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ایستاده بر آرمان

روایت فروپاشی یک انقالب
ایران و همچنبین ،چهبره درخشبان مشبارزان راه اسبتقالل و آزادی،

مقدمه

نیازمند کنکاش چندباره میان منابع دستاول و مراجع کمیباب و گباه
بنام آنکه آزادی را آفرید

نایاب بود .صدها کتاب و مجیه و روزنامه و هزاران صفحه اوراق مجباز و
غیرمجاز به این امید خوانده شدند تا پرتوی از حقیقبت یافبت شبود،

 27سال پس از انقالب مشروطه و  72سال بعد از جنبشش میبی

تابیدن گیرد و جعل و تحریف و دروغ را به کناری زند .کتاب پبیش رو،

شدن صنعت نفت ،مردمان این سرزمین در یورشی دیگر به آرمانهای

ماحصل بیش از یکسال تالش ،ثمره صدها سباعت کبار شبشانه روزی

سهگانه استقالل ،آزادی و جمهوری  ،در زمستان  7532انقالبی را پایبه

ونتیجه زیرورو کردن دهها منشع و ماخذ پیرامون حوادث سال های اول

گذاردند که اینک پس از سه دهه ،لقب بزرگترین جنشش مردمی قبرن

انقالب اسالمی ایران،از پشت دیوار بیند سانسور اسبت .قبدمی اسبت

اخیر را از آن خود ساخته است .انقبالب  ،7121ببا ببرهم زدن تمبامی

کوچک در راهی بزرگ .کوششی است اندک که اگر جامع نیست ،سعی

معادالت روی کاغذ ،نقطه عطفی را رقم زد و ببه یکشباره ایبران را ببه

کرده است تا صادقانه باشد و تالشی است تا بگوید یک میت ،هیچگباه

کانون تحوالت خاورمیانه و دنیا بدل کرد .سه انقالب در عرض کمتبر از

به آرمانش خیانت نمی کند .روایتی است پراز درد و رنب و ماالمبال از

صد سال ،نشان از آن داشت که مردم ایران دستیابی ببه آرمبانهبای

مشارزهها و ایستادنها .آنکه با حوادث درگیر میشبود و پبا ببه پبای

سهگانه را در دستور کار خود قرار داده بودند و در عطش رشد و ترقبی

روزها ،جریانات را تعقیب میکند و پیش میآید ،شاهد لحظه به لحظبه

میسوختند و میگداختند .انقالب اسالمی ،جنششبی سراسبر شبور و

فروپاشی یک انقالب است .میبیند که چگونه آرمانهای انقالب ایبران

شوق و حرکتی همه جوش و خروش که آخرین فریاد بیند مردم ایبران

یکی پس از دیگری درو میشوند و رنگ خاطره به خود میگیرند.

در طیب استقالل ،آزادی و جمهوری بود ،امبا ،فرجبامی تیبا داشبت.

تاریا معاصر ایران ممیو از فبداکاریهبا ،ازخودگذشبتگیهبا و

تمامی امیدها و آرزوها یک ششه بر باد رفت وحسبرتی عمیب و الشتبه

ایستادنهاست .در گوشه گوشه ایبن تباریا مشبارزان راه اسبتقالل و

تجربه ای ارزشمند بر جای ماند .اما چگونه آن انقالب شکوهمند از اوج

آزادی به میادین نشرد آمدند ،ایستادند و دلیرانه از خواست میت دفبا

عزت تا حضیض ذلت فروغیتید و ازهم گسست؟

کردند .داستان این مشارزه هاست که تاریا یک میت را میسازد و قطعا

حدفاصل سالهای  32تا  72نقطه کور تاریا معاصر ایران است.

اگر شور روایت این جنگیدنها نشود ،تاریا از خبود تهبی مبیگشبت.

حوادث این سالها چنان در هالهای از ابهام فرورفته است که کار را ببر

بازخوانی انقالب ایران ،در حقیقت بازگویی حدیث یک مقاومت اسبت.

هر مورخی سخت میکند و عرصه را بر هر محققی تنگ میسازد .هبر

داستان نشردی است که در یک طرف استقالل و آزادی و اسبالم قبرار

آنقدر که سخن گفتن از روحاهلل خمینی ،اکشبر هاشبمی رفسبنجانی،

دارند و در طرف دیگر هرآنچه این واژگان را به بند میکشد.

عیی خامنهای ،محمدحسین بهشبتی ،عشبدالکریم موسبوی اردبییبی،

این کتاب ،روایت مشارزه ها و جدال ها اسبت .حکایبت آن کبه

محسن رضایی ،محمد عیی رجائی و محمدجواد بباهنر ببرای خواننبده

ایستاد و آن که شانه خالی کرد .آن که به آرمانش وفادار ماند و آنکه

نسل جوان آشنا است ،دم زدن از ابوالحسن بنیصدر ،مهدی بازرگبان،

به امید یک میت خیانت کرد .آنکه منادی اسالم آزادیخبواه ببود و

صادق قطب زاده ،حسن الهوتی ،عیی گیبزاده غفبوری ،سیدمرتضبی

آنکه اسالم فیضیه را فریاد زد .آنکه والیبترا از آن جمهبور مبردم

پسندیده ،محمد جعفری ،شبهابالبدین اشبراقی ،احمبد سبالمتیان،

میدید و آنکه والیت را از آن فقیه .آنکه دم از استقالل و آزادی زد

سیدحسین خمینی ،عیی حجتی کرمانی ،ولی اهلل فالحی ،قاسبم عیبی

و آنکه سخن از سرکوب به میان آورد .آنکبه خبدمت کبرد و آنکبه

ظهیرنژاد ،جواد فکوری ،کاظم شریعتمداری ،حسینعیی منتظری ،عیبی

خیانت پیشه ساخت .آنکه ماند و آنکه رفت...

تهرانی ،حسین نوابصفوی وعییاکشبر معبین فبر ناآشبنا و نامبسنو

"ایستاده بر آرمان" ،به زندگی و احوال یک شخص نمیپردازد،

مینماید .در این میان چه جای دارد که نسل جبوان ایبران را ببه ایبن

اگرچه در آن محوریت از آن بنبیصبدر اسبت .هبدف ،آنچنانکبه در

خاطر سرزنش کرد و مورد بازخواست قرار داد؟ مگر نه این اسبت کبه

جای جای کتاب آمده است ،پرداختن به زنبدگی یبک شبخص و فبرد

تحمی مردم و عدم اعطای ح آگاهی از آنچه بر نسبلهبای پیشبین

نیست ،چه که انسان ها حتی اگبر در بباالترین مبدارج گبام بردارنبد،

رفته است ،7هدف هر حکومت استشدادی است؟ حاکم ،چه شاه باشبد و

هیچگاه از اشتشاه و خطا مصون نیستند .در حقیقت اصبل ،راه اسبت و

چه شیا ،آن گاه کبه ادعبای والیبت مطیقبه ببر جبان و مبال میبت

بس .شخصیت ها نیز در امتداد آن مطرح میشوند و نقش تاریخی خود

می کند،چگونه می تواند حکومت خویش را دوام بخشد؟ جز به شکنجه

را ایفا میکنند .دلدادگان راه استقالل و آزادی هر کدام برگی درخشان

و تهدید و ارعاب و قتل مخالفان و منتقدان و تحریف تاریا و تقبدیس

بر دفتر تاریا این میت افزودند و آخرین آنها همچون شهابی در شب

آنان که الی تکفیر نیز نیستند؟ آن هنگام که ستون پایههای استشداد

تار تاریا ایران درخشیدن گرفت و افسو

که چه زود خاموش گشت.

مستقرگشتند و الیه های حجاب و سانسوربر دل و جان و فکرمردمبان

دوست دارم در اینجا یادی کنم از آنان کبه تبا آخبرین لحظبه ببه راه

کشیده شدند ،آن زمان که آزادی رخت بربست ،استقالل نبابود شبد و

استقالل و آزادی وفادار ماندند ونه فشار ،نه شکنجه ،نبه زنبدان و نبه

تابوت جمهوری بر دوشها روانه گشت؛ از کجا و ازکدامین سبو نسبیم

مرگ؛ هیچکدام ،نتوانست آنان را از راهبی کبه انتخباب کبرده بودنبد

آگاهی بوزد و دلها را به دم مسیحائیاش زنده گرداند؟

رویگردان کند .از هزاران گمنامی که بیهیچ چشمداشبت پبای در راه

اکنون پس از گذشت  72سال از پیروزی انقالب اسالمی به نظبر
میرسد زمان آن فرارسیده است تا ببا ببازخوانی آنچبه را داد ،در
تجربه را محکی دوباره زنیم .تحقی پیرامون تباریا انقبالب اسبالمی
 -2و اکنون نیز بر این نسل میرود.

استقالل و آزادی وطن نهادند وتمام زحمات وسبختیهبا را ببه جبان
خریدند .این تحقی را به روان پاک آنان تقدیم میکنم.
عیی غریب
رمضان  /7272مهر 7523
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خشرنامه جشهه میی نیز توسط بنیصبدر و همفکبرانش منتشبر

آغاز
سید ابوالحسن بنی صدر در  7فروردین  7577در روستای باغچه
از توابع همدان بدنیا آمد .پسر نصراهلل بنبیصبدر ،آیبتاهلل مشبهور و
خوشنام همدان ،از همان ابتدا در جوی آزاداندیش رشد کرد .پدرش از
روحانیون روشنفکر و از حامیان نهضت میبی و دکتبر مصبدق ببود و
آنچنان که پسر تعریف میکند ورد زبانش ایبن ببود "امبان از آخونبد
بیدین!"{ }7آیتاهلل بنیصدر مخالف شدید سیاستهای رضاخان بود
و همین عیت منجر به بازداشت وی نیز شد .بنیصدر نقل میکند
"آنسالها به چشمدرد مشتال شده بودیم و آمدیم ببه تهبران
برای معالجه .یکی از روزها که میخواسبتیم ببا اتوببو
پزشک در خیابان برلن برویم ،وقتی اتوبو

ببه مطبب

از میدان بهارسبتان رد

شد تا چشمم به مجسمه [رضاخان] افتاد شبرو کبردم ببه فحبش
دادن .رنگ پدرم سیاه شد و حالت سکوت و وحشت داخل اتوببو .
من ماتم برده بود .وقتی از اتوبو

روایت فروپاشی یک انقالب

پیاده شدیم پدرم به من گفت این

چه کاری بود که کردی؟ نزدیک بود همه مان را به باد بدی ،به کشتن
بدی.گفتم چه کار داشتم به کشتن شما؟ مگر شما نگفتید این ببده؟
پدرم گفت من گفتم .اما نگفتم که بیای توی میدان داد بزنی!"{}7
زمانی که آیتاهلل بنیصدر درگذشت ،آیتاهلل خمینی کبه ببرای
مرگ هیچکدام از روحانیون نجف هم پیام نمیداد ،برای تشییع آمبد و
در مجیس ختم نیز شرکت کرد .جرقبه آشبنایی آیبتاهلل خمینبی ببا
ابوالحسن بنیصدر از همینجا زده میشود .بنیصدر تحصیالتش را ببا
مدرک دانشگاه تهران در رشته حقوق اسالمی و اقتصاد تکمیل کبرد و
بعالوه در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهبران نیبز
مشغول به کار بود .ابوالحسن بنیصدر در  2شبهریور  7521ببا عبذرا
حسینی ازدواج نمود وماحصل این ازدواج ،دو دختر و یک پسر اسبت.
دکتر فیروزه بنیصدر ،زهرا بنیصدر و مهند

عیی بنیصدر فرزنبدان

او را تشکیل میدهند 7".عضویت او در جشهه میی دوم و فعالیت عییبه
دولت کودتا در دوران دانشجویی باعث شد تا دو بار بازداشت شود ،اما
هیچگاه تهدید و تطمیع حکومت باعث نشد تا او از راهی که پای در آن
گذاشته بود ،بیرون رود .بنیصدر نقل میکند
"دکتر امینی بهم گفت تو بیا عضویت در جشهه میی و کمیتبه
آن را دردانشگاه کنار بگذار ،ما پست معاون شهردار در تهران وبعبد
از آن شهرداری را به تو میدهیم}5{".
پس از افزایش سرکوب ها در  7آذر  7527با استفاده از ببور
تحصییی به فرانسه رفت و تحصیالت و مطالعات خود را در آنجا ادامه
داد .پس از خروج از کشور دولت حقوق بنیصدر را به بهانه فعالیبت
او بر ضدرژیم قطع کرد }2{".او که با آشبنایی ببا مصبدق شبیفته
استقالل و آزادی شده بود ،انتشارات مصدق و انتشارات مدر را در
فرانسه بنیان نهاد }3{".از جمیه کارهای این انتشبارات جمبعآوری
کییه نط ها ومکتوبات دکتر مصدق ببود و جالبب ایبنجاسبت کبه
7
قسمتی از هزینه چاپ این کتابها را آقای خمینی تقشل میکرد"
 -2فیروزه در رشته پزشکی تحصیل کرد ،زهرا در رشتته علتوم سیاستی و
علی در رشته مکانیک.
 - 2بنی صدر می گوید" :آقای خمینی اجازه داد  23درصد از سهم امام صرف
چاپ و نشر کتابهای انتشارات مصدق شود .او میدانست که متا نطت هتای
مصدق را چاپ میکنیم .همین آقای خمینی که امروز میگویتد مصتدق بته
اسالم سیلی زد ،آن روز اجازه متیداد کته از وجتوه شترعیه صترف چتاپ
نط های همین مصدق شود}1{".

می شد و از جناح روشنفکران مذهشی عییه رژیم شاه فعالیت میکبرد.
در مجیببه مکتببب مشارزکببه توسببط اتحادیببه انجمببنهببای اسببالمی
دانشجویان اروپا اداره می شد ،مقاالتی از محمبد مجتهبد ششسبتری،
عیی حجتی کرمانی ،ابوالحسن بنیصدر ،ابراهیم یزدی ،عیی شبریعتی
و دیگر مشارزان نواندیش چاپ میشد .عضبویت در جشهبه میبی دوم،
انتخاب به عنوان دبیر کنفداسیون جهانی دانشبجویان"{ ،}7تشبکیل
کمیته دفا به رهشری فییسوف آزادی ،ژان پل سارتر ،با همکاری تنبی
چند از مشارزان و مشارزه برضد رژیم شباه بخشبی از تباریا مشبارزات
سیاسی او قشل از انقالب اسبت .نوشبتن کتبابهبایی چبون اقتصباد
توحیدی ،کیش شخصیت،تضاد و توحید ،نفت وسیطه ،موقعیت ایران و
نقش مدر  ،موازنهها ،روش شناخت بر پایه توحید ،تعمبیم امامبت و
مشارزه با سانسور ،رابطه مادیت و معنویت ،اصول راهنما و ضبابطههبای
حکومت اسالمی ،بعثت دائمی و بعثت فرهنگی،زور عییه عقیده ،زن در
شاهنامه ،نفت و قهر به اتفاق قطببزاده وپبل ویبی ،جامعبه شبنا
فرانسوی ،چه انقالبی برای ایران(به زبان فرانسه) ،مردان آسبیا( فصبل
مربوط به مصدق به اتفاق پل ویی) ،ترجمبه کتباب مکانیسبمهبایی از
رشدماندگی ،ترجمه کتاب دوزخیان روی زمین اثبر فبرانتس فبانون و
مقاله هایی در مجیه های عیمی فرانسبه ،بخشبی از فعالیتهبای او ببه
عنوان روشنفکری دیندار در این دوره از زندگی است.
بنی صدر از دیدارش با شریعتی میگوید "وقتی من خواستم به
اروپا بیایم من را به او[شریعتی] و او را به من معرفی کردند .با شریعتی
طی چند جیسه گفتگو آشنا شدیم و با هم انس گرفتیم .قشل از اینکبه
او ازاروپا به ایران بازگردد ،جیسه تشکیل دادیم که رسیدگی کنیم ببه
اینکه چه باید بکنیم .نشستیم و باالخره قرار شد دکتر شریعتی انتقباد
از اسالم را بر عهده بگیرد و پیشنهاد اسبالم دیگبری و اگبر راه حیبی
باشد برای ایران و دنیای امروز ،این را هم من بر عهده بگیرم  .تا آنجبا
که توانستیم کاری کنیم و اگر نتوانستیم آیندگان خواهند کرد}2{".
راهی که شریعتی وبنی صدر انتخاب کردند قرین موفقیت شد.
راهببی سببخت و دشببوار کببه بببرای پیببروزی محتبباج فببداکاری
وازجان گذشتگی بود .کاری که ایبن دو اثشبات کردنبد در انجبامش،
ثابت قدم و استوار هستند چه بر سر راه استقالل و آزادی ،آن یکبی
جاناش را گذاشت و این یکی زندگیاش را.
به هر رو ارتشاط میان بنیصبدر و آیبتاهلل خمینبی جسبته و
گریخته ادامه داشت تا روزی که آقای خمینبی تصبمیم گرفبت ببه
پاریس سفر کند .سیداحمد خمینی با بنبیصبدر تمبا

گرفبت تبا

خانه ای در پاریس برای او مهیا کند و بنیصدر از احمبد غضبنفرپور،
یکی از دوستانش خواست تا خانبه خبود را تخییبه کنبد و آنرا در
اختیار آقای خمینی قرار دهد"{ 5}2بنی صدر الشته مخبالف آمبدن
آقای خمینی به پاریس بود
" من مخالف آمدن آقای خمینی به پاریس بودم .چبون پباریس
چهارراه اطالعات و افکار بود .در این چهارراه اگبر کبم و زیباد بکنبی
رفتی .اگر یک حرف نابجایی بزنی و یک صحشتی بکنی که بشبود آن را
مایه کرد ،اینها برد را باخت میکند .بعدها که اسناد سفارت آمریکبا و
کتاب سولیوان منتشر شد دیدیم شریف امامی اسشاب تشعید خمینی را
 -3بعدها غضنفرپور به جرم هواداری از بنتیصتدر و در تشتوی و پتادا
زحمات و خانه ای که در اختیار آقای خمینی قرار داده بود زندانی ،شکنجه و
تواب شد.
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از نجف به پاریس فراهم آورد 7".آنها معادل همان نگرانی من ،به آمدن

ورود زنان را به ادارات موجب "فی شدن آن اداره" میشمرد" ، 5به

او به پاریس امید بسته بودند .معیوم شد بیرون کردن آقای خمینبی از

یکشاره گویی استحاله پیدا کرده بود .حرفهای بنبیصبدر اینبک از

عراق پیشنهاد شریف امامی بوده است  .به این امید که وقتی او میآید

دهان آیتاهلل بیرون می آمد .گرچه این تاثیرات یک سال بیشتر دوام

پاریس چند تا خزعشالت میگوید و چند مصباحشه مبیکنبد .در آنجبا

نیاورد و بار دیگر آقای خمینی به افکار گذشته رجعت کرد ،اما یبک

سوالهای کذایی را از او می پرسند و او هم جبوابهبایی را کبه آنهبا

موفقیت بزرگ به شمار میرفت .بنیصدر در اینباره میگوید

دلشان میخواست میدهد بدین ترتیب کار ایشان تمبام مبیشبود و
مردم دوروبر او را رها میکنند و موج میخوابد}71{".

"ما یک چیزی را موف شدیم که تبا آن زمبان کسبی موفب
نشده بود و آن اینکه همین بیان از اسالم را از زبان یک مرجع تقیید

"نشستم  71سئوال و جواب که به اصطالح سئوالهای اصبیی

گفتیم .بیان اسالم دین آزادی است و اسالم بیبان آزادی اسبت را از

راجع به انقالب ایران بود طرح کردم و ببردم پبیش خمینبی .گفبتم

زبان او گفتیم .تا اینجا موف بودیم و خییی هم شاد وسبرحال ببرای

میخواهم دو به دو حرف بزنیم .گفت کسی تبوی اطباق نیایبد.گفتم

اینکه فکر میکردیم مرجع دروغ نمیگوید و میداند دین یعنی تعهد

اینجا جایی است که وقتی مبی گبن یبک خشرنگبار زببده و زرنبگ

و این تعهد غیر از آزادی نیست .ما باور داشبتیم کبه مرجبع تقییبد

است،کسیاست که میگن نقش شیطان رو بازی میکنه .آنهبا یبک

خالی از هوی است و کشش به قدرت ندارد .غافبل ببودیم از اینکبه

سوالهایی را مطرح می کنند که شما را بپیچونند و از شما جبوابی را

فیسفهای که اینان میآموزند ،همین فیسفه قدرت بر مشنای ثنویبت

که می خواهند درمی آورنبد و بعبد آن را مبی گذارنبد تبوی ببوق و

تک محوری افالطونی است}72{".

بیچارهتان میکنند .این سواالت اینجاسبت و ایبن هبم جوابهبایش.
مصاحشه الزمه انقالب است .اگر نمی تونید یک ترتیبدیگبر بدهیبد.

پارهای از صحشت های آقای خمینی در پاریس و در عرض ایبن
چندماه چنین است

پیروزی یا شکست انقالب در گرو مواضعی اسبت کبه شبما در ایبن

"بشر در اظهار نظر خودش آزاد است}72{".

روزهای تعیین کننده اتخاذ می کنید .اگر می خواهید انقالب شکست

"اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است}71{".

بخورد و شما به جمع تشعیدی های فرنگ بپیوندید ،مختارید وگرنبه

"مطشوعات در نشر همهی حقای و واقعیات آزادند}71{".

باید در این  71مسئیه جواب ها کامالً روشن باشند ،طوریکه مردم ببا

"در جمهوری اسالمی کمونیستها نیز در بیبان عقایبد خبود

هر نو عیم و اطال و باور و عقیده و مذهشی ،بطبور روشبن بداننبد
وضعشان در رژیم اسالمی چگونه خواهد بود .و چون مبردم شبما را
مرجع تقیید میدانند و سیاستمدار نمیدانند ،قبول شبما را فتبوای

آزادند}77{".
"یکی از بنیان های اسالم آزادی است ...بنیاد دیگر اسالم اصل
استقالل میی است}77{".

