما، الحمایه تحت

 .اینست قوى مجلس
 رئیس .باشد مستقل یعنى .باشد قوى باید نیز قضایى دستگاه ـ 8
 تن سه و اند شده نصب اساسى قانون خالف بر کل دادستان و کشور دیوان

 عضویت آن در اساسى قانون همین خالف بر نیز قضایى عالى شورای اعضاى

 . گردد تشکیل قانون وفق بر قضائى عالى شوراى باید. اند کرده پیدا
  بخصوص و وقایع این از بعد که را نگهبان شوراى از نیمى ـ6

  اعتبارى و وزن چه شد معلوم اى دوره میان انتخابات بر نظارتش چگونگى
  و بهشتى آقاى دست آلت بنابراین و اند زیدهبرگ قانونى غیر مقام دو دارد
 .شود تشکیل نو از قانون موافق باید نیز شورى این و هستند او گروه

 شما جانب از هم .است صالحیت فاقد هم نیز رجایى آقاى دولت ـ 4

 در هم .است غیرقانونى مجلس ییدتأ مورد هم و است شده تحمیل
 و است شده بزرگ شیطان تسلیم و کرده خیانت کشوره ب گیرى گروگان

 .برود باید

 دفاع ىابر بودند مقامهایى قوا کل فرماندهى و جمهورى ریاست ـ  1

 قانون .اند بوده محروم منزلتى هرگونه از قرنها و قرنها که مردمى منزلت از

 قبول با رفت مى گمان .است نیامده در اجرا به کشور این در هیچگاه

 قانون اجراى با را مردم شمار، بی خطرهاى برابر در بتوانم جمهورى ریاست

 و کار با خود .کنند دفاع خویش استقالل از مردم و دارم  نگاه صحنه در

 مطمئن .باشند آزاد .کنند غلبه آن غیر و اقتصادى بحرانهاى بر تالش

 مسیر تغییر براى بزرگ تالشى به خودجوش و باشند داشته امید .باشند

 مطبوعات، قانون خالف بر تهران انقالب دادستان که اینک .برخیزند تاریخ

 اینک .است نمانده اثرى آزادى از دیگر و است کرده توقیف را ها روزنامه

                                                                                
 به سال اول من .خواهند مى را اسالم هم اسالم ملت همه و کند مى

. باشد قانون اجراى سال که است خوب سال این که کردم عرض آقایان
 اساسى قانون در حدودش جمهور رئیس آقاى بشود معلوم حدود باید
 همه اگر .کنم مى مخالفت او با من بگذارد ور آن قدم یک هست چه

 قبول را نگهبان شوراى ...کنم می مخالفت من باشند، موافق هم مردم
 من ندارم، قبول را مجلس من ندارم، قبول را اساسى قانون من ندارم،
 مقید باید همه نه ندارم، قبول را دولت من ندارم، قبول را جمهور رئیس

 باید باشد شما رأى برخالف ولو بپذیرید را قانون که باشید این به
 که نگهبان شوراى تشخیص و است اکثریت میزان اینکه براى بپذیرید

 همه .است این میزان نیست هم اسالم مخالف و نیست قانون مخالف این
 طلبه یک که من چیزها از بسیارى با است ممکن هم من .بپذیریم باید ما

 بخواهد اگر او در زدن نق دیگر شد قانون وقتى کنل باشم مخالف هستم
 عمل ها دادگاه او با باید و است االرض فى مفسد بکند تحریک را مردم

 {822} «...بکنند االرض فى مفسد
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 طبع باب اى بودجه گیرى گروگان لهمسأ در بار خفت تسلیم بدنبال که

 قراردادهایى آمریکا و انگلیس با برند، مى مجلس به آمریکائى گران سلطه

 و بزرگ شیطان مساعد نظر جلب براى مسابقه جز که کنند مى امضا

 قوا کل فرماندهى و جمهورى ریاست داد، توان نمى بدان عنوانى کوچک

 حداکثر براى را ها مقام این ام گفته ابتدا از آید؟ مى من کار چه به دیگر

 که کنم تکرار باید نیز هنوز و پذیرم یم انقالب و کشور نجات بخاطر تالش

 .نیست دلبستگى بدانها مرا

 

 

 (8631خرداد22)خمينى به صدربني نامه
 

 خدا بنام

 

 کسى با تا ام، نشده حاضر هماهنگى دفتر در هرگز اینجانب ـ5

 دارهاى چماق بودم، دفتر آمدم، تهران که هم دیروز .باشم داشته مالقات

 و است اسالمى حکومت شود معلوم اینکه براى هستند ما مقر در هم شما

 .کنند می ایجاد ناامنى هم شب گویند، می ناسزا روزها !دارد اساسى قانون

 . ندارد امکان کسى با مالقات بنابراین

 که بکارهائى کردند وادار را شما دروغ اطالعات این با سفانهـ متأ8

 .ببرند نابودى به را کشور تا کرد نخواهند رها .بکشاند اینجا به را کشور

 کجاست؟ آخر تا 5...«رفت خواهم آخر تا واال: »فرمودید تهدیدـ 6

 را آن بود کم کربال یک شما حکومت از .اعدام و دژخیمانتان و شمائید

 .ام آماده من کنید آماده خواهید می

 فکر هم لحظه یک است، ایران و اسالم حفظ بر شما بناى اگر ـ 4

 .باشد ساخته کارى من از که بشود طورى وضیعت است ممکن که کنید

 مصیبتى نکرده، خداى اگر که کنید خراب را چیز همه دارید اصرار چه

 دهد، رخ اى فاجعه اگر کردند انتخاب مردم را من !نباشد؟ راهى آید، پیش

 .بگیرم را نابودى و فساد جلوى بتوانم آنان، ىرأ این استناد به من شاید

 ام گفته .صفت گرگ نه هستم صفت بى نه .دارم اسالمى اخالق منـ  1

 از ولو بود خواهم قول این بر آید پیش هرچه و ایستم نمى شما مقابل در

 :بنابراین ببینم ام دیده که آنچه از بدتر شما

 شما مثل توانم می نه و شلوغى، به هستم کسى محرك نه من ـ  3

 مجاهدین اسم به است گروه یک از شود می هرچه که کنم قانع را خود

 اسم به انداخت مردم جوانهاى جان به باید را قهریه قواى و خلق،

 دو این در که بالئى از بعد مردم کنید، توجه خواهید نمى شما مجاهدکشى

 به نسبت نگرانى وجود با گیرى، گروگان سرانجام از بعد اند، دیده سال

 است حدى به تا امنى نا و نگرانى شدت که شرایطى در و جنگ، سرنوشت

 حاال است، رسیده تومن هزار 1111 به انقالب آغاز تومانى 611 لیره که

 همان که بگیرد انجام خزنده کودتاى آخر مرحله که هستند این نگران

 که شما، امضاى و من کفایت عدم به شماست الحمایه تحت مجلس ىرأ
                                                 

 ها، روزنامه توقیف از حمایت در خمینى آقاى سخنرانى پى در که شود مى آور یاد ـ5

 آقاى به اللحنى شدید نامه مردم، به پیام عالوه بر بود، همدان در جمهورى رئیس

در  شد. برده و ربوده سرکوب، قواى یورش در نامه این فتوکپى نوشت. خمینى
 توسط یکبار ،}از فرماندهی کل قوا{ صدر بنى« عزل حکم»صدور  از پیش روزهاى

 تن 7و  کند را محکوم سیاسى گروه 2اگر  بود:  داده پیام خمینى اردبیلى، موسوى

 اى صفحه بر کسان این و گروه 2 آن براند )اسامى را خویش همکاران از بیشتر یا

 است قوا کل فرمانده است، ما جمهور رئیس است، عزیز صدر بودند(، بنى شده قید

 به حاضر و نپذیرد که اگر بود کرده تهدید کنیم. مى عوض او میل به هم را دولت و

 {822.« }رفت خواهد آخر تا»او  نشود، اسالمى جمهورى حزب رهبران با همکارى

 است، استقالل نه که شود معلوم همگان بر و شود خوانده جمهورى فاتحه

 اینقدر که کیست آیت که گوئید می شما. جمهورى نه و اسالم نه آزادى، نه

 اجرا شما، حتى همه را او طرح که است کسى آیت .زنید می را او حرف

 برخالف و قانون خالف بر اسالم، برخالف را ناحق بیانات آن آمدید .کردید

 ...و کردید آغاز و ابراز شرع

 بوى که تهدید از پر بیانات آن بجاى هستید، آرامش طالب اگر ـ 7

 بخش اطمینان بیان است بهتر دهد، می را ایران نابودى و داخلى جنگ

ـ  شود می اجرا عمل در و گوئید می شما که آنطور نه ـ قانون که بکنید

 مردم منتخب که ـ جمهور رئیس تهدید بجاى است بهتر .شود اجرا واقعاً

 ىرأ که بدهید اطمینان مردم به «رفت خواهم آخر تا»اینکه  به ـ است

 رئیس که کند نمی ایجاد آرامشى هیچ این. بود خواهد محترم آنها

 امنیت، آزادى، استقالل، بر پافشارى جز گناهى هیچ که را جمهورى

 انقالب دادستان را او شما که بزاز یک بوسیله ندارد، ...و اسالمیت معنویت،

 .کنید تهدید روز و شب اید، کرده اسالمى

 بیان گذاشتید، ایران به پا پاریس از وقتى از شما سفانهمتأ

 تهدیدآمیز بیان همیشه و نکردید امتحان یکبار، حتى را، بخش اطمینان

 :گوئید می شما ،«نیست محبت جز دین: »گفت اسالم پیغمبر. اید داشته

  «.نیست تهدید جز دین»