دینی و نظری می دانند که بطور قطع به اجرا در می آیبد ،ببا روشبن

"برنامه ما تحصیل استقالل و آزادی است}75{".

شدن جوابها همه با جان و دل و تا پیروزی انقبالب ،مبیایسبتند و

"حکومت اسالمی یک حکومت مشتنی بر عبدل و دموکراسبی

رژیم شاه بطور قطع سقوط میکند .یکی دو روز بعد گفت من آنهبا را
مطالعه کردم و درست است همین طور عمل می کنیم}77{".
این سوالو جوابها در همان زمان درکتاب" اصبول راهنمبا و
ضابطههای حکومت اسالمی"{ }77منتشر گشت.
با اولبین مصباحشههبا انقبالب وارد فباز جدیبدی شبد .سبیل
روزنامهنگاران و خشرنگارها به سبمت نوفبللوشباتو سبرازیر شبدند و
سواالت خود را با رهشر انقالب ایران درمیان میگذاشبتند .بنبیصبدر
بعنوان مغز متفکر اکیپ انقالبیون پرکار و پرتالش ایفای نقش میکرد
"کمیسیونی تشکیل شده بود که سئوالها را میگرفت و جوابها
را تهیه میکرد و آقای خمینی آنها را میخوانبد .همبانطور کبه آقبای
اشراقی بارها گفتند همواره آقای خمینی میپرسیده که آیا این جوابها

است"{}72
"دولت اسالمی یک دولت دمکراتیک به معنای واقعی است .و
اما من هیچ فعالیت در داخل دولت ندارم و به همبین نحبو کبه ا ن
هسببتم ،وقتببی دولببت اسببالمی تشببکیل شببود ،نقببش هببدایت را
دارم}73{".
"اسالم یک دیبن مترقبی و دموکراسبی ببه معنبای واقعبی
است}77{".
"نظام حکومتی ایران جمهبوری اسبالمی اسبت کبه حباف
استقالل و دموکراسی است}72{".
"اما شکل حکومت ما جمهوری اسبت ،جمهبوری ببه معنبای
اینکه متکی به آرای اکثریت است}72{".

را بنیصدر موافقت کرده است یا نه؟ یعنی در بیان آن جوابها ببه مبا

"حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوریها و احکام اسالم

اعتماد می کرد .در کارهای عمیی اما نه ،آن کارها را با آقای دکتر یزدی

هم احکام مترقی و مشتنی بر دموکراسی و پیشرفته و باهمه مظباهر

و دیگران انجام میداد مثال درباره کمیسیون نفت و غیره}75{ ".

تمدن مواف }71{".

نتیجه کار بنی صدر و یارانش استثنایی بود .آیتاهلل خمینی که

"شکل حکومت جمهوری است .جمهوری به همان معنا کبه در

تا دیروز مردم را "ناقص" و نیازمند "حاکم قبیم" مبی خوانبد" 7و

همه جا جمهوری است .جمهوری اسالمی ،جمهوری است مثبل همبه

 -2سولیوان" :استدالل او ]شریفامامی[ این بود که رفتن خمینی بته اروپتا
سبب میگردد تماس خود را بتا مخالفتان متذهبی از دستت بدهتد .او بته
من]سولیوان[ و پارسونز ]سفیر انگلیس در ایران[ گفت وقتی آیتت اهلل بته
پاریس برود از نظر ایرانیان میافتد و احتماالً دیگر هرگز از او حرفی به میان
نخواهد آمد}22{".
" - 2مردم ناقصاند و نیازمند کمالاند و ناکاملاند ،پس به حاکمی کته قتیم
امین صالح باشد محتاجند}23{".

جمهوریها}51{".
"والیت با جمهور مردم است".
"در این جمهوری یک مجیس میی مرکب از منتخشین واقعبی
" - 3زنها را وارد ادارات کردید ،ببینید در هر اداره ای کته وارد شتدند ،آن
اداره فلج شد ...روحانیت مالحظه میکند که در کنفرانسها اجازه میدهنتد
که گفته شود قدم هایی برای تستاوی حقتوق مترد و زن برداشتته شتده".
(سخنرانی در مسجد اعظم قم 22،آذر )}26{ 2322
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مردم امور ممیکت را اداره خواهند کرد}57{".
" عزل مقامات جمهوری اسالمی به دست مردم است .برخالف
نظام سیطنتی مقامات مادامالعمر نیست ،طول مسئولیت هبر یبک از
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"باید اختیارات دست مردم باشد ،این یک مسئیه عقیی است.
هر عاقیی این مطیب را قشول دارد که مقدرات هرکسی بایبد دسبت
خودش باشد}23{".

مقامات محدود و موقت است .یعنی مقامات ادواری است ،هبر چنبد

"حکومت اسالمی بر حقوقِ بشر و مالحظه ی آن اسبت .هبیچ

سال عوض می شود .اگر هم هر مقامی یکی از شبرایطش را از دسبت

سازمانی و حکومتی بهاندازهی اسالم مالحظهی حقوق بشر را نکبرده

داد ،ساقط میشود}57{".

است .آزادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومبت اسبالمی اسبت،

"رژیم ایران به یک نظام دمکراسیای تشدیل خواهد شبد کبه
موجب ثشات منطقه میگردد}55{".
"اختیارات شاه را نخواهم داشت}52{".
"من هیچ سمت دولتی را نخواهم پذیرفت}53{".

شخص اول حکومبت اسبالمی ببا آخبرین فبرد مسباوی اسبت در
امور}27{".
"اسالم ،هم حقوق بشبر را محتبرم مب شبمارد و هبم عمبل
م کند.حق را از هیچ کس نم گیبرد .حب آزاد را از هبیچ کبس
نم گیرد.اجازه نم دهد که کسان بر او سیطه پیدا کننبد کبه حب
آزاد را به اسم آزاد از آنها سیب کند}22{".
"باید اختیارات دست مردم باشد.هر آدم عاقیی این را قشبول
دارد که مقدرات هر کس باید در دست خودش باشد}22{".
"ما که می گوییم حکومت اسالمی مبی خبواهیم جیبوی ایبن
هرزه ها گرفته شود ،نه اینکبه برگبردیم ببه  7211سبال پبیش .مبا
میخواهیم به عدالت  7211سال پیشش برگردیم .همهی مظاهر تمدن
را هم با آغوش باز قشول داریم}21{".
"ما وقتی از اسالم صحشت می کنیم به معنی پشت کبردن ببه

" من در آینده [پس از پیروزی انقالب] همین نقشبی کبه االن
دارم خواهم داشت .نقبش هبدایت و راهنمبایی ،و در صبورتی کبه
مصیحتی در کار باشد اعالم می کنم ...لکن من در خود دولت نقشبی
ندارم"{}57
"ما به خواسبت خبدای تعبالی در اولبین زمبان ممکبن و الزم
برنامههای خود را اعالم خواهیم نمود ،ولی این بدان معنی نیسبت کبه
من زمام امور کشور را به دست بگیرم و هر روز نظیر دوران دیکتاتوری
شاه ،اصیی بسازم و عییرغم خواست میت به آنهبا تحمیبل کبنم .ببه
عهدة دولت و نمایندگان میت است که در این امور تصمیم بگیرند ،ولی
من همیشه به وظیفة ارشاد و هدایتم عمل میکنم}52{".

ترقی و پیشرفت نیست .ما قشل از هر چیز فکر میکنیم کبه فشبار و
اختناق وسییهی پیشرفت نیست}31{".
"دولت استشدادی را نمیتوان حکومت اسبالمی خوانبد...رژیم
اسالمی با استشداد جمع نمیشود}37{".
"در حکومت اسالمی اگر کسی از شخص اول ممیکت شکایتی
داشته باشد ،پیش قاضی می رود و قاضی او را احضار میکند و او هم
حاضر می شود}37{".
"ما حکومتی را میخواهیم که برای اینکه یکدسته میگوینبد
مرگ بر فالن کس ،آنها را نکشند}35{".
"حکومتی که ما میخواهیم مصداقش یکی حکومبت پیغمشبر
است که حاکم بود .یکی عیی و یکی هم عمر"{}32

" عیما خود حکومت نخواهند کرد .آنان ناظر و هادی مجریبان

"حکومت اسالمی ،حکومت می اسبت.حکومت مسبتند ببه

امور میباشند.این حکومت در همه مراتب خود متکی به آرای مردم و

قانون اله و به آراء میت است .این طور نیست که با قیبدر آمبده

تحتِ نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود}52{".
"من نمی خواهم ریاست دولت را داشته باشم .طرز حکومبت،
حکومت جمهوری است و تکیه بر آرای میت}51{".

باشد که بخواهد حف کند خودش را ،با آراء میت م آید و میت او را
حف م کند و هر روز هم که برخالف آراء میبت عمبل بکنبد قهبراً
ساقط است}33{".

"مردم هستند که باید افراد کباردان و قاببل اعتمباد خبود را

"تمام اقییت های مذهشی در حکومت اسالمی مبی تواننبد ببه

انتخاب کنند ولیکن من شخصاً نمیتوانم در این تشکیالت مسئولیت

کییه فرائض مذهشی خود آزادانه عمبل نماینبد و حکومبت اسبالمی

خاصی را بپذیرم ودر عین حال همیشه در کنار مردم ناظر بر اوضبا

موظف است از حقوق آنها به بهترین وجه دفا کند}37{".

هستم و وظیفه ارشادی خود را انجام می دهم}21{".
"من چنین چیزی نگفته ام کبه روحبانیون متکفبل حکومبت
خواهند شد .روحانیون شغیشان چیز دیگری است}27{".
"من و سایر روحانیون در حکومت پستی را اشغال نمی کنیم،
وظیفه روحانیون ارشاد دولت ها است .من در حکومت آینبده نقبش
هدایت را دارم}27{".
"حکومت اسالمی ما اسا

"اقییت های مذهشی به بهتبرین وجبه از تمبام حقبوق خبود
برخوردار خواهند بود}32{".
"تمام اقییتهای مذهشی در ایران برای اجبرای آداب دینبی و
اجتماعی خود آزادند}32{".
"از یهودیانی که به اسرائیل رفته اند دعوت میکنیم به وطبن
خود بازگردند .با آنها کمال خوشرفتاری خواهد شد}31{".

کار خود را بر بحث و مشارزه با هبر

نو سانسور میگذارد}25{".
"قانون این است .عقل این است .حقوق بشر ایبن اسبت کبه
سرنوشت هرآدمی باید به دست خودش باشد}22{".

"اسالم جواب همه عقاید را بعهده دارد و دولت اسالمی تمبام
منط ها را با منط جواب خواهد داد}71{".
"در حکومت اسالمی همه افراد دارای آزادی در بیان هرگونبه
عقیدهای هستند}77{".

ایستاده بر آرمان
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"جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد بود .همه نهادهای فشار
و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت}77{".
"ما یک حاکمی می خواهیم که توی مسجد وقتی آمد نشست
بیایند دورش بنشینند و ببا او صبحشت کننبد و اشبکالهایشبان را
بگویند .نه اینکه از سایه او هم بترسند}75{".
"این که می گویند اگر اسالم پیدا شد زنبان بایبد تبوی خانبه
بنشینند و قفیی بر آن زده دیگر بیرون نیایند تشییغات است .زن و مرد
همه آزادند که به دانشگاه بروند .رای بدهند .رای بگیرند .ما ببا میعشبه
بودن زن و به قول شاه"زن خوب است زیشا باشد" مخالفیم}72{".
"اسالم با آزادی زن نه تنها مواف است بیکه خود پایبه گبذار
آزادی زن در تمام ابعاد وجودی زن است}73{".

فرود هییکوپتر آیتاهلل خمینی در بهشت زهرا 77 ،بهمن 7532

" زنان در انتخاب ،فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود
با رعایت موازین اسالمی آزادند}77{".
"زنها در حکومتِ اسالمی آزادنبد حقبوق آنبان مثبل حقبوق
مردها .اسالم زن را از اسارت مردها بیرون آورد و آنهبا را هبم ردیبف
مردها قرار داده است ،تشییغاتی که عییه ما میشود برای انحراف مبردم
است .اسالم همهی حقوق و امور بشر را تضمین کرده است}72{".

در  77بهمن آخرین پایگاههای رژیم شاه سقوط کرد و انقبالب
اسالمی به پیروزی رسید .مردم ایران یکصدا در جشبن و پبایکوبی
ناشی از شکست رژیم سیطنتی بودند و سرخوش و سرمست تنها به
پیروزی فکر میکردند ،بیخشر و بیاطال از نقشه هبایی کبه پشبت
دربهای بسته برای نابودی انقالبشان کشیده میشد.

در کمال حیرت صحشت هایی از دهان آقای خمینی بیرون آمد
که تا به آن سال نه از ایشان شنیده شبده ببود و نبه پبس از آن از
ایشان به گوش رسید .بنیصدر معجزه کرده بود.
اینکه تا چه حد آقای خمینی به این صحشت ها پایشند ماند ،در
ادامه خواهیم دید اما این حرف ها به تاریا پیوسته بود و دیگر کسی
نمی توانست منکر آن شود .همین حرف ها بعدها ببرای کسبانی کبه
قدرت را قشضه کردند تشدیل به معضل شد .هاشبمی رفسبنجانی در
خاطراتش {}72در لفافه به دستوپباگیر ببودن ایبن صبحشتهبا و
دیدارش با حشیشی در همین مورد اشاره میکند".
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به هرحال مسئیه مهم اینجا بود کبه انقبالب ایبران ببا کبادر
فرماندهی زبده خویش روز به روز به پیروزی نزدیکتر مبیشبد امبا
هیچ کس نمی توانست پیشبینی کند که انقالب به پیروزی میرسبد.
نه تنها مهند

بازرگان که سید احمد خمینی نیز نمیتوانسبت بباور

کند .شاهی که  73سال حکومت استشدادی برقرار کرده بود چگونبه
می توانست از قدرت برکنار شود؟ بنی صبدر دربباره واکبنش احمبد

از نخستوزیری بازرگان
تا انتخابات ریاست جمهوری
زمانی که آقای خمینی و همراهانش ببه ایبران رسبیدند و در
مدرسه رفاه مستقر شدند ،هویدا به همراه چند نفر دیگبر از سبران
رژیم شاه  ،بازداشت ،و به مدرسه رفاه منتقل شدند .بنیصبدر نقبل
میکند
"احمد آقا ازقول آقای خمینی گفت که این سران دولت شباه
مثل هویدا را آوردند در مدرسه رفاه و با آنها بدرفتاری کردنبد شبما
بروید با آنها صحشت کنید دلداریشان بدهید .رفتم باهاشان صبحشت
کردم که اسالم دین عدل است ،عواطف است .با هویدا هم که داشت
کتاب ژان شارون را می خواند حرف زدم و گفت که تقصیر سیسبتم
بود و تقصیر من نشود .فردای آنروز چهار نفر از انها را اعدام کردند!
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اصال ماتم برده بود .شب رفتم مدرسه رفاه به خمینی گفتم شما مبرا

خمینی میگوید
"در پاریس هر روز احمد آقا پیش من میآمد و میگفبت آیبا
تحییل شما ،شما را واقعا به این نتیجه رسانده است که شاه مبیرود؟
نکند در پاریس زمینگیر شویم؟"{}21
اما سرانجام هواپیمای حامل روحاهلل خمینی و اطرافیبانش ببه

شده که مجرم بودند؟ در کدام دادگاه؟گفت دادگاه الزم نداشت آقبا!

مقصد تهران به پرواز درآمد .رهشر انقالب ایبران در میبان اسبتقشال

خیانت کردند .گفتم پس این حرفتان در پاریس که معیوم نیست شاه

پرشور مردم از پیکان هواپیما پایین آمد و در سیل جمعیت گم شبد.

را بشود کشت،حرف مفت بود؟ حاال اینطور عمبل مبیکنیبد؟ بارهبا

بنیصدر این صحنه سمشییک را اینگونه توصیف میکند

گفتم من با این اعدام ها مخالف هستم .برای اینکه اینها با بدترینها

"وقتی از هواپیما خواستیم بیرون بیاییم مثل اینکبه ببرادر او
بود و آقای مطهری ایشان را گرفتند در وسط خود و بردند مثل اینکه
وظیفه روشنفکرها تمام شد و تا پای پیکان هواپیما بود .مثل اینکه از
همانجا یک جریان پایان یافت و جریان دیگر شرو شد}27{".
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فرستاده بودید که نشات دهان گوسفندها بگذارم[ مثل این قضیه کبه
به دهان گوسفند نشات می گذارند یا آب می دهند بعد سرش را مبی
برند] این چه کاری بود؟ گفت اینها مجرم بودند .گفبتم کجبا ثاببت

شرو میکنند و به بهترینها ختم میکنند}27{".
بنی صدر با ورود به ایبران تبدریس در مسبجد سپهسباالر و
دانشگاه شریف را عهدهدار شد .خود میگوید
"روزهای اول انقالب با کسانی که مبی خواسبتند بحبث آزاد
کنند ،خمینی من را معرفی می کرد .بعد هبم روحبانیونی از تهبران،

 -2بنی صدر درباره نام کتاب هاشتمی رفستنجانی {عبتور از بحران}تعبیتر
جالبی دارد ":بحران مىساختند تا از بحران عبور کنند!" {}61
 -2در تصویر پائین آمدن آقای خمینی از هواپیما ،بنیصدر و صادق قطتبزاده
در پشت دیده میشوند .آیتاهلل حسن الهوتی نیز در کنار آنها قرار دارد.

 -3چهارتن اعدامی،نعمت اهلل نصیری ،رییس ساواک؛ خستروداد ،فرمانتده
هوانیروز؛ ناجی ،فرماندار نظامی اصفهان و رحیمی ،فرماندار نظامی تهتران و
رییس شهربانی کل کشور بودند.

ایستاده بر آرمان
یعنی امام جماعتها را جمع کرد که من برای آنها تدریس کنم وهبر
روز میرفتم مسجد سپهساالر تدریس میکردم}25{".
آقای خمینی نیز در مصباحشه ببا اوریانبا فباالچی ،خشرنگبار
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"جهاد سازندگی که با ابتکار وزیبر مشباور اجرایبی و دولبت
موقت به وجود آمد ،مدتی از عمرش نگذشته تشدیل به شعشه عمرانی
و اجرایی و تشییغاتی حزب جمهوری در روستاها گردید}21{".

ایتالیببایی }22{"،بببه فرسببتادن بنببیصببدر بببرای بحببث آزاد بببا
کمونیستها و دیگران اشاره میکند.
جیسات بنی صدر در دانشگاه شریف درباره حکومت اسبالمی
حتی مطهری را به وجد آورده بود
"روزی در حضور آقای خمینی ،مطهبری گفبت آقبا بیاییبد
بشینید چه انقالبی کرده بنی صدر در دانشگاه 31 .هزار نفر پای منشبر
این آقا مینشینند ،دانشجو،استاد ...،بینظیر است}23{".
او همچنین در روزنامه انقالب اسالمی( که بهصاحب امتیازی او
ومدیرمسئولی محمد جعفری منتشر میشد) به قیبم زدن پرداخبت.
کتاب های او با تیراژ نجومی به فروش می رفتند .بنبی صبدر در ایبن
فاصیه بدون پذیرفتن پست اجرایی ( گرچه در شورای انقالب عضبو

بنیصدر درباره نهادهای انقالب و استعفای دولت بازرگان گفت

بود) سعی کرد تا به عنوان یبک منتقبد سیاسبتهبای اقتصبادی و

"نهادهای انقالب ستونهای توتالیتریسم دینی شدند .ببه نبام

اجتماعی دولت موقت باقی بماند .درباره دولت موقت و تصدی گام به

دین و در واقع ضد دین ،خب اگر ما اینها را نمی شکسبتیم و بقبول

گام صندلیهای قدرت توسط روحانیون میگوید

آقایان قداستشان را از بین نمیببردیم ،امکبان اینکبه روزی ایبران

"بازرگان آمد  2نفر از روحانیون را معاون وزارتخانههبا کبرد.
خامنهای در وزارت دفا  ،باهنر در آموزش و پرورش و رفسنجانی در

بتواند از این استشداد رها شود ضعیفتر میشد .حاال چقدر طبوالنی
میشد خدا میداند}21{".

وزارت کشور .چهارمی بهشتی ببرای وزارت دادگسبتری کبه قشبول

" با دولت بازرگان مخالف بودم اما با استعفایش نبه .چبرا کبه

نکرد .من خییی مخالفت کردم .چقدر به بازرگان گفتم آقبا اینهبا را

استعفای دولت موقت زیر فشار دانشجویان خط امام سنگ پایه رژیم

نشرید با وزارت آشنا کنید .اینها با این چیزها خو نکردهاند شما اینها

جدید را ک گذاشته بود}27{".

را میبرید مزه وزارت را بهشون میچشانی ودیگر نمیشود آنها را از

پس از سقوط دولت موقت سرپرستی وزارت دارایی و پس از

آنجا کند .محال است اگر کسی قدرت را چشید ول کند .خییی عارف

آن وزارت امور خارجه به بنی صبدر واگبذار شبد .در وزارت دارایبی

می خواهد که به قدرت بگوید نه}27{".

بنی صدر دست به تحوالت زیربنایی زد .بانکها را احیا و میی کبرد و

" به بازرگان و دولت موقت گفتم تمام این نهاد هایی که شبما

با طرح وام بدون بهره و رببا ،ببا دادن وامهبای  211هبزار تومبانی و

میسازید مثل سپاه پاسداران و کمیته انقبالب ،تمبام سبتونهبای

دریافت تنها  2درصد که به عنوان هزینه بانکی لحاظ میشد"{}27

استشداد جدید را دارید میسازید .ممکن نیست ما سبپاه پاسبداران

بسیاری از مردم صاحب خانه شدند" .خانه های بنبی صبدری" از آن

بسازیم که از انقالب پاسداری کند .انقالب معنایش این است که زور

دوران به یادگار مانده است .هبدفی کبه در ایبن دوران و همچنبین

را بردارد و این را نمیشود شما نقض کنید .شما با ایجاد یک نیبروی

دوران پس از آن ،ریاست جمهوری ،از سوی بنیصبدر و همفکبرانش

مسیح میخواهید انقالب را حف کنید؟"{}22

دنشال میشد ،بر این اصل استوار بود که

"وقتی جهاد سازندگی را ایجاد کبرده بودنبد ،یبک روز آقبای
بنی اسدی داماد آقای بازرگان گفت "به این یکی دیگر شما نمیتوانید

" اگر در جایی میبینید عدهای فقیرند وحتی ببه نبان شبب
محتاجاند،آن رژیم اسالمی نیست بیکه ضد اسالم است}25{".