 را جمهورى و اسالم خواهند می که است روشن روز مثل من براى

 برابر در مزاحمى ایران در قرن، یک حداقل براى که کنند آلودلجن آنقدر

 حال دارد عیب چه .برد خواهند راه این به هم را شما .نماند آمریکا قدرت

 چه پیغام، با چه کنید، می تهدید مرا است ماه. نه کنید امتحان بار یک شما

 به هم یکبار .کردید تحمیل من به اساسى قانون برخالف اینهمه حضورى،

 ببینید .بیاورید بعمل تحبیب مردم از و کنید تهدید چماقداران حزب این

 .خیر یا گردد بازمی کشور به آرامش فوراً

 ذلیلى هر و شود می ذلیل کرد، رها را حق که عزیزى هر: »فرمود امام

 چه هر کنید فکر شما که نیست اینطور «شود می عزیز گرفت، را حق

 و هستند خالى شعور از مردم این بفرمائید، واقعیت و مصلحت برخالف

 نگوئید باز تا ـ گویم می شما به ن. اآلپذیرفت خواهند کورکورانه

 شود، برداشته هم بعدى قدمهاى خزنده کودتاى این در اگر ـ دانستید نمی

 جنگ با متوأ داخلى، جنگ این در کشور گردد، عملى شما تهدید یعنى

 شما جز کسى جنگ این مسئول و رفت خواهد فرو موجود، خارجى

 .نیست

 صدربنى ابوالحسن

88/6/5631 
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 بسمه تعالى
 

6مردم مسلمان ایران
 

 ریاست جمهورى انتخاب کردید. اینک از شما با راى قاطع خود مرا به

کردم، آیا  یهم آهنگى م قدرت گرایانخود بپرسید اگر اینجانب با توقعات 

شدم و  نمی گرفتم؟ اگر زبان شما اند، قرار مى در وضعى که مرا قرار داده

                                                 
  .انتشارات انقالب اسالمی، «خمینی و دیگران آقای به صدر بنی آقای از ها نامه»ـ8

خوانده  ، توسط آقاى غضنفرپور5631خرداد  84این پیام در مجلس، در  ـ6
ى هاشمى رفسنجانى در کتاب شد. آقاى خمینى از قرائت آن، آنطور که آقا

 اید! آورده است، انتقاد کرده بود. یعنى چرا جلوگیرى نکرده« بحران ازعبور »
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 کردم، اگر کردم، اگر وضع کشور را روزانه به شما گزارش نمی اعتراض نمی

 کردند؟ شمردم، اگر... با من اینطور رفتار می شد را قانونى می واقع می هرچه

 که توانستم ى و اعتماد شما خیانت نکردم و تا جائیأخود و ر به دین

 را بموقع مطلع شدم و هشدار دادم. صدایم را کوشیدم. بسیارى از جریانها

 بن علىنیز مثل جدم حسین  در قیل و قالهاى جوسازان گم کردند و اینک

  :کنم بینى می بینم براى شما پیش )ع( آنچه از خطرها که مى

 هیچ «جمهورى اسالمى ،آزادى ،استقالل»از سه شعار انقالب اسالمى: 

5.نخواهند گذارد محتوایى بجاى
 

 نفتى که صادر اند و با که تهیه کرده ای استقالل اقتصادى با بودجه ـ5

 رود و چون امنیت کنند از بین می کنند و با قراردادهائى که امضاء می مى

 خواهد شد و گرانى و بیکارى روزگار نیست وضع شما محرومان جامعه بدتر

  .خواهد کرد شما را سیاه

 استقالل سیاسى بدون استقالل اقتصادى و با وجود ناامنى داخلى ـ8

 .و جنگ خارجى از دست خواهد رفت

 فقدان امنیت تا بدانجا .از آزادى چیز چندانى باقى نمانده استـ 6

 است. هزار تومان شدهتومانى دو سال و نیم پیش پنج  811ست که لیره ا

 .اند و آینده از اینهم بدتر خواهد شد ها تعطیل و زبانها بسته شده روزنامه

 تصرف درآورده است، بلحاظ بدتر شدن وضع وه که مقامات را ب  گروهی

 وسائل اختناق آورندهه روز بیشتر به افکار عمومى، روز ب اعتبار شدن در بى

  .جریان خواهد شد خواهد برد و خود قربانى همینپناه 

 که به دار گفت: اى آزادى چه جنایتها روزى محکومى در پاى چوبه ـ 4

 کنند. امروز و فردا بیشتر از امروز خواهند گفت: اى اسالم چه نام تو نمی

 کنند. چنان دین را از اعتبار خواهند انداخت که بنام جنایتها که بنام تو نمی

   .بزند و دعوتى بحق کندتا یک قرن کسى نتواند حرفى  این دین

 ام استقالل و آزادى و اینکه خواسته اینجانب هیچ گناهى بجز ـ 1

 ساز رشد و تعالى زمینه عنوان تضمین کننده استقالل و آزادى وه اسالم ب

 ام اما نان نخورده همه جانبه انسان به اجرا در آیند نداشته و ندارم. از اسالم

 شما مردم گفتم کودتاى خزنده اجراه ب ام. عمر را در خدمت بآن گذرانده

 همانه را هم یکایک شرح کردم و تا اینجا نیز ب کنند و مراحل آن می

 مرحله آخر آن که سلب عنوان ریاست جمهورى و اند و ترتیب انجام داده

 کارند تا انجام دهند. اگر چنین گرفتن جان اینجانب است را نیز دست اندر

 زیر نیز واقع خواهند بینى کردم امور باال پیشکردند عالوه برآنچه که در 

 :شد

 مسلحانه کنونى برخوردهاى پایدار در کشور بر برخوردهاى ـالف 

 کور اضافه خواهند شد و خود بر مشکالت باال خواهند افزود. مردم ما کر و

 بینند که دو سال و نیم بینند و مى نیستند و وضیعت روزمره خود را مى

 ز به روز وضعیت کشور را بدتر ساخته است وحاکم رو حکومت حزب

 شده است. جنگ داخلى و خارجى امنیت از بین رفته است. اقتصاد فلج

  .بطور مستمر ادامه دارد و اینک خطر گسترش آن نیز است

 جنگ تحمیلى در صورت طوالنى شدن به فرسودگى کامل ـ ب

 اجراى برنامه آمریکاانجامد و در خاورمیانه زمینه  می نیروهاى ایران و عراق

 گیرى مالحظه کردید جریان گروگان که در  گردد و همانطوری فراهم می

 بیمى بخود راه ندادند ناچار به شرایط ننگینى تن خواهند داد. همانطور که

 در دست ماست گلوگاه امپریالیزم آمریکا ها در روزى گفتند تا گروگان

ها جنس بنجل بودند و  دست ماست. و وقتى تسلیم شدند گفتند گروگان

                                                 
صدر در کتاب  آنچه قرار بود استبداد مالتاریا انجام دهد را بنى فهرست ـ5
آورده است. و مالتاریا همه خیانتها، جنایتها و فسادها  کاملتر «دخیانت به امی»

 {821}.را مرتکب شد

 ناچار شدیم از سر بازشان کنیم. خواهند آمد و خواهند خواست، نمی آمریکا

  .شرایط تسلیم بشویم، مردم بدانید گفت چاره نداشتیم جز اینکه به

 داخله که قواى عراق ب چهار وزیر خارجه آمدند و و پیشنهاد کردند

 هر دو اصله بگیرند و ازخاك عراق عقب نشینى کنند و مقدارى هم از مرز ف

 نظامى بوجود بیاید و بعد موارد اختالف از طریق سیاسىطرف حریمى غیر

 ما از آنها خواستیم نقشه بیاورند و روى نقشه پیشنهاد خود را .حل گردند

 خرداد بیایند که با مالحظه وضع کشور 52قرار بود  .براى ما روشن بگردانند

 سوى، امروز وضعیت نظامى ما اینه منصرف شدند. از ابتداى جنگ ب

 حال خوده ب بهترین وضعیت است. عقیده اینجانب این بود که اگر ما را

 بگذارند، با چند پیروزى چشمگیر، ما نه تنها پیروزى نظامى بدست

 ریزیم و هاى آمریکا را در همه منطقه برهم می بلکه نقشه وریمآ می

 ضربه از خارج را تحمل کردیم، آغاز کنیم. توانیم عصر سوم را در تاریخ می

 الل آن نمودیم. از پشتحاضم ارتش مهاجم را متوقف ساختیم و شروع به

 تا این سر کردند آنچه که کردند و شما از آن اطالع دارید. وضع جنگ

 لحظه اینطور است، هستیم و ببینیم که این وضع چطور تحول خواهد کرد.