ایراد بگیرید ".چون به تشکیل همبه آن نهادهبا ایبراد مبیگبرفتم و

بنی صدر پس از آن سرپرستی وزارت امورخارجه را قشول کرد.

میگفتم تمام اینها که شما دارید میسازید ،تمام ستونهای اسبتشداد

از مهم ترین اتفاقات این دوران رفتن بنیصدر به شورای امنیت برای

جدید را دارید میسازید .به داماد آقای بازرگان گفتم جهاد سبازندگی

حل مسئیه گروگان ها و شاه با تصویب شورای انقالب و آقای خمینی

یعنی چه؟ گفت به جای اینکه جوانها توی شهرها بازی راه بیاندازند و

بود .اما درست روزی که بنی صدر و همراهانش میخواستند به سمت

به قول شما بشوند بازوی استشداد ،آنهبا را بفرسبتیم تبوی روسبتاها

نیویورک پرواز کنند ،ساعت  7بعدازظهر رادیو اعالمیه آقای خمینبی

سازندگی کنند .به او گفتم آقا! مگر دیوانه ای؟ گفت چطور؟ این را هم

را خواند که در آن گفته بود هیچکس از جانب ایران در شورا شبرکت

ایراد داری؟ گفتم بیه که ایبراد دارم.شبما ببه اسبم شبهر و روسبتا

نخواهد کرد .بنیصدر نقل میکند

میخواهید همه جا را به کنترل آقایان دربیاورید؟ ایبنهبا را شبما ببه

"قرار بود به عنوان وزیر خارجه ببه شبورای امنیبت ببرویم،

عنوان سازندگی رها میکنید و بعد اینها میشوند ابزار .هر که اختیبار

یکدفعه ظهر بدون اطال قشیی دفتر امام اطالعیه دادکه هیچ کس از

این ابزار را در دست گرفت ،اینان را وسییه کار خبودش خواهبد کبرد.

ایران در شورای امنیت شرکت نخواهد کرد .رفتم پیش آقای خمینی

شما سازمان برنامه دارید ،وزارت کشاورزی دارید ،ایبن سبازمانهبا را

با عصشانیت وتند گفتم شما خودتان میگوئید و موافقت میگیرید و

دموکراتیزه کنید و اشخاص را مسئول کنید و اختیار بدهیبد .بهتبر از

مصاحشه میکنید .شما این کشور را مسبخره گرفتبهایبد؟ ایبن چبه

این نهادها عمل میکنند}22{".
بازرگان بعدها به حرف بنیصدر رسبید و در کتباب " انقبالب
ایران در دو حرکت" نوشت

رفتاری است شما میکنید؟ شما قبشال نمبی توانسبتید بگوئیبد آیبا
مصیحت هست یا نیست؟ واعالم می کنید در رادیو؟ مگر وزیرخارجه
پیشخدمت در خونه شماست؟ با پیشبخدمت هبم اینطبوری رفتبار
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نمیکنند .خمینی گفت من برای حف حیثیت شما بود که این کار را

روایت فروپاشی یک انقالب
حاکمی که قیم امین صالح باشد محتاجند}22{".

کردم .گفتم این حف حیثیت من میشبد؟ شبما حیثیبت کشبور را

جنتی "میت به عنوان ایتام محسوب می شبوند و عالمبان در

بردید که حف حیثیت من را بکنید؟ ما خودمبان پیشبنهاد دادیبم

حکم قیم و والیان امر هستند که کار رسیدگی به تمام امور مبردم را

شورای امنیت تشکیل بشبه ،حباال کبه همبه چیبز درسبت شبده

دارا هستند}22{".

ورمیدارید اطالعیه میدهید؟ گفت اگر قطعنامه عییه ایران تصبویب

مصشاح یزدی "اعتشار والیت فقیه به مردم نیست}21{".

میشد چی؟ گفتم آقا تواف شده بود حاال بر فرض هم قطعنامه صادر

خمینی "والیت فقیه واقعیتی جز قبرار دادن و تعیبین قبیم

میشد ،این همه قطعنامه ضد اسرائیل تصویب شبده کبدام را اجبرا
کرده و کجای دنیا زیر و رو شده؟ فرضا هم که تصبویب مبیکردنبد،
مخالفت میکردیم و میگفتیم قشول نمی کنبیم ،فاجعبه کبه نشبود.
فاجعه این است که شما کردید}22{".

برای صغار ندارد}11{".
بهشتی "اگر جامعه ما بخواهد ببه راسبت اسبالم بمانبد و
اسالم اصیل بر آن حکومت کند ،باید فقیه در جامعبه ،هبم رهشبر
فقاهت کند و هم رهشر والیت ؛ یعن باید نشض حکومت در دسبت

بنیصدر در واکبنش ببه ایبن دخالبتهبا سبرانجام از وزارت

فقیه باشد}17{".

امورخارجه استعفا کرد .نخسبتین انتخابباتی کبه بنبیصبدر در آن

خامنه ای "اگر مسئیه والیت مطیقه فقیه که مشنا و قاعده این

کاندیدا شد ،انتخابات مجیس خشرگان بود .در این انتخابات ابوالحسن

نظام است ،ذرها خدشهدار شود ،ما گره کور خواهیم داشت}17{".

بنی صدر ،با (  ) 7275777یک میییون و هفتصدوشصبت وسبه هبزار

خمینی "اگر فقیه درکار نشاشد ،والیت فقیبه درکبار نشاشبد

وصد وبیست وشش رای پس از آیتاهلل طالقانی کبه ببا ( ) 7177237

طاغوت است .یا خدا است یا طاغوت .اگر رئیسجمهور با نصب فقیبه

دو میییون و شانزدههبزار و هشتصبد و پنجباه و یبک رای نفبر اول

نشاشد طاغوت است}15{".

انتخابات شده بود،به مجیس خشرگان راه یافت".

مصشاح یزدی "والیت فقیه ،مترقیترین اصل قبوانین کشبور
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است}12{".
خمینی "والیت فقیه برا شما یک هدیه اله است}13{".

والیت فقیه؛ را به را با آیتاهلل
گنجاندن اصل والیت فقیه در قانون اساسی بر اسبا

نظریبه

دهه  21و اوایل دهه  31آقبای خمینبی  ،یکبی دیگبر از قبدمهبای
انحصارطیشان در منحرف کردن انقالب بود کبه در مجیبس خشرگبان
قانون اساسی انجام شد.برای نخستین بار ،مال احمد نراقی در کتباب
عواید االیام و در قرن سیزدهم این نظریه را بیان کرد 7 ".بعدها ایبن
نظریه به عنوان تز اساسی آقای خمینی شرح و بسبط پیبدا کبرد و
سرانجام در حدود 71سال پبیش از انقبالب مکتبوب گشبت .آقبای
خمینی در این کتاب ،که ماحصل در های ایشبان در نجبف تحبت
عنوان والیتفقیه است ،در اثری همسبنگ شبهریار ،اثبر ماکیباول،
قدرت را نه در ید میت که در قشضه ولیفقیه و قیم مبردم مبیبینبد
وحکومتی را تشیین میکند که انتظار نبدارد ببدین زودیهبا برقبرار
شود .او در قسمتی از این کتاب میگوید
"هیچ عاقیی انتظار ندارد که تشییغات و تعییمات ما ببه زودی
به تشکیل حکومت اسالمی منتهی شود .این هدفی است که احتیاج
به زمان دارد}27{".
و حال آن که به فاصیه  2 ، 7سال حکومت اسالمی جامه عمبل
پوشید .تزی که بعدها در مقام رهشری جمهوری اسالمی دنشال شبد و
طرفداران و مدافعان خاصی یافت ،در تمبامی ایبن سبالهبا توسبط
شخص آقای خمینی و همراهانش شرح و بسط ویژهای پیدا کرد
خمینی "مردم ناقص اند و نیازمند کمالاند وناکاملاند ،پس به

قره باغی "والیت فقیه ستون خیمه جامعه است}17{".
خمینی "میت والیت فقیه را میخواهد}12{".
هاشمی رفسنجانی "نظام مشتنی بر والیبت فقیبه مترقبی و
دمکراتیک است"{}12
خمینی "فقهای جامع الشرایط از طرف معصبومین نیاببت در
تمام امور شرعی ،سیاسی و اجتماعی دارند و تولی امبور در غیشبت
کشیر موکول به آنان است}11{".
خزعیی "این چه حرفب اسبت کبه مب گوینبد اگبر مبردم
خواستند .مردم چه کارهاند؟ مردم احکام خدا را اجرا م کنند .مردم
محترم و عزیزند اما برا اجرا احکام خدا ،نبه ببرا ببر هبم زدن
احکام خدا}711{".
غرویان "مردم خوب می دانند که حکومت مال مردم نیسبت
بیکه حکومت متعی به خداست .در انتخاببات و رفرانبدومها مبردم
برای بیعت با والیت فقیه می روند نه برای تعیین حکم خدا"{}717
خمینببی "مخالفببت بببا والیببت فقیببه ،مخالفببت بببا اسببالم
است"{}717
مشکینی "ما معتقدیم که بال اشبکال ،فقیبه والیبت مطیقبه
دارد}715{".
خمینی "مفهوم رهشری دینی ،رهشری عیمای مذهشی است در
همه شئون جامعه}712{".
خمینی " والیت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب
تصدی می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد ...اینکه امبروز ببه

 -2پس از آنها آیتاهلل منتظری بتا  ،2612183آیتتاهلل گلتزاده غفتوری بتا
 ،2363113دکتر بهشتی با  ،2321333مهندس عزتاهلل سحابی بتا2221123
رای ،باالترین آرا کسب کردند.
 " -2فقیه در همه اموری که با دین و دنیای بندگان خدا ارتباط دارد و بایتد
صورت پذیرد و هیچ گزیری از انجام آن نیست ح تصرف و والیت دارد .در
تمام امور جامعه که امام مستقیما در آن والیت داشته است و اعمال والیتت
می کرده ،فقیه نیز ح والیت دارد }83{ ".برای آشنایی بیشتر با نظریتات
مال احمد نراقی درباره والیت فقیه رجوع کنید به " اندیشه سیاسی مالاحمد
نراقی" ،سیدسجاد ایزدهی ،موسسه بوستان کتاب قم.

«والیت فقیه» چندان توجهی نمی شود و احتیاج به اسبتدالل پیبدا
کرده ،عیتش اوضا اجتماعی مسیمانان عموما و حوزه هبای عیمیبه
خصوصا می باشد}713{".
خامنهای "والیت فقیه جزء واضحات فقه اسالم است}717{".
رفسنجانی "والیت فقیه محکم ترین مشنای حرکت جمهوری
اسالمی ایران است ...والیت فقیه محور حکومت شبیعی اسبت اگبر
والیت را از شیعه بگیرند شیعه چیزی ندارد}712{".
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خمینی "نهاد حکومت آن قدر اهمیت دارد که نه تنها در اسالم
حکومت وجود دارد بیکه اسالم چیز جز حکومت نیست}712{".
خمینی " اگر فقیه عالم و عادل بپاخاست و تشکیل حکومبت
داد ،همان والیتی را که پیبامشر در امبر اداره ی جامعبه داشبت دارا
میباشد ،و بر همهی مردم الزم است که از او اطاعت کنند}711{".
جنتی " ولی فقیه نسشت به جان و مال و نامو

مردم اختیار

روایت فروپاشی یک انقالب
روزه و ح }772{".
مصشاح یزدی " انقالب اسالمی ثمره اعتقاد مبردم ببه والیبت
فقیه است}772{".
مهدوی کنی " والیبت فقیبه محبور اساسبی انقبالب اسبت.
میگویید مشروعیت والیت فقیه از سوی مردم است؟ ایبن حرفهبا
چیست؟ از خودتان درآوردهاید؟"{}771

دارد.همان اختیاری که پیغمشر اکرم (ص) داشت .فقیبه ایبن مقبام و

خمینی "اسالم والیت فقیه را واجب کرده است}771{".

والیت را به منظور حف مصیحت امت دارد}771{".

خامنهای والیت فقیه بر خبالف برخبی برداشبتهبا ،امبری

خمینی "این توهم که اختیارات حکومتی رسبول اکبرم(ص)

تشریفاتی نیست .بدیهی است که دشبمنان میبت از والیبت فقیبه

بیشتر از حضرت امیر( ) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیبر( )

ناخرسند باشند و همواره و در هر فرصتی مساله والیت فقیه را مورد

بیش از فقیه است ،باطل و غیط است}777{".

حمیه قرار دهند}777{".

مکارم شیرازی "خدا به ولی فقیه از طری امام زمبان (عب )
اجازه داده که حکومت کند}777{".

اسالمی نشود؟ چون والیت فقیه نداشت}777{".

جعفر سشحانی "والیت فقیه پرتبویی از والیبت امبام زمبان
است}775{".

خزعیی " اطاعت از شاه با زور و سر نیزه باطل است اما اطاعت
از ولیفقیه واجب است}775{".

مصشاح یزدی "عناصر مزدور شیطانی را شناسایی کنید .هرجا
آهنگ مخالفت با والیت فقیه یا ولیفقیه سباز شبده آن را خباموش
کنید ،اگر از روی نادانی است برایش توضبیح دهیبد و شبشهه اش را
رفع کنید ،اگر از روی غرض ورزی است ،او را خفه کنید}772{".
خمینی "استعمارگران فرهنگ اجنشی را میان مسیمانان رواج
دادند و مردم را غربزده کردند .اینها همه برای این بود که ما قیم و
رئیس نداشتیم}773{".

مشکینی "رهشر یا ولی فقیه را خدا منصوب میکند .ولی چبون
مردم قدرت تشخیص ندارند نمی توانند او را پیدا کنند}772{".
نمازی " والیت فقیه ادامه والیت فرزند امیرالمؤمنین اسبت و
به همین عیت همه دشمنان از آن ناراحت اند ،چبرا کبه ولبی فقیبه
عادل ،منصوب ذات اقد

االهی است}773{".

جنتی "بعد از آل محمد امت حالبت یتیمبی را دارد کبه پبدر
ندارد و سفارش کردهاند که عیما به جای امامان از آنها کفایت کنند و

آذری قمی "ولی فقیه تنها نیست که صاحب اختیار بالمعارض
در تصرف در اموال و نفو

بهشتی "چرا جامعه عصر امام صادق جامعبه صبحیح و سبالم

مردم می باشبد ،بیکبه اراده او حتبی در

توحید و شرک ذات باری تعالی نیز موثر است و اگر بخواهد میتوانبد
حکم تعطیل توحید را صادر نماید و یگانگی پروردگار را در ذات و یا
در پرستش محکوم به تعطیل اعالم دارد}777{".
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خمینی " حکومت که شبعشه ای از والیبت مطیقبه رسبولاهلل
است ،یکی از احکام اولیه اسالم است و مقدم بر تمام احکبام نمباز و

هدایت امت را بر عهده بگیرند مانند قیمی که بعبد از پبدر متکفبل
اداره امور ایتام است"{}777
مصشاح یزدی "ولی فقیه در حکومت اسالمی مشروعیت خود
را از خدا میگیرد}772{".
خمینی "والیت فقیه یک چیزی نیست که مجیبس خشرگبان
درست کرده باشد .والیت فقیه یک چیزی است که خدای تشبارک و
تعالی درست کرده است ،همان والیت رسولاهلل است}772{".
نمازی "والیت فقیه از عنایات عرش الهی است}771{".

 -2آیت اهلل آذری قمی البته بعدها از نظریه خود برگشت و از مواضتع قبلتی
خود اظهارنتدامت وپشتیمانی کترد .از ایتن رو متورد آزار و اذیتت شتدید
حکومتیان قرار گرفت ،کالس درسش تعطیل شد ودر خانها حصر گردیتد.
او که ابتدا به مرجعیت آقای خامنه ای رای داده بتود در نامته ای مفصتل در
 16/8/3به آقای خاتمی نوشت ..." :و اما جامعه مدرسین که معظم له (آقای
خامنه ای) را به عنوان یکی از مراجع سبعه معرفی کردند نیز برخالف ضوابط
شرعی و قانونی خود عمل کردند ،زیرا با رای تلفنی و در جوی ناسالم ایشان
را معرفی کردند که برخی از تلفن شوندهها بعدا آن را انکتار کردنتد ،چتون
شرط مرجعیت دو چیز است که هیچیک برای معظم لته (آقتای خامنتهای)
موجود نیست ... ،جامعه مدرسین که به جواز تقلید معظتم لته رای دادهانتد
تنها به لحاظ مصلحت نظام بوده که مصلحت اندیشتی در ایتن امتر حیتاتی
صحیح نبوده و نیست ... ،ولی اخیرا این شتعار "هتم مرجعتی هتم رهبتری
"توسط بچههای اطالعاتی سر داده شد و روز رای گیتری جامعته مدرستین
عدهای از آنها به منظور فشار بر جامعه که متاسفانه با تبلیغات داخل جلسته
آقای یزدی و آقای جنتی و یک نفر دیگر ضربه تلخ خود را به انقالب مقدس
اسالمی وارد کرد ...چرا مقام معظتم رهبتری وضتعیت مرجعیتت بخصتو
حضرت آیت اهلل العظمی منتظری را به دست یک مشت بچههتای اطالعتاتی
داده اند که شبانه قصد تعدی به حریم مرجعیت و غارت آرشیو و دیگر اشیاء
ایشان را مینمایند ،و افراد ناصح و خیرخواه رابا چشتم بستته و اهانتت بته
زندان میبرند ...آن روز یک نفر از جامعه مدرسین در دفاع وحمایت از معظم
له قدمی برنداشت وکلمهای نگفت ،من حقیر هم چیزی نگفتم ،ولی امروز از
خدای خود و پیغمبرم شرمندهام و معذرت میخواهم".

خمینی "من یک نفر آدمی هستم که از طرف شبار مقبد
والیت دارم}751{".
خزعیی " قانون اساسی می گوید قوای ثالثه زیر نظبر والیبت
فقیه است .شما وقتی والیت فقیه را قشول نداشته باشید  71میییبون
که هیچ  51میییون هم رای بیاورید تا این رای به تایید مقام والیبت
نرسد معتشر نیست"{}757
خمینی "حکومت باید با قانون خدایی که صالح کشور و مردم
است اداره شود و این بینظارت روحانی صورت نمیگیرد}757{".
خمینی "اینها اینطور نیست که شما خیال بکنید که ما اسالم
را م خواهیم اما مال نم خواهیم ،مگر م شود اسالم ب مبال ،مگبر
شما م توانید بدون مال کار را انجام بدهید ،باز این مالها هستند کبه
جیو م افتند کار انجام مب دهنبد ،اینهبا هسبتند کبه جانشبان را
م دهند .نگویید که ما اسالم م خواهیم مال نم خواهیم.این خبالف
عقل است،این خالف سیاست است .بعض از اینها بگوینبد کبه مبا
اسالم م خواهیم منها آخوند ،نم شود آقا این .اسالم بب آخونبد
اصال نم شود}755{".
خمینی "شکست روحانیت ،شکست اسالم است.اسالم بدون
روحانیت محال است که ببه حرکبت خبودش ادامبه دهبد}752{".

ایستاده بر آرمان

23

مصشاح یزدی " مخالفت با ولی فقیه ،مخالفت با امامان و در حقیقبت
شرک به خدا است}753{".

حف مرزهای مسیمانان از تجاوز فاسبقان و رفبع سبیطه کبافران از
ایشان کجا؟"{}727

خمینی " مخالفت ببا والیبت فقیبه ،تکبذیب ائمبه و اسبالم
است}757{".

روایت فروپاشی یک انقالب
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درابتدا قرار نشود مجیس خشرگان تشکیل شود و قرار ببر ایبن
شده بود که تکییف قانون اساسی با رفراندوم مشخص شود ،اما پبس

در همان زمان نیز این طرح آقای خمینی ببا واکبنش شبدید
مراجع روبرو شده بود .بنیصدر نقل میکند

از صحشت های فراوان تصمیم بر این شد که این قانون در مجیسی ببا
نام موسسان (و یا خشرگان) طرح و پس از بررسی تصویب شود .شاید

"کسی تعریف میکرد که به آقای خویی گفتبه بودنبد آقبای

اگر همان قانون اساسی اول به رفراندوم گذاشته می شد دیگبر ایبن

خمینی در نجف والیت فقیه تدریس کردند او در جواب گفتبه ببود

بحث ها پیش نمی آمد اما مجیس خشرگان قانون اساسی همه چیبز را

اسالم والیت فقیه ندارد .ایشان مجتهد نیست چه کار دارد ببه ایبن

به هم ریخت .بنیصدر بعدها گفت
"کاش رفراندم کبرده ببودیم و مجیبس موسسبان تشبکیل

کارها؟"{}752
آیت اهلل خویی همچنین در کتاب خود می نویسد اصل والیبت

نمیدادیم .اگر همین رفراندم را قشول کرده بودیم شاید وضبع بهتبر
میشد}727{".

فقیه را به زیر سوال برده و میگوید
" والیت در زمان غیشت با هیچ دلییبی ببرای فقیهبان اثشبات

آقای خمینی در سخنرانیها ،مصاحشههبا و گفتگبوهبایش در

نمی شود .والیت تنها اختصاص به پیامشر وائمه دارد .فقها نه تنهبا در

پاریس حتی یک بار نیز سخن از والیت فقیه به میان نیاورد و تنها بر

امور عامه والیت ندارند ،بیکه در امور حسبشیه هبم والیبت شبرعی

والیت جمهور مردم تاکید می کرد ،اما با ورود به ایران و مطرح شدن

ندارند}752{".

اصل والیت فقیه در مجیس خشرگان قانون اساسی به یکباره گفتمان

والیت فقیه بدعتی در اسالم به شمار میرفت که تبا قبرن 75

آیت اهلل تغییر کرد و بار دیگر سخن از والیت فقیه ،به جبای والیبت

هجری هیچ یک از فقیهان حرفی از آن به میان نیاورده بودند .پس از

جمهور مردم به میان آمد .در پیشنویس اصیی قانون اساسی خشبری

مطرح شدن این طرح در قرن اخیبر ،بسبیاری از عیمبا و فقهبا ببه

از والیت فقیه نشود چرا که ،مطاب عهدی که آقای خمینی در پاریس

مخالفت با آن برخاستند .از آن جمیه آیتاهلل خوانسباری ،آیبت اهلل

با میت بسته بود ،اصل بر والیت جمهور مردم قرار داده شده بود .امبا

حسن قمی ،آیتاهلل خوئی ،آیتاهلل محمد شیرازی ،آیتاهلل طالقبانی،

ناگهان در مجیس خشرگان قانون اساسی ،این طرح مطرح شد و سرو

آیت اهلل محمد روحانی ،آیت اهلل کاظم شریعتمداری ،آیتاهلل کمپانی،

صدای بسیاری به پا کرد .مخالفان و موافقان این طبرح چبه کسبانی

آیت اهلل صادق روحانی ،آیبت اهلل سیدرضبا صبدر ،آیبت اهلل اراکبی

بودند؟ از زبان منتظری میشنویم

ومطهری بودند که مخالفتشان با این اصل را ابراز داشبتند .مطهبری

"در رابطه با گنجاندن اصل والیت فقیه در قانون اساسی من و

درباره والیت فقیه میگوید "تصور مردم از والیت فقیه این نشبوده و

آقای بهشتی و ربانی شیرازی و حسن آیبت اصبرار داشبتیم .الشتبه

نیست که فقها حکومت کنند واداره ممیکت را بدست گیرنبد ...ایبن

بعضیها هم مخالف بودند .مثل آقای طالقانی و بنیصدر}725{".

مفهوم اختصاص به جهان تسبنن دارد .در شبیعه هبیچگباه چنبین
مفهومی وجود نداشته است}751{".

با وارد شدن این اصل در قانون اساسی و دادن اختیبارات ببه
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رهشر عمال رئیسجمهور هیچکاره می شد وتمامی اختیارات در دست

مطهری همچنین اضافه میکند "روحانیبت نبه بایبد ببه طبور

رهشر قرار میگرفت ".طرح این اصل حاکمیت میت و رای مبردم را

مجموعه و دستگاه روحانیت وابسته به دولبت شبود و نبه افبرادی از

مخدوش می کرد و با سیب اختیارات رئیس جمهور ومصبادره آن ببه

روحانیون بیایند پست های دولتی را به جای دیگران اشغال کنند ،بیکه

نفع رهشر ،میزان را ،تشخیص ولی فقیه قرار می داد .اما قانون اساسی

روحانیت باید همان پست خودش را که ارشباد و هبدایت و نظبارت و

پیش نویس داشت و به راحتی نمیشد در آن دست برد .آقای خمینی

مشارزه با انحرافات حکومتها و دولتها است حف کند}721{".

اما آب پاکی را روی دست همگان ریخت و راه را برای دخل و تصرف

آیتاهلل اراکی دراین باره میگوید "شان فقیه جبامعالشبرایط
اجرای حدود و قضاوت و والیت بر قاصران است .این کجبا و تصبدی
 -2تئوری پردازان و رهروان راه والیت فقیه البته هرآنجتا کته الزم باشتد از
ادبیات خشن سود می برند :مصباح یزدی" :اگر تحق اهداف اسالمی بجز از
راه خشونت امکان پذیر نباشتد ایتن کتار ضتروری استت(".صتبح امتروز
)18/3/21
خزعلی " :ما در شورای نگهبان مواظب هستیم تتا جوانتان طعمته جهتنم
نشوند .شورای نگهبان وقتی در مورد مساله ای اظهار نظر میکند و میگوید
درست است دیگر تمام شد و اگر گفت باطل است دیگر تمام شد(".خترداد
)18/3/22
محسن رضایی":ما خودمان بته مطبوعتات آزادی دادیتم .یتک شتبه هتم
میتوانیم همهی اینها را جمع کنیم.ما خودمان مطبوعات را درست کردیم اما
میبینیم اینها به انحراف کشیده شدهاند" (اخبار ) 18 /2/ 23
رحیم صفوی" :ما دنبال این هستیم که ریشه ی ضد انقالب را در هر کجا که
هستند بزنیم .بعضی ها را باید گردن بتزنیم بعضتیهتا را زبانشتان را قطتع
میکنیم(".شلمچه ،شماره )33
 -2در حقیقت برداشت مطهری از والیت فقیه جز حکومت فقیه بود.

5

بیمحدودیت قانون اساسی در مجیس خشرگان باز گذاشت
"پیش نویس هیچ چیز نیست ،باید رأ بدهیبد ،بایبد نظبر
بدهید}723{".
بنیصدر به همراه دیگر آزادیخواهان بارها به وارد شدن ایبن
اصل در قانون اساسی اعتراض کردند و هشدار دادند
"آیتاهلل شریعتمداری به اصل والیت فقیبه در قبانون اساسبی
اعتراض کرد و خواستار اصالح و حل آن شبد }727{".شبریعتمداری
پس از تصویب اصل والیت فقیه آن را با اسالم مخالف خوانبد وگفبت
"روشنتر بگویم وقتی نظر اکثریت میت را ببی اعتشبار کبردیم ،ببدان
توجهی ننمودیم ،یعنی به جمهوری اسالمی بیتوجهی کردهایبم و ایبن
جمهور واکثریت را نپذیرفتهایبم .لبذا وقتبی کبه جمهبوری اسبالمی
بیاعتشار شد ،مسیماً قانونی که در دست تصویب است[قانون اساسبی]
 -3پ س از طرح این اصل ،روزنامه انقالب اسالمی در توصیف رئیس جمهور و
اختیارات او در نظام جمهوری اسالمی ،کاریکاتور مترسکی را کشید کته در
زیر آن نوشته بود رئیسجمهور! {}222
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تماماً بیاعتشار میشبود .یعنبی از اعتشبار عمبومی و حاکمیبت میبی
برخوردار نیست  ...نشاید رأی میت را بیاعتشار کنند وبگویند خیر میت

نمایندگان آزادی خواه مجیبس خشرگبان جبز مخالفبت چبه
میتوانستند بکنند؟استعفا؟ بنیصدر نقل میکند

کسی نیست و هر چه هست فقیه است و او باید کار کند و او همهکباره

"بعد از اینکه خواستند در مجیس خشرگبان والیبت فقیبه را

است .این طرز تفکر و این طرز قانونگذاری و این طرز عمل به نظبر مبا

تصویب کنند ما جیسه کردیم که استعفا کنیم ولبی آقبای طالقبانی

لطمه می زند وهمه چیز را بی اعتشار میسازد

گفت اگر استعفا کنیم با پتک خمینی میزنند تبوی سبرمان و ایبن

درست نیست و به اسا

و مسیماً نتیجه خوبی هم در آینده نخواهد داشت"{}722

والیت مطیقه را با  77اختیار تصویب می کنند}732{".

بنی صدر "شما میگویید بنای کار بر این است که ما یک ببی

"در یکی از این روزها رفتم اطاق آقبای منتظبری کبه اطباق

اعتمادی مطی به مردم و نمایندگان آنها داریبم .ایبن کبار صبحیح

رئیس مجیس ساب سنا را ببه ایشبان داده بودنبد .داشبت خرببزه

نیست...اگر فقط کسانی ح دارند در انتخابات شبرکت بکننبد کبه

می خورد .تعارف کرد.یک کم با هم شوخی کردیم .گفبتم آقبا شبما

رهشر معرفی میکند ،معنای این یعنی انتخابات بیانتخابات .وقتی من

اینجا چه کاره اید؟ گفت من .رئیس مجیس خشرگان .گفتم کبی ایبن

بگویم ای مردم شما آزادید آن کسی را که من معرفی میکنم انتخاب

مجیس را اداره می کنه؟ گفت آقای بهشتی داره اداره میکنه .گفبتم

کنید ،این امر اسمش نه آزادی است ونه جمهوری"{}722

شما ف رض کنید که این والیت فقیه ،با این اختیارات که آقبای آیبت

بازرگان "به مجیس خشرگان وصیت میکنم در بعضبی مبوارد
تغییراتی بدهند تا حکومت انحصاری نشاشد}721{".
بنی صدر "آنطوری که ما این اصول رامی نویسیم قدم به قدم
یک نو استشداد را در قانون اساسی پیش می بریم}731{".

امضا کرده و با  77اختیار .حاال شما با این اختیارات شدی ولی فقیبه.
شما بشینید ا ن توی این مجیس شما رئیس هستید و کبس دیگبری
دارد آن را اداره می کند .شما بشینید بعد ،والیت فقیه شما را در ایبن
کشور کی اعمال میکند ؟ فکر این را کردهاید؟ در هر دهکوره ایبران

آیت اهلل طالقانی پس از دادن رای منفی به اصبل  3کبه متضبمن

هر ژاندارمی وهر پاسداری یک مطیقه میشود .هر روضهخوانی یبک

اصل والیت فقیه بود"{" }737میترسم با این وضع سطح قانون اساسی

مطیقه می شود .اینها دمار از روزگار مردم درخواهند آورد .پدر شبما

جدید از قانون اساسی  21سال پیش به مراتب پایینتر باشد}737{".

را هم درخواهند آورد .گفت پدر مرا دیگر چرا در می آورنبد؟ گفبتم

مقدم مراغهای در مجیس خشرگان پبس از طبرح اصبل والیبت

همین جور مثل این مجیس می شه شما رهشر بشو نیستی .نب هبم

فقیه " نشاید یک طشقه خاص اسالم را در انحصار خود بگیرد}735{".
مکارم شیرازی در روز رایگیری دربباره اصبل والیبت فقیبه
"امروز ،روز سیاه تاریا ایران است}732{".
مکارم شیرازی "اینکه رئیسجمهور هم منتخب مبردم باشبد و

"یک کسی[مرحوم خوانی{ ]}771خدا رحمتش کنبه پارسبال

هم مورد قشول فقیه ورهشر باشد باز هم کبار دسبت او نشاشبد ،معنبی

آمده بود اینجا می گفت به قم رفته بود و از کسی اسم برد که عضبو

ندارد.این اصل اصال قابل اجرا نیست ...درست فکبر کنیبد دشبمن در

شورای فتوای منتظری است  .از قول او میگفت آقای منتظری دائبم

داخل و خارج مارا متهم به استشداد میکند و مارا مخالف حاکمیت میی

می نشیند و می گوید این بنیصدر میگفت که این بالها سر ما میاد.

معرفی میکند ...این ماده از قانون میگوید همه سرنخها بدست ما است

میزنی واین چماق والیت مییاد روی کیهات}731{".
بعدها منتظری به همان سرنوشتی دچار شبد کبه بنبی صبدر
پیشبینی آن را کرده بود

افسو

که نشنیدیم}777{".

 ...شما را بخدا اینکار را نکنید .بخدا بصالح اسالم نیست ،ما حاکمیبت

در جیسات بررسی اصل والیتفقیه بنیصدر به شدت ببا ایبن

میت را در اصول گذشته تصویب کردهایم کاری نکنبیم کبه حاکمیبت

طرح مخالفت کرد و ضمن برشمردن  1دلیل در مخالفبت ببا والیبت

مردم یک شیر بی دم و سر و اشکم شود ...میبت ایبران ببه جمهبوری

فقیه گفت

آن رئیس جمهورانتخاب خواهد

"شیا بهایی گفته است مجتهد باید  773عیم داشبته باشبد.

کرد و با اکثریت به او رای خواهد داد اما معیوم نیست این رئیسجمهور

شما چند تا از این ها را بیدید؟ هیچ کدام از شما مجتهد نیستید امبا

با توجه به این اصل که نوشته شده است ،چکاره است؟ ...ایبن درسبت

من هستم و میگویم والیت فقیه باطل است}777{".
بنیصدر از آن سو سعی میکرد مخالفبان را ببه حبرف زدن و
گفتن دالیل خود در رد والیت فقیه وادارد
در مجیس خشرگان پسر شیا عشدالکریم حائری یزدی (ببانی

اسالمی  12درصد رای داده و براسا

نیست که فقها بخواهند دیگری را به ریاست جمهوری برگزینند و هبم
خود همه اختیارات را داشته باشند"{}733
بازرگان "تا آن جا که مربوط به دولت و شخص بنده میشود
ما طرحی تهیه کردیم و سپردیم دست آقایان .حاال آنها چبه بالیبی
سرش بیاورند حوالهشان به خدا و حضرت عشا "{}737
7
بنیصدر "این والیت فقیه نیست ،خدای فقیه است".
از این میان مکارم شیرازی بعدها تغییر عقیده داد و به عنوان
یکی از جدیترین مدافعان نظریه والیت فقیه مطرح شد.
7

 -2همچنین پیشتر ناصر مکارم در مصاحبه ای گفته بود ":تا آنجتا کته متن
اطالع دارم هیچ رهبر مذهبی انتظار ندارد که رهبتری مملکتت را برعهتده
گیترد .رهبتتران متتذهبی از جنبتتههتای متتذهبی در امتتور نظتتارت داشتتته
باشند(".اطالعات 22 ،آبان )31
 -2نقل از مصاحبه با رشیدیان ،عضو مجلس خبرگان { .}231جالب اینجا که
رشیدیان نیز که از سرسخت ترین متدافعان اصتل والیتت فقیته بته شتمار
میرفت،عضو حزب زحمتکشان آبادان بود.

5

حوزه عیمیه قم) مخالف والیت فقیه بود .به او [مرتضی حائری یزدی]
گفتم پاشو و مخالفتت را بگو .اگر او بینبد مبی شبد و مخبالفتش را
می گفت ،به احتمال زیاد رای نمی آورد .ولی او گفبت قیبشم ضبعیف
است و تحمل این برخوردها را ندارم}772{".
بببه هرحببال پببس از کببش وقببو

فببراوان سببرانجام در روز

چهارشنشه 77 ،شهریور  ،7532به فاصیه دو روز از مرگ طالقانی کبه
یکی از سرسخت ترین مخالفان والیت فقیه به شمار میآمد ،این اصل
 -3رشیدیان ،از مدافعان سرسخت والیت فقیه نیتز دربتاره موضتع گیتری
بنیصدر میگوید" :بنىصدر مىگفت مجتهد جامعالشرایط یا ولى فقیه باید
 262علم داشته باشد و این محال است لذا والیت فقیته مفهتوم دارد ولتى
مصداق ندارد و از این به صورت چماق همیشهاستفاده مىکرد}263{".

ایستاده بر آرمان

روایت فروپاشی یک انقالب
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به تصویب مجیس خشرگان رسید .از این پس مخالفان میتوانسبتند

او را نمی شناخت ،بی اتکبای ببه کسبی و تنهبا متکبی ببه خبود و

به کارهای خالف قانون خود با اصل مشهم و همه جانشه والیبت فقیبه

اندیشه هایش ،آمد ودر نظرسنجی ها گوی سبشقت را از تمبامی 772

مشروعیت قانونی دهند .شاید این حرف هاشمی رفسنجانی به خوبی

کاندیدای دیگر ربود .افراد بسیاری از او حمایت کردند

چشم انداز دو جریان مواف و مخالف با این اصل را مشخص کند
"مسئیه سر اسالم فقاهتی است .آنها ( بنبی صبدر و نهضبت
آزادی و )...فقه را قشول ندارند و ما راهی در حکومت اسبالم جبز ببا
اجرای همین فقه نمیبینیم}773{".
آقای خمینی نیز طی یک سخنرانی ح روحانیت را بیشبتر از
اینها دانست و گفت
"این که در قانون اساس یک مطیش [والیت فقیه] ببود ،ولبو ببه
نظر من یک قدر ناقص اسبت و روحانیبت ببیشتبر از ایبن در اسبالم
اختیارات دارد و آقایان برا این که خوب دیگر خیی با این روشبنفکرها
مخالفت نکنند ،یک مقدار کوتاه آمدند .این که در قانون اساس هست،
این بعضی شئون والیت فقیه هست ،نه همه شئون والیت فقیه}777{".
آقای خمینی همچنین در مصاحشه با حامد الگار تاکید کرد
"بهترین اصل در قانون اساسبی همبین اصبل والیبت فقیبه
7
است}772{".
اگرچه بنیصدر و همفکرانش مانع از آن شبدند تبا اختیبارات
اجرایی ولی فقیه تصویب شود ،اما در سبال  72ایبن اختیبارات هبم
تصویب شد و حکومت مادامالعمر سیطنتی ولبیفقیبه ،قبانونی هبم
گشت تا مشکیی از آن لحاظ برای رهشری پیش نیاید.

انتخاب یک رئیسجمهور
بنیصدر را در ایران چه کسی میشناخت؟ سانسور شدید حاکم
بر جامعه قشل از انقالب باعث شده بود تا مردم عادی از او هیچ نداننبد.
با شکسته شدن جو اختناق و سانسور بنیصدر ببه یکشباره در جامعبه
ایرانی مطرح شد .طراح نظریبه اقتصباد توحیبدی و نویسبنده کتباب
استثنایی کیش شخصیت بیش از پیش شناخته شد و مردم با حرفهبا
و نظرات او چه بوسییه کتابها و چه با سخنرانیهبایش آشبنا شبدند.
تیراژ کتباب هبایی نظیبر اقتصباد توحیبدی او از مبرز یبک میییبون
گذشت"{ ،}772روزنامه انقالب اسالمی او بیندگوی حرفهایی بود که
مردم میخواستند و تیراژش به مرز  711هزار رسیده بود .مبدت کوتباه
تصدی اش در وزارت دارایی خاطره خوشی را از او در اذهان مردم بهجا
گذارده بود .احیای بانکها ،حذف ربا و دادن وامهای با بهبره  2درصبد
در آن زمان کوتاه باعث شده بود تا بسیاری از مردم صاحبخانه شوند.
"خانههای بنیصدری" هنوز از ذهن و یاد مردم نرفته است.
با اعالم کاندیداتوری بنیصدر ،او ششانهروز ببه کبار و تبالش
مشغول شد .از این شهر به آن شهر .صشح یکجا ،ظهر جبای دیگبر و
عصر جایی دیگر .سخنرانی های زیاد باعث شد تا او بتواند نظبرش و
فکرش را به مردم عرضه کند و مردم او را کامل و دقیب بشناسبند.
رمز موفقیت او در این نکته نهفته بود.کسی که تا  7ماه پیش کسبی
 -2بعدها آیتاهلل مشکینی در اینباره گفت ":اگر از روز اول به مسئله والیت
فقیه در قانون اساسی تاکید نمی شد امروز خبری از استالم نبتود}261{".
محمدعلی رجایی تاکید کترد":متا والیتت فقیته را بته عنتوان عتالیترین
دستاوردهای انقالب در قانون اساسی خود گنجانیدهایتم}213{".همچنتین
بهشتی نیز گفت":این اصل ،یک اصل تعارفی نیست که بخواهند بتا فقهتا و
علما تعارف کنند ،احترام آنها را نگهدارند و بگویند بله آقا خوب اصل والیت
فقیه هم ما توی قانون اساسی گذاشتیم .هیچ اینجورها نیست .این اصل یک
اصل بنیادی در نظام اسالمی ماست}212{".

محمدتقی شریعتی به بنیصدر رای خواهم داد}727{".
شیا عیی تهرانی به بنیصدر رای میدهم}725{".
آیتاهلل پسندیده به بنیصدر رای خواهم داد}722{".
طاهری تنها بنیصدر شایسته ریاست جمهوری است}723{.
خسروشاهی من شخصا به برادر سید ابوالحسن بنی صدر رای
خواهم داد}727{".
سید حسین خمینی به بنیصدر رای میدهم}722{".
مکارم شیرازی آقای بنیصدر را از نظر قبدرت تفکبر ،ایمبان
مذهشی ،اصالت انقالبی و تعهد مکتشی و ریشه خبانوادگی ببر سبایر
کاندیداها ترجیح میدهم }722{.از میان کسانی که نبام ببرده شبد
محمدتقی شریعتی" ،7شیا عیی تهرانی ،آیتاهلل پسبندیده و سبید
حسین خمینی تا آخرین لحظه به او وفادار ماندند امبا جباللالبدین
طاهری ،مکارم شیرازی و آیتاهلل خسروشاهی یار نیمه راه شدند و از
حمایت از بنی صدر دست کشیدند .دلییی که بعدها آیت اهلل طباهری
در روگرداندن از بنیصدر آورد از جهاتی جالب ببود " 2مباه بعبد از
انتخاب بنیصدر به ریاست جمهوری به دفتر ایشان رفتم و عکسی از
مصدق در دفتر کارشان دیدم ،ولی هرچبه گشبتم عکسبی از امبام
ندیدم .همان موقع به اصفهان برگشتم و گفتم من اشتشاه کبردم کبه
به بنیصدر رای دادم و بیجا رای دادم}721{".
به هر حال این تنها یکسوی قضیه ببود .از آن سبو ،ارکسبتر
هجمه و ماشین تشییغات منفی عییه بنبی صبدر ببه رهشبری حبزب
جمهوری به راه افتاده بود تا با توسل به هر شبیوهای محشوبیبت او را
خدشه دار کند .روزنامهها (و بخصوص کیهان و جمهوری اسبالمی) از
اشاعه هر شایعه و توهینی عییه وی خودداری نمیکردند .صداوسیما
دربست متعی به رقیب بود و بنیصبدر یبکتنبه ببه جنبگ تمبام
دستگاه های تشییغاتی آمده بود .بعد از حذف جالل البدین فارسبی و
جایگزین شدن حسن حشیشی فشار افتراها و توهینها عییه بنیصدر
اوج گرفته بود .مدام عییه بنیصدر تشییغ می شد و در این میان سبر
پیکان حمیه ها به دو سو متوجه بود .اول اینکبه آقبای خمینبی ببه
بنی صدر رای نمی دهد چرا که آیت اهلل بیشتر متمایل ببه روحبانیون
حزب جمهوری است تا بنیصدر و اینکه دختبر او ببه نبامزد حبزب
جمهوری رای میدهد"5و از سوی دیگر اینکه بنیصدر با والیت فقیه
مخالف است پس آقای خمینی را قشول ندارد .تکیه مدام بنی صدر بر
حقوق مردم معنای مخالفی دارد و آن نفی والیت فقیبه اسبت .ایبن
ظنها از سویی تشدید میشد که بر خبالف دیگبر کاندیبداهبا کبه
عکس شان را در کنار رهشر انقالب در تیراژ باال منتشر میکردنبد"،2
،هیچ تراکتی از بنیصدر نشود که او را در کنار آیتاهلل نشبان دهبد و
 23 -2ماه پس از انتخابات ،زمانی که الهوتی و سالمتیان دو یار بنتیصتدر بته
مشهد رفتند تا سخنرانی کنند محمدتقی شریعتی نیز بته میتان آنتان آمتد و
زمانی که در جایگاه قرار گرفت مردم با شعارهای سالم بر شریعتی ،بنیصتدر،
بنیصدر حمایتت میکنیم ،به تشوی محمدتقی شریعتی پرداختند}283{ .
 -3فهیمه خمینی  :به حبیبی رای خواهم داد {}282
 -2چاپ عکس های کاندیداها آنقدر وسیع و زیاد شد که آقای خمینی گفت:
"عکس من در پوسترهای انتخابتاتی دلیتل بتر تاییتد یتا تکتذیب کستی
نیست }282{".برای مثال یکی از پوسترهای صادق قطب زاده ،تنهتا یتک
عکس از آقای خمینی (در هواپیما هنگام ورود به ایران) بود کته در گوشته
سمت راست و پایین آن نوشته شده بود" :هدیه ستتاد انتخابتاتی ریاستت
جمهوری صادق قطب زاده".