 دم ملموس هستند و در دل خودخطرها که برشمردم، براى شما مر اگر این

 گویم و با شما صادقانه حرف میزنم اگر می کنید که راست احساس می

 نفریفته و براى وفادارى به ام که مقام و موقعیت مرا امتحان خود را داده

 معلوم است که ام، اگر بر شما دین و براى شما مردم همه چیز حاضر شده

 سوار اسب سرکش قدرت نشده وفرق است میان حرف و عمل وقتى انسان 

 دانید که امتحان واقعى وقتى است که شود و اگر می سوار می که  وقتی

 مرکب خودکامه را داشته باشد و سوار نشود، انسان اسباب سوار شدن بر

 نیستند و خطرها هم جدى باور کنید که خطرها که برشمردم همه خطرها

  ایند خود را در هر خطرىخطرها پیش نی کهاینبرای هستند. باور کنید 

 ام. به هیچ ام، باور کنید که یک لحظه از فکر این خطر بیرون نرفته افکنده

 ام محیط امن و آزاد اجتماعى بوجود آید و ام و خواسته نبوده کس خائن

  .کشور سریع رشد کند

 ست، به شما مردم همواره سخنم اینا گمان اینجانب راه چاره آسانه ب

  :بوده است

 روزى که به دزفول رفتم، شهر در حال سقوط بود. با ارتشیان صحبت

 توانید دشمن را متوقف کنید خود باور کنید و میه گفتم شما ب کردم به آنها

 پذیرفتند، عمل کردند و موفق شدند. حاال هم و بشکنید. آنها از این جانب

 سازان وتسلیم جو ،باور کنید گویم شما به توانائى خود به شما مردم می

 خود در راههاى استقامت را شما ،استقامت کنید ،داران نشوید چماق

  .توانید بیابید اید و اینبار نیز می گذشته یافته

 خواهند کار را یکسره کنند، بارها شتابزده می و اما به کسانى که

  :گویم ام و حاال هم مى گفته

 این حرفبرنامه کارتان حذف اختیارات رئیس جمهور است. گفتید 

  .معلوم شد که دروغگوى سال که بود دروغ است و

 گفتید بد گمانى و خیال برنامه کارتان حذف ریاست جمهورى است،

 اجراى واقعى اید. بیائید هماهنگى بوجود آوریم و با است، تا اینجا آمده

 قانون، کشور را از مهلکه بیرون ببریم. قانون را وسیله اجراى نیات خود

 را تا این حد مشکل ساختید. براى پرهیز از اى واقعى آنکردید و اجر

  د:آنچه هستند نشوند، بیائی تر از مردم کشور نگران خطرها، براى آنکه

 م شمرید و آزادى بیانقانون اساسى را محتر ها مصرح در آزادی ـ الف

 ما عاقل و رشید هستند و با مین کنید و مطمئن باشید مردمأو قلم را ت

  .شوند آمیز تحریک نمی حرفهاى تحریک ها و مقاله

 قانون اساسى را مو به مو به اجرا بگذارید و هر جا را که خالف ـ ب
 .کنیم و باز گردیم و قانون را اجراء کنید انجام شده است معین
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 گوید مستقل و بى طرف اسالم مى دستگاه قضائى را همانطور که ـج 

 پرداختن به حذف همه ریم و بجاىکنیم و اعتماد و امنیت واقعى را پدید آو

 اى براى حل مشکالت مشکل برنامه هره و همه و اعمال زور در برخورد ب

 کشور به اجرا بگذاریم و از راه بحث آزاد واقعى، مانع از آن گردیم که

  .ها بدل گردد ها به برخورد چماقها و اسلحه اندیشه برخورد

 بینم براى شما شرح میکه کمال صداقت وضعى را  با! خواهر و برادر

 باقى است نایستادید و گویم اگر امروز که هنوز وقت شما میه دادم. ب

 سلطه استبداد را که هنوز قوام نگرفته دفع شر نکردید و استبداد با

 خارجى پیوند قطعى پیدا کرد، همه آنچه را که گفتم و بدتر از آن بر شما

 ...آورد و خواهند

 داران رسمى و غیر رسمى شام تا صبح چماق امروز از صبح تا شام و از

 محل زندگى و کار رئیس جمهورى منتخب شما را در محاصره دارند و اینها

 توانند هر تظاهرى را بکنند و هر رذالتى را انجام مى .مستثنى هستند

  خواهند کرد؟ دهند. فردا با شما مردم چه

 باید و آنچه راگیرم که به وظیفه خود عمل کردم  خدا را به گواهى مى

 رساندم، بر شما مردم است که نگران سرنوشت انقالب به اطالع شما مى

  .خود باشید و استقامت کنید اسالمى و کشور
 

 رئیس جمهور

 صدر ابوالحسن بنى

 5631خرداد   88

 

 

5 (8631خرداد 22)خمينى اهلل آيت سخنان به جمهورى رئيس پاسخ
 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 خمینى العظمى اهلل آیت حضرت