ایستاده بر آرمان
این حرفها و شعارهای او بود که بر تشییغبات خودنمبایی مبیکبرد.
تشییغاتی که تمام و کمبال بوسبییه مبردم و از جیبب مبردم ببرای
بنی صدر هزینه شده بود .حتی دریبادار مبدنی کبه مقبام دوم را در
انتخابات کسب کرد شعار اصیی خویش را "مدنی کارگزار و یار جبان
برکف امام" انتخاب نمود }725{".در آن جو طرفدار خمینی آن قدر
حرفهای بنی صدر بوی استقالل و تازگی میداد که توسط مخالفانش
این شایعه عییه او به بازار آمد که "چون بنی صدر از خود خبط دارد
نمیتواند خط امام را بپذیرد }722{".از آن سو نامزد حزب جمهوری
با استفاده از امکانات دولتی و غیردولتی برتری محسو تشییغات را
به همراه داشت و با نزدیک نشان دادن خود به آیتاهلل سعی میکرد
کفه ترازو را به نفع خود سنگین کند .بنیصدر در مقالهای به همبین
نکته اشاره کرد و گفت "در هیچ کجا دیده نشده که حزب ،کسبی را
نامزد ریاست جمهوری کند و برای ایجاد شخصیت ببرای وی راسبت
ودروغ اموری را به او نسشت دهد و او را به یبک شخصبیت محشبوب
بچسشاند و سعی کند با استفاده از امکانات دولتی و غیر دولتی نامزد
های دیگر را از سر راه بردارد}723{".
صحشتهای بنیصدر در مجیسخشرگان عییه اصل والیبتفقیبه
که آقای خمینی طراح آن بود ،از سویی سشب کدورت آیبتاهلل گشبته
بود و مخالفان بنیصدر با آنکه میدانستند آب اندیشه او با خمینی در
یک جوی نخواهد رفت و سرانجام به تقابل و جدایی خواهد کشید امبا
نمیتوانستند آتویی عییه بنیصدر در دست بگیرند .محسبن سبازگارا
در یک مصاحشه رادیویی سعی کرد تبا از بنبیصبدر ببر عییبه اصبل
والیت فقیه حرفی بکشد تا او را به استناد به اینکه مخالف یبک اصبل
قانون اساسی است از دور خارج کنبد }727{".ایبن فکبری ببود کبه
کماکان از سوی آیتاهلل بهشتی ،زیرکترین و سیا ترین چهره پبس
از مظفر بقایی در تاریا معاصر ایران ،دنشبال مبیشبد }722{".عیبی
خامنهای و اکشر هاشمی رفسنجانی نیبز پبس از آنکبه در جیبب نظبر
آیتاهلل خمینی برای کاندیدا شدن روحانیون توفی نیافته بودند" ،7ببا
سخنرانیها و صحشتهای خود ،حمیه به بنیصدر را پیشه ساختند.
با این احواالت ،بیشتر مردم با آن که نمیدانستند نظبر آقبای
خمینی به کدام سو میچرخد ،به شعور اجتماعی و وجبدان عمبومی
خود اعتماد کردند و آرای خود را به سمت بنیصدر روانبه سباختند.
شعار "بنیصدر؛ صد در صد" بر زبان و دل همبه جباری ببود .یبک
اجما باورنکردنی میان مردم بوجود آمده بود.
گزارش اریک رولو ،خشرنگار لوموند که روز قشل از انتخابات برای
روزنامببه متشببوعش در مقالببهای بببا عنببوان" ایببران بببدنشال یببک
رئیس جمهور" اوضا ایران را شرح داده است ،می تواند بهترین مرجع
برای ارائه یک تصویر پرسپکتیو از اوضا و احوال آن روزها باشد
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سوی صندوقهای رای خواهند رفت .مگر اینکه دانشجویان خط امام
بین دو دور انتخابات ،که از سوی بسیاری از ناظران بسبیار محتمبل
فرض میشود ،به بازی خود در بی اعتشار کردن کاندیداها ادامه دهند
و بدین ترتیب اولین رئیس جمهوری را از قشل معین کنند}721{".
نظر سنجی روزنامه انقالب اسالمی نشان می داد که با حمایبت
 7211سازمان و گروه از ریاست جمهوری بنی صدر و همچنبین تبوده
جامعه ،متجاوز از  21درصد به او رای خواهند داد }711{".بنی صبدر
ضمن یادآوری خواست میت ،با بی اهمیت خواندن تهمت ها و ناسزاها
رای باالی خود را پیشبینی کرد و گفت
"این رئیسجمهوری ،مسئولیتی است که اگر مردم پذیرفتنبد
من انجام خواهم داد" }717{".امروز در سراسر ایران یک صداست .
همه یک حرف میزنند ودر سراسر کشور میزنند .هر اندازه تیرهای
تهمت و افترا بیشبتر از تبرکش هبا رهبا شبوند ،مبردم روشبنتبر
میگردند}717{".
بنی صدر با ابراز نگرانی از تقیب در انتخابات آخرین توصیههبا
را در انقالب اسالمی نوشت
"این انتخابات باید تحت نظارت عمومی انجام گیرد .تا از هبر
گونه تقیشی مصون باشد .هم رای بیسوادها را عوضی ننویسند و هبم
رای اضافی در صندوق هبا نریزنبد و هبم رایهبارا ببا نبام دیگبری
نخوانند}715{".
همچنین او بعدها درباره آخرین تما های پبیش از انتخاببات
گفت "روز پبیش از رأی گیبری ،هاشبمی رفسبنجانی وارد جیسبه
شورای انقالب شد و گفت احمد آقا تیفن کرد وگفت مدرسبین قبم
میگویند بنی صدر بسود حشیشبی کنبار ببرود و بعبد نخسبت وزیبر
بشود.گفتم خوب میدانم که ریاستجمهوری درکبار نیسبت ،بیکبه
انتخابات فردا ،تعیین راست و دروغ دو ادعا است شبما آقایبان کبه
حزب جمهوری اسالمی را تشکیل دادهاید مدعی هستید که مردم به
اطاعت از روحانیان انقالب کردهاند .ادعای من ایناسبت کبه مبردم
برای تحق اصولی انقالب کردند که در طول قرن ،دو انقبالب دیگبر
برای متحق کردنشان بعمل آوردهاند}712{".
اسالم و استشداد؛ رو درروی هم .میت کدام را انتخاب میکرد؟
همه چیز آماده بود تا جهان اقتدار ایبران در  3بهمبن را ببه نظباره
بنشیند .فردا روز دیگری بود.

بازگشت مصدق
اولین شمارشها حاکی از برتری مطی ابوالحسن بنیصبدر در
نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایبران اسبت .ایبران یبکصبدا

"در محافل عموما مطیع ،گفته می شود کبه رهشبر انقبالب از

بنی صدر را فریاد کشیده بود.جشن بود و پیروزی بود و شبادمانی77.

موضعگیریهای آقای بنی صدر ،که زمبانی فرزنبد معنبوی او بشبمار

میییون رای به حساب اولین رئیسجمهور .بنیصدر در مقالهای تحت

میرفت ،ناراضی است .با اینحال بنظر میرسد برادر ،نوه و داماد رهشر

عنوان" پیروزی خی " نوشت

انقالب از آقای بنی صدر حمایت میکنند ،امبا دختبر امبام از زنبان

"برای مردم شعور و برای میت وجدان جمعی نمی شبناختند.

دعوت کرد که به آقای حشیشبی رای دهنبد .ایرانیبان ببدون آنکبه

گمان می کردند میت ما صغیر است و مسئیه تعیین رئبیسجمهبوررا

بدرستی بدانند کدامیک از کاندیبداها از پیشبتیشانی امبام خمینبی

نصب قیم تیقی می کردند و می خواستند در بین خود مساله را حبل

برخوداراست ،با اینکه این اطال برای بسیاری از آنها ضرور است ،به

کنند و داوطیبها را سشک و سنگین می کردند .به ذهن اینبان نمبی

 -2هاشتتمی رفستتنجانی در ایتتن بتتاره نقتتل متتیکنتتد" :متتن و آیتتتاهلل
خامنهاى براى حل مشکل به قم رفتیم و با امام متذاکره کتردیم .متا اصترار
مىکردیم که در این موقعیت درست نیست کته متا روحانیتت را محتدود و
ممنوع کنیم ،امام استدالل ما را نپذیرفتند}288{ ".

رسید که مردمی که بدون اجازهشان انقالب کردند را نیز ،حقی است
و باید تمایل مردم را در نظر گرفت .ببا روشبهای تخریشبی و اخبالق
فاشیستی میپنداشتند مردم ما گوسفندانند و آنهبا را از هبر سبو
برانند از همان سو میروند ...مبردم نشبان دادنبد کبه در رایشبان
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مستقل هستند ...همه سعیشان را ببرای متزلبزل کبردن مبردم در

نتای انتخابات به طرز عجیب و حیبرتآوری نشبان از شبعور

باورشان بکار بردند .حتبی در روزرای گیبری از مصباحشه وخوانبدن

باالی مردم داشت .بنی صدر برنامه خود را بر محور اسبتقالل وآزادی

ناسزا نامه خودداری نکردند .روزنامه ها یا سکوت می کردند یا ناسزا

و رشد ارائه داد وبا اقشال میییونی مردم مواجه شد .در اولین و تنهبا

می نوشتند .گمان آنها این بود که فرمان عقل وعمل مردم در دسبت

انتخابات آزاد جمهوری اسالمی  17درصد مردم به حبزبجمهبوری،

آنهاست .هیچ نمی توانستند باور کننبد کبه مبردم ایبران فرهنبگ

حکومت روحانیون و والیت فقیه نه گفتند .نامزد حزب جمهوری کبه

استقالل دارند و با این فرهنگ انقالب کردند}713{".

معرف اندیشه های حزب بود تنها  2درصبد آرا را بدسبت آورد و 17

بنیصدر که در سال  57گفته بود"اولین رئیسجمهبور ایبران

درصد بین بنیصدر ،مدنی ،سامی ،فروهبر ،قطببزاده ،و طشاطشبایی

خواهم شد"{ }717اکنون پس از 77سال گفته خود را تحقب یافتبه

تقسیم گشت .از میان این افراد؛ اولی و دومی ناچار به هجرت شدند،

می دید.گزارش خشرنگار لوموند پس از پیروزی بنی صدر در مقالبهای

سومی و چهارمی بوسییه عوامل وزارت اطالعات ایران در پرونبدهای

تحت عنوان"پیروزی حتمی بنی صدر در دور اول" ،به خوبی بیبانگر

موسوم به " قتل های زنجیره ای" کشته شدند ،پنجمی اعدام گشت

نظر مردم و تصویری روشن از آن روزهای به یادماندنی است

و ششمی خود و حیثیت خود را فروخت تا برای حکومت دالل اسیحه

"درود بر بنیصدر!"

شود و با قاچاق تریاک در آلمان رسوایی به بار آورد.

صدای فریادها از دیوارهبای سباختمان آهنبی و فبوالدی 777
خیابان آپادانا که ستاد انتخابات کسی که دیگر میداند اولبین رئبیس
جمهوری ایران خواهد شد به گوش میرسد .شور و شوق بیش از حدی
است دست دادنها ،روبوسیهای طوالنی ،به شانه یکدیگر زدنهبا .مبوج
انسانی آقای بنی صدر را هول میدهد ،میبیعد و میبرد ...جوانهایی که
دور او هستند ،شعاری که با الفاظ بازی می کند "بنبی صبدر؛ صبد در
صد" ودر طول مشارزات انتخاباتی از استقشال زیادی برخورداربود ،سبر
می دهند ...رای مخفی بود اما شماری از رای دهندگان دالیل رای خبود

صادق قطبزاده ،سرپرست وزارت امور خارجه در کنفرانس مطشوعاتی،

را با ما در میان گذاشتند .چرا آقای بنی صدر؟ جوابها محیه با محیبه

 2دی 7532

متفاوت بود گرچه بیشتر می گفتنبد کبه او را از طریب نوشبته هبا و
سخنرانی های بی شمارش«خوب می شناسند» .معیمی می گوید «بنی
صدر یک اقتصاددان قابیی است که می تواند مشکالتمان را حل کند».
یک کاسب بازار میگوید «بهبره ببانکی را از  72درصبد ببه  2درصبد
کاهش داده» .یک سرپرسبت سباختمانی مبیگویبد «او ببا اسبالم و
کارگران مساعد خواهد بود» .یک بیکار (در حیشی آباد جنبوب شبهر)
می گوید « به ما قول کار و خانبه داده و در ضبمن ضبد آمریکباییهبا
است» .او همچنین قول داده که «زمبین مبال کسبی اسبت کبه کبار
میکند» و به این دلیل  17درصد آرا ،در احمبد آبباد ،دهبی نزدیبک
تهران ،به او داده شده است ...آقای بنی صدر مبی گویبد « ایبن یبک
انتخاب نیست یک انقالب است ،برغم عدم بیطرفی فضاحت بار رادیبو
و تیویزیون ،تشییغات فریشنده مطشوعبات ببزرگ ،مخالفبت روحبانیون
بیندپایه و مشارزه ای که حزب جمهوری اسالمی عییه من پیش برد ،در
واقع یک مشت روحانی فاشیست که خود را به دروغ مقید امام اعبالم
می کنند و نیز برغم تهمتبارانهای خییی کثیف ،میبت مبرا انتخباب
کرد» برخوردها در طول مشارزات انتخاباتی پرشمار بودند .اعالمیههبای
امضا نشده و یا به امضای سازمانهای ناشناخته به نوبت آقای بنیصبدر
را به مهرة فرانسه یا اسرائیل متهم کردند .طش یکی از این نوشته هبا،
حتی آقای بنیصدر مخفیانه به بیت المقد

رفته و گیدامایر ،نخسبت

وزیر وقت ،او را به حضور پذیرفته .طش یک فحشنامه دیگر ،پدر او که
از قرار آیتاهلل محترمی است ،همکار ژنرال زاهدی بوده ،همبان کسبی
که در سال  7135با همکاری سیا  ،شاه را به سیطنت دوباره نشاند...
بنیصدر میگوید "تصمیم گرفتم به هیچکدام از فحشها جبواب
ندهم و میت این روش را پسندیده است .می خواهم انقالب را از کسبانی
که سعی دارند آنرا قشضبه کننبد ،خبالص کبنم" .از محاکمبات فبوری،
اعدامهای بدون محاکمه مسئوالن ساواک ،ارتبش ،دولبت شاهنشباهی،
بدون آنکه به آنها امکان افشاگری داده شود ،متعجب است}712{".

بنیصدر پس از کودتای  71به فرانسه هجرت کرد،دریادار احمبد
مدنی که نماینده نخستین مجیس شورای اسبالمی پبس از انقبالب از
کرمان بود در پی تعارض دیدگاههایش با مسئولین جمهبوری اسبالمی
در اولین سالهای پس از انقالب مجشور به ترک ایران شد و ببه همبراه
همسر و فرزندانش  77سال را در غربت گذراند.دکتر احمد مدنی ،که از
فعاالن جشهه میی برونمرزی بود ،سرانجام در هفته دوم فوریبه ، 7117
در سن  22سالگی در شهر دنبور در ایالبت کیبورادو آمریکبا در اثبر
بیماری سرطان لوزالمعده درگذشت .کاظم سامی دبیرکل جامبا ،در 51
آبان  7572در مطشش مورد حمیه قبرار گرفبت و در مقاببل چشبمان
حیرت زده همسرش با ضربات چاقو تکه تکه شبد .داریبوش فروهبر ،
دبیرکل حزب میت ایران در 51آبان  7522با  73ضربه کباردی کبه ببه
بدنش وارد گشت به شهادت رسید 7".صادق قطبب زاده یبار آیبتاهلل
خمینی ،سرانجام پس از خدمتهای بسیاری که به او چه در پباریس و
قشل از انقالب و چه پس از انقبالب در تهبران کبرد پبس از سبرکوب
آزادیخواهان و کودتای  71به اتهبام توطئبه ،کودتبا و انفجارجمباران
 -2نام برخی دیگر از قربانیان پروژه موسوم به قتلهای زنجیرهای که از طرف
وزارت اطالعات ایران سازمان داده شده بود و رئیس جمهور محمتد ختاتمی
پس از این حادثه فرمان به عزل دری نجفآباد ،وزیتر اطالعتات داد ،چنتین
است :علی اکبر سعیدی سیرجانی ،حسین برازنده ،شمس الدین امیرعالیتی،
احمد امیرعالیی،احمد تفضلی،ابراهیم زال زاده ،پروانته استکندری ،محمتد
مختاری ،محمدجعفر پوینتده ،ستیامک ستنجری ،رضتا مظلومتان ،فاطمته
قائم مقامی ،افتخارالسادات برقعی ،پیروز دوانی،مجید شریف،معصومه مصدق
و ...برای آگاهی بیشتر درباره قتلهای زنجیترهای نگتاه کنیتد بته تتراژدی
دموکراسی در ایران ،جلد 2و ،2عمادالدین باقی ،نشر نی&تاریکخانه اشباح،
اکبر گنجی ،انتشتارات طترح نتو&.گتزار قتتل هتا و اعترافتات ستعید
امامی،علیرضا نوری زاده ،نشر باران& عالیجناب سترخپو و عالیجنابتان
خاکستری ،اکبر گنجی،انتشارات طرحنو& ناگفتههتا در پرونتده قتتلهتای
زنجیرهای،علیرضا نوریزاده ،نشر نیما.
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دستگیر شد .با فریب آقای خمینی اعتراف کرد و در  72شهریور 7577

آیت اهلل منتظری تشکیک در نامه  ،72/7/7که حباوی سبخنان آقبای

در زنببدان اویببن اعببدام شببد .قطببب زاده دردادگبباه پرسببیده

خمینی درباره رایاش در اولین انتخابات بود ،را محتمل بدانیم"

بود "روشنفکران و روحانیانی که بنیادگذار انقالب بودند کجا هسبتند؟

بهر رو سالها بعد آقای خمینی در نامهای نوشت

آیا حتی یک تن از آنها در کاری هست؟ اینها که امبروز ببر کارنبد در

"واهلل قسم من رای به ریاست جمهوری بنی صدر نبدادم و در

جریان انقالب چه می کردند؟"{ }712آیتاهلل منتظری دربباره اعبدام

تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم".

5

2

صادق قطبزاده میگوید "بعدا شنیدم آقای حاج احمد آقبا در زنبدان

اما چرا آقای خمینی با بنیصدر مخالف بود؟ بنیصبدر دربباره

سراغ آقای قطب زاده رفته و به او گفته است شما مصیحتا این مطالبب

عیت مخالفت آقای خمینی با او میگوید
"خمینی با رئیسجمهوری من به سه دلیل مخالف بود و به من
هم گفت .یکی اینکه مخالف والیت فقیه هستم ،دوم اینکبه مخبالف
مالکیت خصوصی هستم و سوم اینکه اگر رئیس جمهور شوم دست و
پای آخوندها را از ادارات جمع میکنم}712{".
او ماجرای مالقات خود را با آقبای خمینبی اینگونبه تعریبف

را بگویید و اقرار کنید و بعد امام شمارا عفو میکنند ،ولبی او را اعبدام
کردند .بعدها از طری موثقی شنیدم که جریان ریختن مبواد منفجبره
در چاه نزدیک محل سکونت مرحوم امام بکیی جعیی است و واقعیبت
نداشته اسبت و منظبور فقبط پرونبده سبازی ببرای مرحبوم آقبای
شریعتمداری بوده است}711{" ،
صادق طشاطشایی اما سرنوشتی دیگر یافت .او که برای تجبارت
و داللی اسیحه به آلمان رفتبه ببود ،در سبال  7125ببا اسبتفاده از
موقعیت دیپیماتیک خود ،اقدام به قاچاق  5723پوند تریاک کرد امبا
توسط پییس آلمان دستگیر و در دادگاه دوسیدورف به  5سال زندان
محکوم شد .سرانجام با پادرمیانی وزیر امور خارجه آلمان و مصونیت
سیاسی ،به عنوان"عنصر نامطیوب" از خاک آلمبان شبد 7".دربباره
نقش صادق طشاطشایی در خرید اسیحه و مصالحه با نمایندگان کبارتر
وریگان به کرات بحث و صحشت شده است".
رای آقای خمینی در اولین انتخابات جمهوری اسبالمی اینبک
نیز ،پس از  73سال همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد .سبه نقبل
قول در این باره موجود است .یکی نقل قول بنبی صبدر از فضبلاهلل
محالتی،دیگری نقل قول احمد خمینی و گفته خبود آقبای خمینبی
پس از کودتای  .71بنیصدر نقل میکند
[فضلاهلل]محالتی به من گفت آقای خمینی ببه شبما رای داده
بود .بعد کسی را فرستاد و رای خود را از صبندوق (پبس از قرائبت)
گرفت}715{".
اگر گفته محالتی راسبت باشبد ،چبرا آقبای خمینبی پبروژه
زمینزدن گام به گام بنی صدر را پیش برد؟چرا طش گفته رفسنجانی
و محالتی راه تقیب را در دست گرفتن مجیس پیش روی سران حزب
جمهوری باز گزارد؟ چرا در سال  72آقبای خمینبی گفبت کبه ببه
بنیصدر رای نداده است؟ چرا همان زمان پبس از کودتبا رایبش ببه
حشیشی را اعالم نکبرد؟ آیبا ببیم آن را داشبت کبه مبردم بفهمنبد
همرایهای او به  2درصد مردم نیز نمیرسند؟
در حقیقت طش شواهد و قرائن موجود می توان به ایبن نتیجبه
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رسید که به استناد گفته محالتی ،تا بهار  71آقای خمینی به بنیصبدر
رای داده بود ،بعد از کودتای  71به استناد گفته خود او و احمد خمینبی
به حشیشی رای داد! ماجرا زمانی پیچیدهتر مبیشبود کبه طشب گفتبه
-2در خاطرات هاشمی رفسنجانی نیز در این مورد چنین میخوانیم ":آقتای
مهندس موسوی تلفن کرد کته خبرگتزاری اطتالع داده استت کته صتادق
طباطبائی در آلمان به اتهام قاچاق تریاک بازداشت و با سپردن ودیعته آزاد
شده .توطئه است(".خاطرات  23دی " )}233{ 62احمدآقا آمد و گفت گویا
دادگاه دوسلدورف آلمان با مصونیت آقای صادق طباطبائی موافقت کترده و
در صورت آزادی به عنوان عنصتر نتامطلوب از آلمتان اختراج متیشتود".
(خاطرات  22استفند " )}232{ 62عصتر احمتدآقا آمتد و خبترداد صتادق
طباطبائی غیابا محکوم به  3سال زندان شده است ،ولتی اکنتون در ایتران
است(".خاطرات  23اسفند )}232{ 62
 -2در ادامه کتاب به نقش او و ماجرای ساز با نمایندگان ریگتان و بتو
پرداخته شده است.

میکند "خمینی گفت اگر تو بیایی دست و پبای روحبانیون را جمبع
میکنی و از ادارات میریزی بیرون .گفتم اینهایی که شما بکار گرفتید
یک مشت بیسواد ،بیمایه وبیلیاقت هستند .به عمامبه وغیرعمامبه
نیست .هرکس الی است بیاید کار کند ولی این آقایون میخواهند ببه
زور خودشان را بچسشانند منهای لیاقت و این نمیشود}712{".
انحصارطیشان و قدرتمداران با وجود شکسبت سبختی کبه در
انتخابات خوردند ،از پای ننشستند و شایعه دیگری عییه رئیسجمهور
ایجاد کردند به این صورت که" خمینی از بنیصبدر طرفبداری کبرد و
مردم به خاطر خمینی به بنیصدر رای دادند!" گرچه از آقای خمینبی
در طول انتخابات کیمهای در رد و یا تایید ویا حتبی اظهبارنظر عبادی
درباره هیچکدام از کاندیداها در دستر

نیست 3،اما واقعیت آن اسبت

که این نگاه قیممآبانه وسیطهگر ،در تاریا معاصر ایران تازگی چنبدانی
ندارد .نگاهی که سعی میکند مردم را دنشالبهرو ،محتباج قبیم ،طفبل
 -3منتظری نقل میکند ":واقع مطلب این است که ما در اینکه دستخط این
نامه و همچنین برخی از نامه هایی که این اواخر به نام امتام منتشتر شتد از
شخص امام باشد تردید داریم ،آنها هم که اهل خط و ختط شتناس هستتند
تشخیص می دهند که این خط از امام نیست و متن آن هم با واقعیتات جتور
درنمی آید و مضطرب است ،ما اول احتمال این معنا را نمی دادیم ،چون بته
دستگاه امام اعتماد داشتیم ،ولی بعدا که دستتخط ایتن نامته را بتا ستایر
دستخط های امام مقایسه کردند مشخص شد که خط نامه  2/6که در اواختر
عمر امام نوشته شده بسا خط امام نباشد و چنانکه چندین نفتر بته نقتل از
جمعی از خصیصین بیت امام گفتند ،نامه یا به خط آقای حاج احمد آقاست و
یا خط آقای رسولی ،ولی آقای انصاری به عنوان نامته امتام آورد و بته متن
تحویل داد ،البته ممکن است امالی ایشتان باشتد }232{".بترای مقایسته
دستخط سیداحمد خمینی با دستخط آقای خمینی و دالیل آیتاهلل منتظری
در مشکوک بودن انتساب این نامه به آقای خمینی همچنین ر.ک به خاطرات
آیتاهلل منتظری ،ج ،2پیوستها . 2232-2221 ،منتظری در رابطه با جعتل
صحبت ها و سندهای آقای خمینی توسط سید احمد خمینی میگوید ":یکی
از افرادی که با من مربوط است و با آقای فالحیان( قتائم مقتام وقتت وزیتر
اطالعات)هم مربوط بود نقل میکرد که آقای فالحیان گفت":ایتن یکتی دو
سال آخر ما هر کاری با امام داشتیم با احمد آقا حل میکردیم و به اسم امام
منعکس میکردیم ،ما اصال دسترسی به امام نداشتیم میرفتیم با احمد آقتا
مطرح میکردیم و بعد میآمدیم به عنوان امام مطرح میکردیم "}233{ .
 -2نامه آقای خمینی به منتظری ،مورخه }236{ 68/2/6
 -3این جمله آقتای خمینتی نیتز پتیش از انتخابتات شتایان ذکتر استت:
"اینجانب بنا ندارم از کسى تأیید نمایم ،چنانچه بناندارم کسى را رد کنم .از
تمام احزاب و گروهها و افراد متىختواهم از نستبت دادن کاندیتداى ختود
به من ،که از آن استفاده تأیید و یا تعیین و یا رد شود ،ندهند ،متن بستیار
مایل هستم که گروههاى متعهد و معتقد به جمهورى اسالمى و ختدمتگزار
بتته استتالم هستتتند ،در مبتتارزات انتخابتتاتى کمتتال آرامتتش را در تبلی ت
کاندیداهایشان رعایت نمایند"}231{ .

ایستاده بر آرمان
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صغیر و محتاج آقا باالسر معرفی کند و هرآنچه وجدان عمومی و عقبل

ابوالحسن بنی صدر را به ریاستجمهوری بر گزیدهاند و بر حسب آن

جمعی مردم آنرا انجام میدهد به پای دیگری میگذارد .ایبن تبوهین

که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد ،اینجانب به

زشت به شعور مردم و این حرف که " شما از خودتان اراده نداشبتید و

موجب این حکم رای میت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصبوب

همچون گیه گوسفندان تا کسی حرف زد به دنشالش راه افتادید و سبر

کردم}777{".

تکان دادید و به فالنی رای دادید" ،پایین تر و پستتر از آن است کبه

بنیصدر خود ماجرای تنفیذ حکمش را اینگونه نقل میکند

نیازمند پاسا باشد چه که درک و فهم این مردم بسیار باالتر و فراتر از

"وقتی خمینی را با آن وضع دیبدم ( او را روی یبک صبندلی

این حرفهاست .اگر این نظریه درست باشد سوالی ایجاد میشود کبه

چرخدار می آوردند) یک حالت رقت به من دست داد  .حالت غمگین

آیا درانتخابات مجیس خشرگان نیز که بنیصدر رای دوم پس از طالقانی

داشت .به قدری حالت عاطفی به من دست داد که دستش را بوسیدم

را در تهران آورد ،آقای خمینی از او حمایت کرده بود؟ هر زمان که ببه

و خییی باعاطفه .بعد از گرفتن حکم شرو کردم به صحشت از شعور

این مردم آزادی و یا کمی آزادی داده شد و بندها از دسبت و پایشبان

مردم حرف زدن و از اینکه والیت مردم دارد مستقر میشود و تکیبه

برداشته شد ،نشان دادند که به بیراهه نمیروند .پاسا مبردم ببه ایبن

بر رای مردم و این حرفها به طشع آقا خوش نیامده بود .ایشبان ولبی

حرف ها در هر انتخابات آزاد یک "نه بزرگ" بود و چه نمونهای بهتر از

فقیه بود و من ایستاده بودم و بر عکس فکر او حرف میزدم .همبین

دو انتخابات آزاد  3بهمن  32که در آن خشری از استصواب وصبالحیت

صحشتهای من باعث شد که برنامه تنفیبذ را سانسبور کردنبد ودر

نامزدها نشود ،و انتخابات نیمه آزاد  7خرداد  .27اولی با  27درصبد ببه

تیویزیون نشان ندادند .بعدها خمینی به من گفت که این حرفها را به

سید ابوالحسن بنیصدر و دومی با  21درصد به سید محمد خاتمی.

7

در  3بهمن گرچه بنی صدر در انتخابات به پیروزی رسید اما او
تنها پیروز انتخابات نشود ،در حقیقت نهضتی که بزرگمبرد در سبال

را او میکشیدم .الشته من قصد نداشتم به را او بکشم و همین طور
عادی داشتم حرف میزدم}777{".
"تیمسار فالحی جانشین رئیس ستاد ارتش روزی به مبن در

 7572به راه انداخته بود به ثمر نشسته بود .روح مصبدق پبس از 75

ستاد ارتش گفت آن حکم تنفیذی که امام به شبما داد چبی شبد؟

سال بار دیگر بازگشته بود و این بار در کالشد مردی از سبالله پاکبان؛

گفتم نمیدانم توی ذهنم هست که آن را گذاشتم روی میز .گفت ما

سید ابوالحسن بنیصدر.

آن را برداشتیم .گفتم چطور؟ گفت دیدیم با این بیاعتمادی که شما
کردید و با آن نگاه غضشناک امام که ما نگاه کردیم و با این حرفهایی

تاریا برگزاری

جمعیت واجد شرایط

کل آراء مسخوذه

که شما زدید ،اگر آنها برمیداشتند ،میبردند یک قبالی ببرای شبما

32/77/3

71115725

72123725

چاق میکردند ومیگفتند او به حکم هیچ اعتنبایی نبدارد .مبا آن را

داخل کشور

برداشتیم و در ستاد ارتش نگه داشتیم .گفتم نگهش دارید!"{}775

درصد

رای نامزد

نام نامزد

مراسم تنفیذ انجام شد و اینک سید ابوالحسن بنیصدر مانده

ابوالحسن بنیصدر

7121155

27/15

بود و کوهی از مشکالت .آیا او می توانست بر آنها فائ آید؟آیا حزب

احمد مدنی

7777337

73/21

جمهوری بیکار مینشست و از قدرت صرفنظر میکرد؟

حسن حشیشی

722231

2/21

داریوش فروهر

755222

1/13

صادقطشاطشایی

772227

1/27

کاظم سامی کرمانی

21721

1/75

صادق قطب زاده

22322

1/57

سایر نامزدها

7771

1/17

تاریا به این سواالت پاسخی تیا داد.

انتخابات مجیس
پس از انتخابات ریاست جمهوری ،این بار نوبت ببه انتخاببات
مجیس بود تا به صحنه رزم آرایی موافقان و مخالفان رئبیسجمهبور
بدل شود .حزب جمهوری که در انتخابات ریاست جمهوری به سختی
شکست خورده بود سعی می کرد تا با اسبتفاده از تمبامی ابزارهبای

تنفیذ

قانونی و غیرقانونی اکثریت مجیس را بدست گیرد .بنیصدر قشبل از

"مردم رئیس جمهور را انتخاب نکردند که یک عنوان داشبته
باشد ،رئیس جمهور را انتخاب کردند که بیان خواست آنهبا باشبد و
بایستد}771{ ".

برگزاری انتخابات هشدار داد
"مراقب باشید جز آنچه رای دادهایبد از صبندوقهبا بیبرون
نیاید}772{".

رئیس جمهور  77میییونی ،مستظهر به رای میت ،آمده بود تا بر

آنچه همه از آن می ترسیدند اتفاق افتاد و انتخابات مجیس در

سر خواست و آرای میبت بایسبتد .مراسبم تنفیبذ حکبم ریاسبت

 72اسفند  32و با تقیب گسترده انجام شد .به محض پایان انتخابات

جمهوری در بیمارستان قیب تهران برگزار شد و آقای خمینی حکمی

کریم سنجابی و شیا عیی تهرانبی ،اعتبراض خبود را ببه برگبزاری

را بصورت زیر صادر کرد

انتخابات تسییم رئیس جمهور کردند }773{.سبتاد رئبیس جمهبور

" بر اسا

آن که میت ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر

نیزگفت " ایبن کبه هبیچ تقیشبی صبورت نگرفتبه ا ن نمبیتبوان
گفت}777{".

 -2در انتخابات  2316/3/2که با  2کاندیدا برگزار شد ،سید محمد خاتمی بتا
 23388388رای از مجموع  (21316882با احتساب  223126رای باطله) بتا
 61/31درصد بانتخاب شد .علی اکبر نتاط نتوری بتا  ، 22/88ستید رضتا
زوارهای و محمد محمدی نیک(ریشهری) در ردههای بعد جای گرفتند.

اوضا طوری بود که برای مثال در شهر رئیس جمهور ،همدان،
که  11درصد به بنی صدر رای داده بودند ،عیی آقا محمبدی ،دشبمن
درجه یک رئیسجمهور انتخاب شد .انتخاببات مخبدوش و ببه نحبو

ایستاده بر آرمان
بحث برانگیزی مشکوک بود .بنی صدر از دیدارش ببا آقبای خمینبی
درباره انتخابات میگوید
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نمایندگی مجیس میشدند ،این حرف و نظبر را ببا مبردم در میبان
میگذاشتند تا مردم از روی آگاهی رای میدادند!"{}771

"رفتم با آقای خمینی صحشت کبردم و گفبتم آقبا گزارشبات

شاید اگر بنی صدر در مقابل آن مجیس فرمایشی می ایسبتاد،

مربوط به انتخابات این است در همین شهر رفسنجان یعنی شهری که

کارها به طری دیگری پیش میرفت .بعدها بنیصبدر ،پبذیرفتن آن

در واقع آقای رفسنجانی آنجا را کرده تیول ،نامزد دیگری هبم در ایبن

مجیس را کاری اشتشاه نامید و گفت

شهر برای انتخابات مجیس بود .ششانه رفتهاند و هفت تیر گذاشبتهانبد
روی شقیقهاش گفتهاند ،یا همین االن شهر را ترک کن و یا اینکه گیوله

"کاش ایستاده بودیم .کاری که بعد کردیم ،کاش زودتر کبرده
بودیم}777{".

ای توی سرت خالی میکنیم! این نبامزد انتخاببات را از شبهر بیبرون

"اشتشاه کردم که آن مجیس را پذیرفتم}777{".

کردهاند .انوا تقیبهای دیگری مثل پرکبردن صبندوقهبا یبا ببردن

بنیصدر مجیسی را پذیرفت که تنها و تنها یک هدف را دنشال

صندوقها به خانهها .از این کارها فراوان انجام شده است .او گفت حاال
وضعیت بحرانی است ،حاال اگر بخبواهیم بگبوییم در انتخاببات تقیبب

میکرد
"حذف رئیس جمهور}775{".

شده و آن را باطل کنیم اصال دیگر آبرویی برای جمهوری اسالمی نمبی
ماند و بعد میگویند که روحانیون در انتخابات تقیب کردند}772{".
پس از این بنیصدر در نامهای به آقای خمینی نوشت
"عرض شد باید به تقیشات انتخاباتی رسیدگی شبود .فرمودیبد
صحیح است .اما بدون اینکه صشر شود و نتیجه تحقیب معیبوم شبود،
آمدند و از شما امریه گرفتند و دور دوم را شرو کردند .نتیجه اینکبه
بیش از  7میییون نفر شرکت نکردند .با توجه به اینکه  711نماینبده در
دور دوم معین می شوند و آنهم با اکثریت نسشی ،ایبن مجیبس معبرف
یک هفتم مردم ایران بیشتر نمیشود .این مجیبس ضبعیف اسبت یبا
قوی؟ اگر مقصود قدرت طیشی بود ،از این مجیس بهتر نمبیشبد .ایبن
مجیس اگر بخواهد اسشاب دست افراد بشود کبه مبیخواهنبد بهبر
قیمت قدرت را قشضه کنند ،حتماً وسییه تشدید بحران م شود و قطعاً
سرنوشت انقالب و ایران را بخطر م اندازد"{}772
بنی صدر پس از انتخابات و روشن شدن تکییف نمایندگان که
اکثر قریب به اتفاق آن ها از حزب جمهبوری بودنبد( حزببی کبه در
انتخابات ریاست جمهوری تنها  2درصد آرا را ازآن خود کبرد) طبی
مقالهای نوشت
"در انتخابات مجیس  71/ 3میییون نفر شرکت کردهانبد .اگبر
فرض کنیم انتخابات مجیس بدون غبش هبم ببوده باشبد ،مجیبس
منتخب  3/ 5میییون نفر از مردم کشور می شود یعنی نماینده  77تا
 72در صد رایدهندگان .این مجیس نصف آرایی را پشبت سبر دارد
که رئیس جمهور بدسبت آورده اسبت و نماینبده یبک چهبارم رای
دهندگان بیشتر نیست .اگر این مجیس با رئیس جمهوری همباهنگی
نکند بیثشاتی سیاسی واقتصادی وناامنیهبا را توسبعه مبیبخشبد
وجریان سقوط را تسریع میکند}771{".
و جالب اینجا که اکثر نمایندگان درانتخابات دور دوم کبه در 71
اردیشهشت  31برگزار شد ،انتخاب شدند .در جریان انتخاببات دور دوم
که  752نماینده انتخاب شدند ،تنها  7/3میییون نفر شرکت کردند.
عالوه بر نمایندگانی که با تقیب به مجیبس راه یافتبه بودنبد،
تعدادی از نمایندگان با روشهای خاصی وارد مجیس شدند .آنها کبه
مخالف بنی صدر بودند ،در زمان کاندیداتوری به نفع او موضع گیبری
کردند و همین که پا به مجیس گذاشتند ،به نظر اولیبه بازگشبتند و
بنای مخالفت با رئیس جمهور گذاشتند .در یکی از روزها خشرنگباری
از بنی صدر پرسید "نظرتان درباره آقای موسوی خوئینیها کبه در
جیسه روز  3شنشه مخالفتشبان را ببا شبما اببراز کردنبد چیسبت؟
بنیصدر پاسا داد "هر کس آزاد است با دیگری مواف یبا مخبالف
باشد .اما ح این بود کبه آقبای خبوئینی هبا وقتبی کبه داوطیبب

نوار آیت
چندماهی از انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری نگذشته بود
که خشر پخش یک نوار از یکی از اعضای بیندمرتشه حبزبجمهبوری
بمب خشری را منفجر کرد .در این نوار گفتگوی حسن آیبت ببا یبک
مخاطب نامعیوم ضشط شده بود .این گفتگو دقیقبا و صبریحا توطئبه
ساقط کردن بنی صدر را از مقام ریاست جمهوری تشریح کرده ببود.
برنامه ای را که آیت در نوار گفته بود ،چنانکه خواهیم دید ،بعدها مبو
به مو و قدم به قدم اجرا شد.گوشههایی از این نوار اینچنین است
"دانشجوها ،به خصوص دبیرستان را شما باید شرو کنید ببه
کنترل کردن .برید اینجاها ....اگر آن پیشنویس اولیه قانون اساسبی
تصویب شده بود ،اصال انقالب از بین رفته بود .ما تبوی ایبن قبانون
آمدیم فرمانده کل قوا را قرار دادیبم رهشبر .اگبر او بیایبد کسبی را
نماینده خودش بکند ،این اصیل نیست .هر وقت خواست مبی توانبد
ازش بگیرد .اختیارات کامل را هم که دادیم به مجیس .رئیسجمهور
فقط می تواند مبدال بدهبد و مبدال بگیبرد و سبفرا را ببه حضبور
بپذیرد.والسالم .هیچ اختیاری نداره...مجیس که بیباد ایبن مسبئیه
فرماندهی کل قوای رئیس جمهور تمام است ...مجیس که بباز بشبود
گفتم ،دست ما خییی بازتر میشود ،مسئیه فعبال مانبدنش اینبه کبه
مجیس نیست .فردا مجیس که بیاد ،مقاببل رئبیس جمهبور خواهبد
ایستاد ...من فکر می کنم که با مجیس هبم خبواه نباخواه درگیبری
خواهد داشت ،ما توی مجیس هم برنامه داریم ...بگذارید تا  72خرداد
همه چیز روشن می شه .الشته شاید زودتر آن را روشن کنبیم .یعنبی
زودتر از این برنامه ،به هر حال خواهد بود .تشییغ کنید که مجاهدین
و بنی صدر با هم هستند .تا حبدی کبه مبیشبه اعتبراض مبردم را
برانگیزید ...بعد از  72خرداد مطیقبا نبه امتحبانی خواهبد شبد نبه
دانشگاهی باز می شود .دانشگاه تعطیل می شود ...یک هجوم خییبی
شدیدتری ..خییی شدیدتر آغاز می شود که بنیصدر را به کیی فیب
میکند ...برنامه ای داریم که بابای بنیصدر هم نمبی توانبد مقاومبت
کند .این دفعه مثل دفعه قشل نمیتواند مقاومت کنبد ...ببه بچبههبا
بگویید قرص و محکم باشند .به زودی موج عوض میشود .بعبد از 72
خرداد برنامهای داریم که بابای بنیصدر هم نمیتواند روی این برنامه
کار کند ...باید از کانالهای موجود اقدام کرد ...بنیصدر یبک خطبره
برای این انقالب و این خطر را باید یک جوری خنثی کرد ...تنهبا مبا
نیستیم ،امام هم هست}772{"...
انتشار نوار ،با واکنش گسترده مردم ،احزاب و گروهها مواجبه