 که هشدارى این اما، ام نشنیده تمامى به را شما فرمایشات هنوز

 :کنم مى عرض را جواب این شنیدم، شود، مى پخش رادیو از مرتب

 اتحادى هیچ در اینجانب کنم مى عرض باز .کردم عرض دفعات بهـ 5

 با منطبق محتوائى بود، شما قبلى پیامهاى در که خبرهائى .ام هنشد وارد

 علت به هم و کسالت، علت به هم تهران به مراجعت در .نداشت واقعیت

 اشخاص پذیرفتن از نگیرم، قرار ها نقل و حرف گونه این معرض در اینکه

 کشور کار خواهند مى که هستند کسانى شاید کنید فکر .کردم خوددارى

 دروغ خبرهاى و کشانند نابودى به شود مى مالحظه که ترتیب همین به را

 خود الیق و متعهد فرزند از را کشور و شما شاید و رسانند مى شما به را

 .سازند محروم

 اگر تبعیض؟ به یا شود، اجرا تساوى به همه درباره باید قانون آیا ـ8

 گروه یک چرا روزه چند این پس گیرد انجام نباید تظاهرات و پیمائى راه

 مردم جانه ب دهند؟ شعار و ناسزا و کنند تظاهر خیابانها در آزادند معین

 هائى گروه به (کارگر روز) مه ماه اول روز ببرند؟ و بگیرند و بزنند و بیفتند

 به متهم هم کسى شد داده اجتماع اجازه دارند، عقیده دین غیر به که

 .نشد وحدت در شرکت

 بگویم نباید اینجانب اید فرموده که بقیه و قضائى عالى شوراى آیا ـ6

 باید و خیر؟ یا شود تشکیل اساسى قانون طبق باید ،ندارم قبول را آنها

 قانون وضع حق قضائى عالى شوراى آیا خیر؟ یا کنند عمل قانون طبق
                                                 

 .انتشارات انقالب اسالمی، «خمینی و دیگران صدر به آقای ها از آقای بنی نامه»ـ 5

 دارم حق باشم، اساسى قانون مجرى باید که اینجانب ندارد اگر نه؟ یا دارد

 از یک هیچ که انقالب دادستان اگر خیر؟ یا نکنند قانون وضع بگویم

 مطبوعات قانون و اساسى قانون خالف بر نیست، جمع او در قاضى شرایط

 خیر؟ یا کند مى عمل قانون خالف چرا بگویم باید کرد، توقیف را ها روزنامه

 به دعوت خواندم، آشکار شکنى قانون برابر در استقامت به را مردم اگر و

  قانون؟ به دعوت یا کردم شورش

 عادالنه اینجانب حق در شما رفتار که اینست اینجانب گمان بهـ 4

 کمال با .نداشتم کشور و شما به نسبت بدى نیت هیچ اینجانب .نیست

 اجراى بنابر که وقتى تا است بحرانى کشور وضعیت .کردم خدمت صداقت

 آمد، باز خونسردى که وقت هر که اینست. شود می تر بحرانى نشود، قانون

 سه قواى والنمسؤ با نفرمودید اجازه قبالً که آزادى بحث بفرمائید اجازه

 کنم نمى نیز گمان پایبندم، همواره مردم ىرأ به اینجانب .گیرد انجام گانه

 عصبانیت .بکنم یا باشم کرده عمل مردم خواست خالف که باشم کسى

 .گردد نمى کاسته شما به نسبت اینجانب صداقت از باشد اندازه هر به شما

 دست در کشور آرامش کلید کنم مى عرض دینى وظیفه حکمه ب هم باز

 آزادى اگر .گردد مى اجرا قانون تمام و قانون بدهید اطمینان .است شما

 مصلحت شما اگر و باشد همه براى باید اساسى قانون طبق اجتماع

 .همینطور هم مطبوعات درباره کند، اجتماع نباید گروه هیچ پس بینید، ینم

 اینجانب باشد چه هر شما رفتار کنم، مى کیدتأ .همینطور نیز امور سایر

 .کنم نمى نقض شما به نسبت را خود تعهد
 

 صدربنى ابوالحسن

 5631 خرداد 81

 
 خمینى اهلل آیت به جمهور رئیس تکمیلى پاسخ

 
 تعالى بسمه

 

 و رادیو و پارس خبرگزارى و امام دفتر به اینجانب قبلى تلگرام پیرو

 : شود می عرض تلویزیون

 بر نظارت و بود متارکه قرار کنم عرض باید نفرى سه تهیأ درباره ـ 5

 آقاى به اى نامه ندارم، قبول که نگفتم اینجانب تازه .کرد که کارهائى نه آن

 متارکه جاى به شود مى عمل هوا دو و بام یک چطور که نوشتم اشراقى

 .بگیرید را کار این جلو که فرمودید قبول شما .بردند مجلس به الیحه

 . شدم مقصر اینجانب و نگرفتید

 بیائید کنید اصالح ...اقتصادى امور توانید مى اگر فرمایند مى اینکهـ 8

 مجرى و کار به دانا و معتقد و منمؤ دولت یک با کنم مى ادعا اینجانب جلو

 .کنم مى تعهد خدا خلق و خدا پیش .آیم برمى کار این عهده از قانون

 رعایت مختلف مقامهاى حقوق همه اینکه یعنى قانون اجراى ـ 6

 خالف این است، کرده معین مجلس را دولت فرمودید که خوبست .شود

 رئیس تصویب است، الزم تصویب دو اساسى قانون در .است اساسى قانون

 بوجود را بحران این اساسى قانون رعایت عدم همین و مجلس، و جمهور

 مجراى در هم امور اساسى قانون به بازگشت صورت در است، آورده

 .گیرد مى قرار صحیح

 کنم؟ شرکت ها هگرو با آزاد بحث در نشدم حاضر اینجانب مگر ـ4

 شما در که نبود این براى آیا نگذاشتند؟ چرا نفرمودید؟ موافقت شما مگر

  که مردم واقعى مسائل به اگر بیاورند؟ بوجود را حساسیتها طور این

  است،... و جنگ و سازى بحران و امنیت نبود و اقتصادى وضع سختى

 کاذبى لهمسأ ها گروه لهمسأ که شد خواهد مالحظه بپردازیم صحیح بطور
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 .بپوشانند مردم و شما از را واقعیتها خواهند میکه با آن  پوششى و است

 و رادیو اما فرستادم جواب هم من و بدهید جواب که فرمودند امام

 تلویزیون پخش نکرد.