ایستاده بر آرمان
شد .آیت اهلل الهوتی خواستار محاکمبه آیبت شبد }773{".حبزب
جمهوری که در  51بهمن  32تاسیس شده بود ،اما پس از انتشار این
نوار سراسیمه مسئولیت آن را با حسن آیت دانسبت ،گرچبه بعبدها
دقیقا همین استراتژی از سوی حزب دنشال شد.
سرمقاله روزنامه جمهوری اسالمی ،روز پس از افشا شدن نوار
اینگونه آغاز میگشت
"خنجر تیز توطئه بوسییه دوسبتان ناآگباه و دشبمنان آگباه
انقالب بیند شده است و میرود تا سینه انقبالب را از هبم بشبکافد.
کسانیکه اسیر هو های خود هستند ،مبیرونبد تبا ببرای انقبالب
تابوتی از فتنه بسازند .خام اندیشهبا ،هوسبناکان ،از خبدابیخشران،
خود فریفتگان ،در هوای دل خود هریک به نحوی بازیگر این نمبایش
خونین اند...گوینده سخنان نوار که در نوار خبودش را منبادی حبزب
معرفی کرده است ،کسی است که به هیچروی نظریاتش ببا نظریبات
حزب نیست}777{".
آیت در مصاحشه مطشوعاتی گفت " روزنامه انقالب اسبالمی و
سایر ضدانقالبیون عییه من دست به سمپاشی زدهاند ،چون من باعث
به تصویب رسیدن اصل والیت فقیه هستم می خواهند از من انتقبام
بگیرند .این نوار سند افتخار من است .اگر توطئه است ،من ببه ایبن
توطئه افتخار میکنم}772{".
آن طور که شایع شد نوار را فردی به اسم عزتاهلل کفبایتی ،از
اعضای سازمان مجاهدین بیرون داد که بعد از سال  7571خانهاش را
با بیدوزر صاف کردند .حسن آیت که تحصیالت حوزوی داشبت 7و از
هواداران مظفر بقایی ،عضو حزب زحمتکشان و از مخالفان سرسخت
دکترمصدق به شمار می رفت ،برای اولین بار وارد شدن اصل والیبت
فقیه را در قانون اساسی پیشنهاد کرد و تا آخرین لحظه به فعالیبت
عییه رئیسجمهور ادامه داد .او پس از آنکه در کتاب "چهره حقیقی
مصدق السیطنه"{ ،}772زبان به توهین و تهمت عییه دکتر مصبدق
گشود و در فحاشی گوی سشقت را از مظفر بقایی و ارتششد زاهبدی و
حتی محمدرضا پهیوی نیز رببود ،اصبل والیبت فقیبه را در مجیبس
خشرگان قانون اساسی مطرح کرد و پیرامون این اصل گفت
"مفهوم آرای مردم ،این نیست که آرای مردم بتواند هر کاری
را انجام بدهد}771{".
سرانجام این عضو شورای مرکزی حزب جمهوری در  72مرداد
 71در مقابل خانهاش ترور شد و به قتل رسید .پس از کشته شدن او،
هاشمی رفسنجانی ضمن تمجید از اودر مصباحشهای گفبت "والیبت
فقیه ،فرمانده کل قوا ،حکومت خط خبالص اسبالم و گنجانیبدن
سپاه پاسداران انقالب اسالم در قانون اساس  ،رسبوا کبردن میب
گرائ در مقابل اسالم و شکستن بت بنب صبدر،از جمیبه اقبدامات
شهید آیت است}751{".
آقای خامنه ای هم دسبت حسبن آیبت،حزب زحمتکشبان و
بهشتی را در وارد کردن اصل والیتفقیه "دست میکوتی" نامیبد و
گفت "آن دست میکوتی و الهی که اصل والیبت فقیبه را در قبانون
اساسی گذاشت ،او فهمید که چبه مبیکنبد .کنتبرل کبردن بنبای
مستحکم نظام اسالمی مادامی که اصل نورانی والیت فقیه در قبانون
اساسی وجود دارد غیر ممکن است}757{".
 -2حسن آیت ،متولد  3تیر  2321در نجف آباد ،در رشتته علتوم اجتمتاعی
دارای درجه کارشناسی ارشد بود و همزمان ،با تحصیل در حوزه علمیه قم تا
مرحله خارج فقه و اصول پیش رفت.
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جناح مقابل به خوبی میدانست چه کرده است .رئیسجمهبور
 77میییونی کار دشواری پیشروی خود داشت.

مردم
رابطه مردم با بنیصدر ،رابطه ای دو سویه بود .از سویی مبردم
رای خود را مخیصانه ببه پبای او ریختبه بودنبد و وظیفبه دفبا از
حقوقشان را به او محول کرده بودند و از سوی دیگبر بنبیصبدر ببه
اتکای آرا مردم رفته بود تبا حباف منبافع آنبان باشبد و از مبردم
می خواست تا با حضورشان در صحنه او را در این امبر خطیبر یباری
کنند .بنی صدر هیچ گاه نخواست عوام را بفریشد ،هیچ گاه نخواست تا
بر دوش آنان سوار شود و مقاصد خود را دنشال کند.هیچ گاه خبود را
به قدرت نفروخت و مردم را از یاد نشرد .دموکرات ترین رئیس جمهور
تاریا ایران از ابتدای قشبول پسبت ریاسبت جمهبوری ،هبر روز در
کارنامه ای که در روزنامبه انقبالب اسبالمی ببا عنبوان "روزهبا ببر
رئیسجمهور چگونه میگذرد؟" ،خاطرات روز قشل اعبم از دیبدارها،
گفتگوها و هرآنچه بر او گذشته بود را مینوشت و ببه اطبال مبردم
میرسانید 7.نوشتن کارنامه روزانه با واکنش شدید حزب مقابل همراه
شد چنانچه مجیس ،چندین بار به چاپ شدن خاطرات رئیسجمهبور
اعتراض کرد و آنرا فاش کردن اسرار ممیکتی نامید }757{.اگر تنها
یک شخص دیگر را بتوانیم در تاریا یکصد ساله ایبران هبمطبراز و
همگام او نام بریم ،آن شخص بیگمان دکتر محمد مصدق است
"قدرت باید به توده باز گردانده شود}755{".
"امور باید به دست منتخشان مردم باشد}752{".
"مردم ما با شعور و آگاه هستند}753{".
" میت انقالب کرد که سرنوشت خودش را بدست بگیرد ،خبود
رای بدهد و منتخب های او حکومت کنند ،انقالب نکرد تا ترکیشی از
نیروهای مسیح حکومبت کنبد .مبا بایبد نقبش مبردم را اساسبی
بدانیم}757{".
"در حال حاضر مردم هیچگونه وسییه اعمال نظارتی بر اعمال
دستگاههای اداری ندارند چه رسد به اعمال حب حاکمیبت .حتبی
مسجد شده جایی که کمیته ها بر مردم حکومت میکنند}752{".
"رای ،رای مردم است و هر مقامی در این جمهبوری منتخبب
میت است و باید مجری رای و خواست میت باشد}752{".
" مردم ح دارند .کشور مال مردم است .میزان هم رای مردم
است}751{".
"ریاست جمهوری به چه کار می آید اگر به خبدمت مبردم در
نیاید؟"{}721
"من قیم مردم نیستم .مردم هستند که بایبد خودشبان را در
صحنه نگه دارند}731{".
"بیایید بجای اینکه قیم مردم شویم و هر کارکه می خواهیم با
مردم بکنیم  ،به راه آگاهی دادن و آگاهی گرفتن برویم}737{".
" ما خود را قیم مردم نمی دانیم که وقتی به نام آنهبا تصبمیم
می گیریم ،تصمیم را به اطال نرسانیم  .نماینده مبردم بایبد طشب
تما یل و خواست مردم رای بدهد پس هر آنچه را شده است به اطال
عمومی خواهیم رساند}737{".
 -2این خاطرات روزانه در  2جلد با همان عنوان" روزها بتر رئتیسجمهتور
چگونه میگذرد؟" توسط انتشارات انقالب اسالمی چاپ شده است.
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"مردم گوسفند نیستند که هرکس ،هر طوری خواست آنهبا را
بچراند .آنها که این اشتشاه را کردهاند ،جاده صباف کبن اسبتشدادها
شدهاند}735{".
"یک گروهی به خود ح می دهند که قیم مردم شوند و خود
را همه کاره مردم بدانند و میگویند که مردم احساسبات دارنبد امبا
شعور و آگاهی ندارند}732{".
"گروههای زور مدار و سیطه جو خود را قیم مردم تصبور مبی
کنند وگمان می کنند که میت نادان اند و نمی فهمند وآنها باید به زور
این میت نادان را به راه ترقی به ترتیشی که آنان فکر میکنند و ایبن
روزها به راه مکتب! بشرند .ولی چنین نیست .اگر این شبیوه درسبت
بود خود خدا این کار را می کرد!"{}733
"در نظام فکری کسبانیکه تبودههبای مبردم را گوسبفندان
بیشعور میدانند که باید چوپانیشان کرد و با رفتباری قبیم مآبانبه
تنها رابطهای که بین خود و مردم میداند ،رابطه آقبا و ببرده اسبت؛
اعتقاد به وجدان و شعور عمومی گناهی نابخشودنی است}737{".
"ای مردم .در برابر هر نارسایی صدا به اعتراض بیند کنید تا ما
مسئوالن بدانیم شما بیدارید}732{".

"ای مردم اگر من بخواهم به راه عیی بروم و در برابر آنها کبه
میخواهند به نام مکتب قدرت را به انحصار درآورند با قاطعیت تمام
بایستم ،هیچ راهی جز قاطعیت وهیچ مدد و حامی جبز شبما مبردم
ندارم}771{".

"اگر قرار بود ح را به حب دار بدهنبد ،در آنصبورت قابیبل،

"هیچ لحظه ،چه پیش ،چه در دوران انقالب و چه پس از آن از

هابیل را نمبی کشبت و همبه مبا دربهشبت ببودیم! حب گرفتنبی

بیان حقیقت باز نایسبتادم و تبا آنجبا کبه توانسبتهام و مبیتبوانم

است}732{".

کوشیدهام و میکوشم تا مبردم مبا حقیقبت را بداننبد و ببه تبالش

"اگر مردم این زورهای غیر قانونی  ،قدرت طیشانه و زورگویانه را
بشینند و دم نزنند این خطر هست که ماهیت رژیم ساب را پیدا کنبیم.

بر خیزند .پیش از آنکه کار از کار بگذرد و دیگر کاری از مبا سباخته
نشاشد}721{".

مردم باید گوش به زنگ باشند ،قرار نشود این دادگاهها تا اببد بماننبد و

مردم نیز با اخالص تمام از رئیسجمهبور محشوبشبان حمایبت

درآیند و زندگی آرام را از شبما بگیرنبد و کسبی

میکردند .زمانی که بنیصدر برای کمبک ببه جنبگزدگبان از مبردم

نتواند حرف بزند .مردم باید مقاومت کنند .اگر مردم القید بمانند ایبن

تقاضای کمک کرد ،موج کمکهای نقدی و غیرنقدی به راه افتاد .تنهبا

زورگوییها استقرار پیدا میکند و به روش حکومت تشبدیل مبیشبود.

به حساب  222ریاست جمهوری از طبرف مبردم  771میییبون تومبان

آدمهای مستشد و استشدادطیب به قدرت میرسند و ما از نو ببه رژیبم

واریز شد }727{.تیراژ روزنامه انقالب اسالمی او به رکبورد  571هبزار

ساب برمیگردیم .عده زیادی از مردم حرف میزنند ،اما ببرای مبردم

رسیده بود }727{.هر کجا که بنیصدر برای سخنرانی میرفبت سبیل

نقشی جز کف زدن یا اهلل اکشر تایید آمیز گفتن قائل نیستند}731{".

صدها هزار نفری مردم به سوی محل سخنرانی او روانه میشبد .دفتبر

بصورت یک کابو

"بدترین چیز آن است که مردم از واقعیت امور کشور خبویش
اطال نداشته باشند}771{".

رئیسجمهور از  771هزار نامه مردمی پر شده ببود }725{.ببه مبدد و
یاری این مردم بود که بنیصدر به مقاومت ادامه میداد

"من هیچگاه در کار سیاسی مواف روش های مخفیانبه ،زیبر

" با تمام وجود می ایستیم و میجنگبیم و داوری را ببه خبود

زیرکی و سری نشودهام .من کسی نیستم که به مردم و میهنم جفاکنم

مردم وا می گذاریم که وجدان پاکشان بهترین قاضی و بهترین یاور و

و آنها را بازیچه قدرت و بازیچه ببازی هبای قبدرت هبای داخیبی و

کمک مادر این تالش بزرگ است}722{".

خارجی قرار دهم}777{".
"حکومت اسالمی وقتی کامال اسالمی اسبت کبه در آن سِبر
نشاشد ومردم از همه چیز آگاه باشند ،تکرار میکنم استقالل  ،ببدون
آزادی و آگاهی میسر نیست}777{".

و این بود میتی که وجدان عمومی و شعور اجتماعیاش ،ح را
میدید و به سمت حقیقت چرخش میکرد .میتی که همه یک حنجره
شده بود و از آنها تنها یکصدا خارج میگشت
"درود بر بنیصدر"

"باید حقیقت را به مردم گفت}775{".
"بارها گفته ام ،بدون بیان واقعیت ها به مبردم نمبی تبوانیم از
چنشره مشکالت بگریزیم }772{".
" مسائل را با مردم در میان میگبذاریم و ببا قاطعیبت عمبل
میکنیم}773{".
"مردم ما آگاه و هوشیارند.گمان نمیکنم امروز روزی باشد که
بتوان به این مردم چیزی را که نمیخواهند تحمیل کرد}777{".
" این نسل توانایی آن را دارد که همه بندها را بگسید و زور و
ستم را ریشه کن نماید}772{".
"مردم ما مردمی رشید ،باشعور و مصمم هستند}772{".

آزادی
آزادی برای بنی صدر مفهومی فراتر از تعریبف رایب داشبت.
پافشاری او بر آزادی دادن به مردم و نگاهشانی از این ارزش تمام هم
و غم او بود .رئیسجمهور آزادیخواه همواره تالش میکرد تبا آزادی
مردم فدای منافع و مصالح شخصی افبراد نشبود و میبت جسبته از
دست استشداد بار دیگر اسیر اختناق نگردد .این حس آزادیخبواهی
در تمام گفتهها و نوشتههای او به چشم میخورد
"گریز از آزادی ،گریز از خداست}723{".

ایستاده بر آرمان
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"هر اندازه آزادی ضرر داشته باشد یک هزارم اسبتشداد ضبرر

"بیهوده گمان مشرید که من تسییم این شبانتاژها و ببازیهبا

ندارد .بدون آزادی استقالل بدست نمیآید و ببدون ایبن دو اسبالم

می شوم و به حکم زورمداران گردن می نهم .از آزادی های مبردم ببا

بیمحتوی است}727{".

تمام توان حمایت خواهم کرد و در برابر هبر توطئبه ای کبه در پبی

"آزادی تنها وسییه دفا از استقالل ایران است}722{".

تمرکز قدرت باشد و بخواهد استشداد را به هبر شبکل تجدیبد کنبد

"آزادی برای کارگران ،دهقانان و محرومان جامعه از نان شبب

میایستم}717{".

هم واجب تر است}722{".

"میگویید چرا من گفته ام مردم بایبد آزاد باشبند و تحدیبد

"انقالب اسالمی نیازمند گسترش آزادیهاست"{}721

آزادی ها خطرناک است؟ ای کسانی که ناسزا میگویید ،اگر برای این

"انقالب ما از آزادی بیان و آزادی تظاهرات هیچ زیبانی نمبی

آزادی تببالش نمببیکببردم آیببا شببما بودیببد کببه ایببن ناسببزاها را
بگویید؟"{}717

برد}721{".
" قید زدنهای زیاده از حد به آزادیها یعنبی آزادی احبزاب،

"گفته اند که بنیصدر میخواهد کودتا کند .اگر من میخواهم

اجتماعات ،آزادی مطشوعات و آزادی تظاهرات پیش و بیش از همه به

کودتا کنم چرا دیگران زندان ها را در دست دارند و میگیرنبد و ببه

زیان قطعی خود ما تمام می شود}727{".

بند میکشند و هرچه میخواهند میکنند؟ چرا مبن جانشبدار آزادی

"امروز برای برق و روشنایی قانون وضع میکنند ،فردا ممکبن
است برای زبان واندازه درازی آن هم قانون وضع شود!"{}727
"دفا من از آزادی دفا من از استقالل کشور و اسالم اسبت.

بیان  ،بحث آزاد  ،آزادی قیم هستم و آنها که از کودتبا مبیترسبند
مخالف اینها هستند و عمال این آزادی ها را به حداقل رسباندهانبد؟
گمان من این است که اینها می خواهند به عنبوان تبر

از کودتبا،

اگر قرار است به نام اسالم استشداد بیشتر شود ،از اسالم چبه مانبده

کودتای بر ضد آزادیهای مصوب در قانون اساسی برما تحمیل کنند

است؟ اگر من دنشال عقایدم نشودم و پای بند به آنها نشودم ،چه کسی

بطوریکه دیگر کسی را یارای دم زدن نشاشد .به هر حبال روش مبن

بهتر و بیشتر از من فرصت داشبت کبه خبود را ببا حاکمیبت زور و

معیوم است میتی که قرن ها در استشداد زیسته است  ،به آزادی ببه

استشداد مواف کند وبر این جریان سوار شود؟ اما میدانبم کبه ایبن

معنای واقعی احتیاج دارد}715{".

جریان به ما وفا نخواهد کرد ،به مردم وفا نخواهد کرد وکشبور را ببه
سوی همان رژیمی خواهد برد که پیش از ایبن در کشبورهای دیگبر
آزمودهاند}725{".
"اگر مردم آزادی نداشته باشند ،آگاهی هم بدست نمی آورند،
مردم باور نکنید که آزادی برای شما بد است .اگر چند نفبر هبم ببا

بنی صدر در نامه ای به آقای خمینی با اشاره به ضرورت حفب
آزادیها گفت
"در تاریا ایران از باستان تا امروز چند نوبت حکومت بدست
مذهب افتاده و از دست رفته است .خدا میداند که تمبام کوشبش
من و فریادم اینست که اینبار چون گذشته نشود}712{".

استفاده از آزادی بعضی حرفها را بزنند خطرش بسیار ناچیز است .ما

از آن سو قدرت طیشان و انحصارگرایان تمام تالش خبود را ببه

نه تنها نخواستیم بگیر و بشند راه بیاندازیم ،نه تنها خفقان به وجبود

کار گرفته بودند تا به بهانه اینکه "جنبگ اسبت و اوضبا بحرانبی

نیاوردیم بیکه با تمام توانایی کوشیده ام و می کوشم که آزادیهبا را

است" آزادیهای عمومی را سیب کنند .بنیصدر یکتنبه در مقاببل

بنام جنگ یا به هر نام دیگری محدود نکنند .چون مبیدانبم وقتبی

هجوم ایستاده بود تا آزادیهای مردم به یغما نرود

آزادی محدود شد و از بین رفت بعد از پیروزی رژیمی خواهیم داشت
نزدیک به همان رژیمی که عییه او قیام کردیم}722{".

"در تاریا ایران هیچگاه سابقه نداشته است که رئیس جمهور
دولتی هنگام جنگ ،بیش از آنکه نگران جنگ و حمیه دشمن باشبد،

"ای مردم در تاریا این میت نخستین ببار اسبت کبه رئبیس

نگران حمیه گرگهای آزادیخوار به آزادی های اساسی مردم باشبد و

دولتی جانشدار آزادی شماست .هیچ چیز نخواهیبد آزادی بخواهیبد.

با تمام تالش و توانایی بکوشد تا گرگها این آزادی را ندرند و از ببین

بخواهید که رادیو و تیویزیون و روزنامه ها مطالب را از طریب بحبث

نشرند .شما بیهوده می خواهید مردم را بفریشید .مبن فرزنبد عیبی و

آزاد به شما عرضه کنند ،بخواهید که اجتما ها آزاد باشد .اگر آزادی

حسین هستم و بیشتر دوست دارم که پاسبدار آزادی هبای واقعبی

داشته باشید می توانید مانع انحطاط خودتان  ،دولتتان و کشبورتان

مردم باشم و شما از همین امر نگرانید}713{".

شوید .آنچه بر سر شما آمده از نشود آزادی است}723{".

"یکی از نگرانی های من در این جنگ این است که نکند بنبام

"دعوا بر سرآزادی است ،شما حاکمیت مطی می خواهید و با

جنگ ،آزادی های مردم از آنچه هست کمتر شود .مردم ما صبمیمانه

آزادی مردم مخالفید .میخواهید درباره کارهایتان کسی جرات چون

خواستار آزادیهایشان هستند .اگر هم نشودنبد وظیفبه ماسبت کبه

و چرا نکرده ،پر

وجو نکند ورئیس جمهور مواف این آزادی هاست

و به مردم هشدار میدهد؛ اگر آزادی را از دسبت دادیبد رشبد را از
دست دادهاید}727{".