 صدر بنى ابوالحسن

 5631خرداد  81

 
 

  (8636مرداد 8)خمينى به صدربنينامهآخرين

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 5بعد . . .  اما

 اعتبارى بى و کشتار و ویرانى است. شده وخیم باید آنچه از بیش وضع

 اندازه جهان مردم و مردم ایران افکار در روحانیت و حد اسالم از دور

 و خرابى ؟!«بروید آخر به تا»دارید  اصرار همچنان شما شناسد. و نمی

 تباهى همه به این شما کند نمى باور کسى دیگر که است بجائى تا فساد

 هم شما دیگر سخن به «رسند نمى شما به مطالب»گویند  مى باشید. رضا

 از شاه انتقامى اید. عجب شده زندانى اید، ساخته ایران از که زندانى در

 8درآورد! خود روز و بحال را شما گرفت. شما
 

 مورانمأ از است توانسته آیا فرستادم. شما براى نوارى این از پیش

 که اینست دانم می آنچه 6دانم، نمی برسد؟ شما به و بگذرد شما زندان

 اقدام فالن با کردید گمان شما شود. مى بد نیست، بد اول روز از هیچکس

 و بعدى قدم شدید مجبور و شوند می مراد بر وفق کارها و کنید مى موافقت

 کنید مى فکر حاال رسیدید. که بجائى رسیدید و بردارید را بعدى قدمهاى

 .ندارید پیش و راه پس

 و اسالم خود، از گذشتن قیمت به که توانید نمی هم مقدار این آیا

 اینجا تا دادید ادامه گیرى گروگان همچون  را جنگ بدهید؟ نجات را ایران

 ادامه خواهید باز می رود. مى ایران موجودیت براى خطر بیم اینک که

 4کجا؟! تا بدهید
                                                 

 برای که تهران روحانیان از یکی مروارید آقاى خواست به صدر بنى را نامه این ـ5
 آقاى بدست و برد مى را نامه بود گفته او بود، نوشت. کرده کوشش ای جبهه تشکیل
 در سپرد. نامه مروارید آقاى دست به حسینى امیر آقاى را نامه رساند. مى خمینى
 افتاد؟ رجوى گروه بدست چگونه اما شد. قرائت ایرانیان اسالمى مجامع سمینار

 کرد نامه از جعلى اى ترجمه گروه این نیافته است. پاسخ امروز تا که است پرسشى
 مقامات براى است، نوشته خمینى به و... پوزش نامه صدر بنى که عنوان این به و

 اختیار در را نامه مصدق ترجمه وقتى لوموند، فرستاد. روزنامه مطبوعات و خارجى
 ...و پوزش را خمینى علیه ترین ادعانامه سخت در را رجوى کار گروه گرفت،

 {825} خواند. رسوائى گرداندن،

 او به صدر بنى است. شده نوشته خمینى آقاى به کودتا از بعد سال 6 نامهـ 8

 در شود، او مى جانشین مرام که بنام مستبدى»شود:  مى یادآور را قاعده این
 شاه که بود بدینسان و« گیرد. مى پیشى پیشین، مستبد از استبدادگرى،

 حسین او نوه وقتى شد کامل او مکافات گرفت. انتقام خمینى از سابق
 و در شد امریکائى بدسابقه صهیونیست لودین، مایکل فعل آلت خمینی،

 {828} شد. مشرب هم رضاخان، نوه با واشنگتن

 به و نوشت پاسخ خمینى آقاى اظهارات به صدر بنى ،5631خرداد  81در ـ 6
 او به گفت. سخن خمینى، آقاى به خطاب روز، آن فرداى رفت. مخفیگاه

 ترك به را او و کرد توصیف شفاف برایش را دور و نزدیک آینده داد، هشدار
 {826} نیست. اختیار در پیام آن خواند. نوار استبدادگرى

 که دهد می هشدار خمینى آقاى به دیگر، بار ،5636مرداد  5در  بدینسان، ـ4
 کشور موجودیت براى جنگادامه  و دهد می ادامه جنگ به که است او این

 «مقدس دفاع»سال  2بمدت  ادامه جنگ که مالتاریا ادعاى دارد. پس خطر
 {824} .آشکار است دروغ بوده،

 شما براى را امروز ایران شتاب پر انحطاط خواهم خمینى! نمی آقاى

 سقوط در حال ایران ندانید که نیستید هوش بى آنقدر کنم. شما شرح

 و خرابى عالئم نیستم، موافق هستید زندانى شما که هم حرف این است. با

 خواهم نرسند. می شما به نیست که ممکن هستند نمایان چنان ویرانى

 دو بدهید. نجات ایران را و اسالم و نترسید بیائید بخوانم. انقالب به را شما

 این بزرگ انقالب و ایران زیان به بود. اسالم شد خالف آنچه جمله بگوئید

 معین کنند. را زندگى رسم و راه آزادند بگوئید به مردم بود. نسل

 هاى شراره چون شده، سرکوفت خشمهاى آزادى، این در که دانم می

 خواهید خشمها این شما قربانى آغاز در زد. خواهند بیرون فشان آتش

 و... داد خواهند سر خشم فریادهاى سوخته جگر هاى خانواده هزاران شد.

 و گرفت خواهد سر از آرامش آزادى در گذشت. ایران خواهد زمان اما

 شمرد. خواهد دینى توانائى و روح بزرگى گواه را شما انحطاط دوران تاریخ،

 بزرگى و آئید بفراز سقوط اعماق از دادند امکان شما به که دینى و روحى

 گیرید. سر از

 ندارم. تردید کمترین شما رژیم قطعى سقوط در که داند می خدا

 محرك بنابراین معترفید.بدان  دل در نیز شما است فایده بى شما انکار

 با خواهم می که نیست این جز نفس با جهاد به شما دعوت در اینجانب

 نیز شما که مایلم هنوز نگویم چرا نکنند. ایران سقوط و اسالم شما سقوط

 از را انقالب عصر معنوى قیافه همان و بدرآئید ویرانگر و خونریز جلد از

 و دادید وعده مقام نکردید. به من باور کردم، فریاد چه هر سر گیرید.

 و آئید بخود پذیرفتم. بلکه را همه خطرها گذشتم، مقام از  1کردید. تهدید

 و خواستیم نمی و گذاشتیم انقالب خدمت در را عمرى ما که کنید باور

 مدارىت قدر جلو بلکه کردم توانستم هرچه شود. تباه انقالب این خواهیم نمی

 که راهىه ب رفتن از را شما کوشیدم حال همان در و بگیرم را شما ویرانگر

 باز انجامید، غارت و قتل و تباهى و فساد سراسر بیابان به بینید اینک مى

 دارم. 

 شما به نو از هشدار راه از و برسد شما به نامه که امید به این اینک

 کنم: مى دعوت شما از نویسم. مى نامه

 منحل را و...( انقالب هاى )دادگاهاسالمى  ضد ظلمیه دستگاه این ـ5

 کنید.

 کنید. موقوف را جنگ ـ8

 را امور و آید کار سر بر دلسوز مردم از الیق دولت یک بگذارید ـ6

 آزاد راستىه ب با انتخابات جدیدى مجلس یعنى بازگرداند عادى جریان به

 بگردد. عادى کشور سیاسى وضعیت تا دهد تشکیل

 سازید. برقرار را ها آزادی ـ4

 بگیرید. کنار یکسره امور از ـ 1

 باز گردم. قدرته ب که آنست بخاطر این همه کنید مى گمان اگر ـ 3

 باال آنکه کارهاى شرط به نگردم، سیاست گرده ب هرگز که کنم مى تعهد

 بگیرند. انجام

 مسلمان کشورهاى مردم و ایران مردم به نترسید. آزادى از ـ7

 و شناسند را مى و همه اند آزموده را همه مردم امروز کنید. اعتماد مسلمان

 شد. نخواهد اسالم ضد شود، رژیمى مى امور متصدى آزادى در که رژیمى

 این همه بار زیر از را ها شانه و مدد بخواهید دین اولیاء پاك ارواح و خدا از

 شد. نخواهید پشیمان کنید. نترسید آزاد و... قتل و فساد

 صدر بنى ابوالحسن

                                                 
 آنکه حال بسازند. عارف یک او از کوشیدند خمینى، آقاى مرگ از بعدـ 1 

 «روم مى آخر تا»که  تهدید شد، و مى خالصه مقام دادن در که تحبیب او، رفتار
  {821} نداشت. سازگارى عرفان با سرسوزنى داشت، دامنه
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 از ماه پیش سه آن، از پس .بود خمینى به صدربنى نامه واپسین این

 کشید، را سر زهر جام آتش بس، قطعنامه پذیرفتن با خمینى آقاى آنکه

 باز ایران به کرد دعوت مى او از فرستاد. صدر بنى نزد واسطه نوبت دو

 انجام خواهد را می هر آنچه و بنویسد او به اى آید، نامه نمی هم گردد. اگر

 در را حجت اتمام پاسخ داد صدر بگیرد. بنى انجام تا کند فهرست بگیرد

 کند. عمل نامه آن به که خمینى است برآقاى ام. کرده 5636مرداد  5نامه 

 او عمل اما فرستاد. نیز، واسطه بار دیگر دو کم دست مراجعه، این از غیر

 آید. باز آزادى راه راست به بیراهه استبداد از ندارد قصد داد، نشان

{827} 
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