پاسدار این آزادیها باشیم و نترسیم و نترسانیم}717{".
"به نام جنگ نمیشود آزادی را از بین برد .اگبر تجباوزی ببه
آزادی ها شد و خواستی بگویی چرا تجاوز شد و بگویند کبه جنبگ

"ای مردم ،با کمال استقامت از آزادی دفا کنید}722{".

فرعی است .نخیر جنگ اصیی است .اگر عده ای بخواهند این جنبگ

"راجع به محدود شدن آزادی بیان هشدار مبی دهبم .مهبار

را وسییه دستیابی با اهداف گروهی خود بگردانند این فرعی کبردن

کردن آزادی با چوب و چماق کار صحیحی نیست}722{".
"تجاوز از حدود را نمی توان بهانبه حبذف اصبل آزادی قبرار
داد}721{".
"شما قادر نیستید به جوانان آزادی اندیشه وعمل بدهید ،ببه
دستشان ژ 5میدهید وآنها را به جان هم میاندازید}711{".

جنگ است}712{".
"ما انقال ب کردیم که آزادی بدست آوریم و مردم آزاد باشبند
اما آقایان اوضاعی بوجود می آورند که به بهانه آن می گوینبد آزادی
نشاید باشد  .می گویند اگر شما آزاد باشید فالن حرف را بزنید و فالن
مطیب را بنویسید روحیه نظامی ها در جنگ پایین مبیآیبد  ،پبس

ایستاده بر آرمان
ننویسید ،در نتیجه سانسور حاکم می شود و شعار اسبتقالل ،آزادی
ما می رود دنشال کارش و می ماند جمهوری اسالمی}712{".
" تمام کوشش ما در دوران جنگ این بوده و هنوز این است که
آزادی را به بهانه جنگ قربانی نکنیم .روزنامه ها باید باشبند ،حتبی
همه آنها یی هم که به من ناسزا مینویسند ،مردم هشبیار و عاقبل و
بالغ هستند}711{".
"حف آزادیهای مردم نه تنها صدمهای به جنگ نمیزند ،که
به آن کمک هم میکند}511{".
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قیعوقمع "آزادی مطشوعات یعنی اینکه مطشوعات در مخالف نویسی
آزاد هستند .مواف نویسی که آزادی نمیخواهد}573{".
عیی حجتی کرمانی "در یک جامعه دموکرات اسبالمی هبیچ
مانعی نشاید جیوی آزادی قیم و بیان و ابراز عقیده را بگیرد}577{".
آیت اهلل طشاطشایی قمی "این چه سانسوری است که در رادیو
و در روزنامهها جاری شده است؟"{}572
آیت اهلل شریعتمداری "اعمال فشار به روزنامه ها و مجبالت و
تهدید و ارعاب آنها از نظر اسالم محکوم است}572{".

"اگر خدمتی در این جنگ کرده ام و نباممکن ،ممکبن شبد و

رئیسجمهور و مخالفان آزادیهای سیاسی به شبدت ببا هبم
آنهببا آیببتاهلل

نیروهای مسیح ما توانستند دشمن را سبد کننبد و مبانع از انجبام

درگیببر شببدند .از آن سببو انحصببارطیشان و در را

توطئه شوند،به گمان خودم در برابر خدمتی که برای حف آزادیهای

بهشتی ،خامنه ای و رفسنجانی می خواسبتند ببا بسبتن مطشوعبات

شما کرده ام ناچیز است .ارزش این جنگ و این رهشری در این اسبت

آزادی ها را سیب کنند و از سویی دیگر بنیصدر مقاومت میکرد تبا

که با کوشش برای دفا از آزادیهای شما توام شد}517{".

این حداقل آزادی نیز از بین نرود

"من در روش خود تغییر نخواهم داد ،استقامت خواهم کرد تبا
آزادی بازگردد}517{".
"بارها گفتم ،بن بست اقتصادی را با فشار وخفقبان سیاسبی
نمی توان حل کرد}515{".

" 3نفر از روحانیون آمدند وگفتند روزنامههایی که بد و بیبراه
می نویسند تعطیل شوند تا مردم راحت شوند .استدالل کردم که ببا
تعطیل کردن مردم راحت نمیشوند بیکه خطر برای جمهوری افزایش
پیدا میکند}571{".

مطشوعات ،رکبن اساسبی آزادی انبد .در هبر جامعبه ای اگبر

"بالفاصیه نامه ای به هیئت حبل اخبتالف نوشبتم کبه اگبر

مطشوعات آزاد نشاشند ،استشداد و اختناق حرف اول و آخر را میزند.

روزنامه ای حتی به من فحش داد ،بابت این کار ،شما نه روزنامه ای را

رئیس جمهور آزادی خواه همواره مدافع آزادی مطشوعبات ببود و تبا

محکوم کنید و نه آن را بشندید .حواسبم جمبع ببود کبه آنبان مبی

آخرین نفس در این راه کوشید

خواستند به بهانه حمیه به من روزنامه ها را بشندند و در ازای آن چند

"خفقان مطشوعات مقدمه استقرار استشداد است}512{".

روزنامه را هم کبه صبدای آزادی را تبا حبدودی ببه گبوش مبردم

" اگر قرار باشد ما مطشوعاتی داشبته باشبیم کبه حقیقبت را

میرساندند تعطیل کنند}571{".

ننویسند و عالج را نگویند فایده ندارد .این روزنامه می شود فحبش
نامه و اگر فحش قدغن شود می شود مدح نامه}513{".
"وظیفه سنگین مطشوعات این است که انتقاد کنند}517{".
"انتقبباد توطئببه نیسببت ،بیکبه الزمببه جیببوگیری از توطئببه
است}512{".
"اسالم دین انتقاد و اعتراض است}512{".
"انسان اگر چون و چرا نکند مثل آب راکد میگندد}511{".
"انقالب می باید به زبان سرا ما امکان دهد که سر سشز مبا را
افراشته نگه دارد}571{".
"روزنامه نشاید در حقیقت و واقعیبت دخبل و تصبرف کنبد.
روزنامه باید افشاگری کند اما افشاگری غیبر از ببازی ببا منزلبت و
حیثیت اشخاص است .روزنامه باید بداند که پاسدار موجودیت ایران
وجدان وآگاهی عمومی کشور است باید بحث آزاد برانگیزد}577{".
و در مقابل روزنامههایی که بر ضد او مینوشتند گفت
"به شما روزنامه ها می گویم دروغ ،فحبش ،ناسبزا وتخریبب
چیزی عاید شما نمی کند ،بس کنید اینهمه ناسزا را .مگر نمیتوانیبد
آنچه عیب است را بگویید و راه حل بدهید ؟"{}577
"از راه تحریببک و تخطئببه و ناسببزا نمببیتببوان انقالبببی
شد}575{".
"اگر حرف حساب دارید این میکبروفن و رادیبو تیویزیبون و

تحت فشار شدید باالخره روزنامه میبزان ،ارگبان مطشوعباتی
نهضت آزادی به رهشری مهند

بازرگان بسته شد .رئیس جمهور ببا

تمام قوا عییه این تعطییی موضع گرفت
"دفا از روزنامه میزان دفا از یبک گبروه سیاسبی نیسبت
گرچه این دفا نیز مقد

است و وظیفه رئیس جمهور اسبت ،بیکبه

دفا از خود انقالب است}577{".
"کسی که امروز بعنوان لیشرال به روزنامه او می ریزند اولبین
نخست وزیر جمهوری اسالمی است .وقتی یک انقالبی بدانجا رسید و
کوشید تسویه حسابهای سیاسی و رقابتها بر سر قبدرت را پبیش
برد ،این انقالب به جاهییت بازگشته وجاهییت است .به طرف خالفت
اموی میرود}577{".
"تا به حال به مردم نگفتهاید ومشخص نکردهاید کبه مسبتند
این کار شما [توقیف روزنامه و مدیر آن] چه بوده است؟"{}575
"چگونه ناسزا گفتن به رئیس جمهبور وحمیبه نقاببداران ببه
روزنامه میزان تشوی دارد؟"{}572
"همانطور که دشنام دهندگان به رئیس جمهور را نمیگیریبد،
بیکه جایزه هم میدهید ،آنهایی را هم که مبیگوینبد چبرا دشبنام
میدهید ،نگیرید}573{".
بنیصدر همچنبین در نامبهای بینبدباال خطباب ببه موسبوی
اردبییی ،دادستان کل کشور ،او را مورد عتاب قرار داد و گفت

مطشوعات .بجای اینکه برویبد دروغ و تهمبت بنویسبید و برچسبب

"روزنامه میزان توقیف میشود و مدیر آن زنبدان میشبود و

بزنید و اسیحه بگیرید و توطئه کنید اگر راست میگویید بیایید بحث

پرونده آنرا به هیات نم فرستید؟ با کمبال تاسبف و تاسبف بسبیار

کنیم}572{".

اعتماد مردم به دستگاه قضائ بحبداقل رسبیده اسبت ...دسبتگاه

روحانیون نواندیش نیز به سیب آزادیها هشدار دادند

قضائ که بحکم قانون اساس باید دامنه آزادیها را توسعه بدهد ،بر

محمد مجتهد ششستری در واکنش به تهدید روزنامبه هبا ببه

خالف قانون دستور توقیف مدیر روزنامه و خود روزنامه را میدهبد و
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کیست که نداند این مقدمه ساز ها برا از بین بردن روزنامه انقالب
اسالم و قطع آخرین رشته ارتشاط رئیس جمهور با جامعه اسبت؟
آیا گمان میرود مردم تا بدینحد نادانند؟"{}577
در زیر فشار سنگین رئیسجمهور قاضی ناچار شد تا حکم ببر
آزادی مدیرمسئول میزان و رفع توقیف آن دهد .اما بالفاصیه آیتاهلل
بهشتی اعمال نفوذ کرد و قاضیای را که این حکم را صادر کرده ببود
از کار برکنار کرد}572{".
آزادی و استشداد به سختی با یکدیگر برخورد کبرده بودنبد.
بنیصدر با مخالفان اتمام حجت کرد و گفت
"با تمام توان و قدرتی که از اراده و رای مردم ناشی میشبود،
در برابر هر گونه تجاوز به آزادیها و حقوق مردم میایسبتم .وقتبی
میگویم چرا قاضی را بر خالف قانون اساسی برداشته ایبد؟ چبرا در
شهرهای مختیف چماق داران به جان مردم میافتند؟ چرا کسانی که
صالحیت قضاوت ندارند به این امر گمارده میشوند ،مرا به محاکمبه
تهدید میکنند .کسی که آماده است در شنزار خوزستان بمیبرد از
سیول زندان اوین نمیترسد}572{".
بنی صدر همچنین در نامه ای به آقای خمینی نسشت ببه آغباز
استشداد و خفقان هشدار داد
"اگر روزنامهها که در واقع هدف همان روزنامه انقالب اسالم
است ،توقیف شوند ،آنوقت در ایبن خفقبان آقایبان مبوج تبرور راه
بیاندازند ،چه کس جرات دم زدن پیدا م کند و چه بالهبائ برسبر
کشور م آید؟ امروز بچهها  77و  72ساله را م کشند م گویند تیر
کمانه کرد!! چطور است که در دانشگاه پییس باید بدون باطوم حاضر
شود و در جائ دیگر افراد مسیح ح تیرانداز دارند و تیرهبا هبم
کمانه م کنند و درست به قیب و سینه بچهها مبردم مبیخورنبد.
مسوول این قتلها کیست؟"{}571
بنی صدر در نامه ای استثنایی به احمد خمینی نشان داد که در
پشت پرده نیز به شدت برای پابرجا ماندن آزادیها تالش میکند .او
در این نامه که به صراحت تمام نوشته شده است،گفت
"بیائید برا رضا خبدا اقبالً نسبشت [ببه] یکب از قبول و
قرارهائ که در زمان شاه میدادیم ،وفا کنیم .ایجاد خفقبان در ایبن
اوضا خطرناک است و فراهم آوردن مقدمات سقوط است .باور کنید
اینطور است .بگذارید مطالب آزادانه گفته و نوشته شوند ..مخالفبان
به کنار ،خود ها نیبز سانسبور مب شبوند .آیبا ببه ابعباد انفجبار
اندیشیدهاید؟ حاال وقت خفه کردن روزنامهها و به آن حبالِ فالکبت
انداختن رادیو و تیویزیون نیست....هیچ فکر کردهاید در کشور که
دستگاه قضائ سیب کننده امنیتها ست و روزنامبههبا خفبهانبد و
صنعتش خوابیده و کشاورزیش از بین رفته و گرفتار جنگ داخیب و
خارج و حکومت نادانان شده است ،به سقوط فاصیهئ بسیار کوتاه
دارد؟ اقالً باندازه رژیم شاه از خود هشیار بخرج ببدهیم ...از امبام
بخواهید نسشت به آزاد مطشوعات در همان حبدود قبانون اساسب
تاکید کند.یک کالم امام م گوید و اینها م افتند بجان مردم .رئیس
جمهور را تهدید ببه عبزل مب کننبد ،ببه روزنامبههبا چماقبدار
م فرستند ،برا میزان مصبرف آب و ببرق مبردم مجبازات معبین
م کنند ،بگیر و بشند راه م اندازند و ...واقعاً به کجا مب رویبم؟ چبه
چیز از ایران مانده است؟ چه چیز از اسالم مانده است؟"{}551
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استقالل
آنکه به راه استقالل و آزادی رفت ،مانبدگار شبد .بنبیصبدر
شاگرد کوچک مصدق بود و شاگردان مصدق در یبک نقطبه ببا هبم
اتفاق نظر داشتند استقالل میهن .بنی صبدر ببه راه مصبدق ایمبان
داشت و از مصدق نه به عنوان یک فرد ،که به عنوان نماد یک تفکر و
یک راه تجییل میکرد
"مصدق مرد قرن ماست .او فرزند این میت است}557{".
"مصدق مظهر میی ماست}557{".
"مصدق بت نیست ،بت شکن است}555{".
همانطور که بعدها خواهیم دید بنیصدر چندین بار سر قضبیه
مصدق با آقای خمینی رو در رو شد اما هیچگاه بر سر آرمان خبویش
کوتاه نیامد .استقالل ،استقالل ،استقالل
"بازگشت به استقالل ،بازگشت به عقب نیست ،بازگشبت ببه
اسببتقالل ،بببرای نجببات حیببات میببی و اسببتقالل واقعببی کشببور
است}552{".
"بدون استقالل ،آزادی ممکن نیست .اسبتقالل مثبل غسبل
ارتماسی نیست که بروی توی آب و بیایی بیرون بگویی پاک شدهای.
جریان طوالنی دارد و غسیش به اصطالح ترتیشی است}553{".
" من طرفدار موازنه عدمی هستم یعنی چنان زندگی کنیم که
نه بر میتی سوار باشیم و نه زیر سیطه میت دیگری برویم .این اسا
اسالم است}557{".
و زمانی که سفیر شوروی به دیدار او آمده بود گفت
" ما جانشدار استقالل هستیم  ،معنای استقالل این است که نه
به شما امتیاز بدهیم ،نه به آمریکا بدهیم و نه به هیچ کشور دیگبری.
اگر شما این سیاست را صحیح بدانید که چه بهتر ما اجرا میکنبیم،
اگرهم صحیح ندانید باز هم ما اجرا میکنیم!"{}552
او حتی در نگاه به مسائل سیاست خارجی نیز حب اسبتقالل
مردم کشورهای دیگر را نیز به رسمیت میشمرد .بنیصدر در دیبدار
با سفیر افغانستان گفت
" از نظر ما سیاست درست این است که ما خود را قبیم مبردم
افغانستان نشماریم و خود را دلسوزتر از آنها نسشت به امور خودشان
ندانیم وبگذاریم این مردم خودشان اداره امور خودشان را به دسبت
گیرند}552{".
و استقالل ،آرمانی نشود که بتوان از آن به سادگی گذشت
" من برای تحق استقالل و آزادی نه سازش می کنم ،نه کوتاه
میآیم و نه سکوت خواهم کرد}551{".
"مببن در هببیچ زمببان از زنببدگی خببود اهببل سببازش
نشودهام}521{".
خاطره ای که بنی صدر از دیبدارش ببا آقبای خمینبی ببازگو
می کند موید همین نکته است و همچنین بیانگر پیش بینی تیخی که
بعدها به واقعیت پیوست
"یکشار در یکی از سخنرانیهایم اعالم خطر کردم که ما داریم
وابستهتر می شبویم .خمینبی ببا قیافبه افروختبه ببه مبن گفبت
سخنرانیهای شما مردم را مایو

میکنبد ،چطبور مبیگوییبد مبا

استقالل نداریم ،ما استقالل داریم .پرسیدم مراد شبما در پباریس از
استقالل همین بود؟ با عصشانیت پاسا داد بیه همین بود .گفتم پبس
منتظر باشید .بزودی همین را هم از دست بدهید}527{".
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و اینک پس از  73سال ،این گفته بنیصدر به واقعیت پیوسته
است .استقالل؛ نامی که از آن جز یک نوستالژی تیا نمانده است.

"ارزش مرد به پست و ضعیف شبمردن زن نیسبت .زن هنبر
خیقت است .اگر زندگی دیگری می خواهید به خودتان رحم کنیبد و
به زن ارزش دهید ،ارزشی را که دارد}527{".

زنان

"وقتی زن محترم شمرده نمیشود  ،وقتی زن تحقیر میشود ،

بنیصدر نه به عنوان یک رئیسجمهبور ،کبه ببه عنبوان یبک
مسیمان دارای عقل آزاد  ،از آزادیهای زنان و نقش آنهبا در اجتمبا
دفا میکرد .استقامتی که نویسنده کتباب "زن و زناشبویی"{}527
(از قابلتاملترین و معتشرترین کتابها در دفا از حقوق زن در اسالم)
در برابر محدودکنندگان حقوق زنان از خود نشان میداد و دفاعی کبه
از زنان میکرد ،در طول صد سال اخیر بیسابقه بود .ببرای اولبین ببار
زنان رئیس جمهوری را دیدند که به آنها نه به عنوان یک شیء جنسی،
که بعنوان یک انسان صاحب آزادی و اختیار نگاه میکرد
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"بدون آزادی زن به معنای درست کیمه مبا جامعبه اسبالمی
منتقد و ارزیاب پیدا نمیکنیم}522{".
"شما زنان ننشینید .خودتان برخیزید و عمل کنید به خودتبان
ارزش بدهید .برای ارتقا سطح دانش و بینشتان بکوشید .وقتبی ببرای
بازدید جشههها میروم چقدر رن میبرم که زنانی را میبینم کبه انشبوه
پشته بزرگی از خار وچوب بر سر از صحرا به خانه ها میروند}523{".
 -2پس از سال  63حکومت ایران ضمن تال های که در راه بیاعتبار کتردن و
زدودن چهره او از تاریخ معاصر و ذهن مردم انجام داد ،دروغهایی را جعل کرد
و با تکرار آن سعی نمود آن را به توده مردم القا سازد .جالب و بستیار عجیتب
آنجا که علیرغم پخش وسیع و هجوم تبلیغاتی علیه بنیصتدر ،ایتن متردم
نبودند که تسلیم فشار تبلیغاتی شدند ،بلکه روشنفکران و آنها کته ختود را
روشنفکر میدانستند شایعهها را باور کردند و تهمتهتا را بته جتای حقیقتت
نشاندند .یکی از این دروغها که برای بتیاعتبتار کتردن وجهته روشتنفکری
بنیصدر ساخته و پرداخته شد این جمله بود ":بنیصدر گفته موی زن بترق و
اشعهای دارد که مردان را حالی به حالی میکند!!"هر کتس کته ذرهای و فقتط
ذرهای با بنیصدر و کتابهای او آشنا باشد و بخصتو کتتاب ستتر "زن و
زناشویی" او را خوانده باشد ،به بیپایه و اساس بودن این حرف پی میبرد امتا
نسل جوانی که نه بنیصدر را دیده و نه(به لطف سانسور همهجانبه) کتابهتای
او را خوانده است ،چگونه میتواند راست را از دروغ تشتخیص دهتد؟ در ایتن
شایعه به راحتی سخنان یک خانم حاضر در جلسه به جتای حترف بنتیصتدر
جازده میشود بدون اینکه آب از آب تکان بخورد! با این تفکر که کتتابهتای
بنیصدر را که نمیگذاریم چاپ شود ،پس هر دروغی را که خواستیم مجتازیم
که به او و گفتههای او ببندیم.صحبت این خانم حاضر در جلسه عینا در کتتاب
"خانواده در اسالم" ،چاپ سال  31به شرح زیر آمده است:
"من با چند پسرهای دانشجو در مورد پوشیدن موی سر زن بحث میکردم
و آن را بعنوان حجاب قبول نداشتم ومعتقد بودم اگر لباس متناسب باشتد و
خودم را بپوشم ،همین حجاب است هر کدام از اینها دلیلی بر پوشیدن موی
سر میآورد .یکی از آنها دلیلی را پیش کشید که میگفت ثابت شتده استت
که موی سر زن اشعه ای تولید می کند که روی مرد اثر میگتذارد بطوریکته
این باعث میشود که مرد از حالت عادی خارج شود}323{".
بنی صدر بارها و بارها این قول را تکذیب و رد کرد و حتتی در کتتاب "زن و
زناشتتویی" در فصتتل 1بتته طتتور مجتتزا در مبحثتتی تحتتت عنتتوان کلتتی
"هیستریزاسیون" با نقل و نقد نظر میشل فوکو به شدت نظریه هیستریک
بودن تتن زن ( را کته در فارستی و در تتوده عتوام تحتت عنتوان " بترق
داشتن""،اشعه داشتن تن و موی زن" و " امواج حتالی بته حتالی کتردن
مَرد!" تعبیر ومطرح شده است) را رد کرده و نظریه هایی چون ":نابرابرى از
لحاظ جنسى همچون مرد فعال و زن فعلپذیر" " ،زن مظهر هوس بتا تنتى
انباشته از سکس" ،و"زن ،ناقص عقل ،ویرانگر و منشاء مر " را نظریههایی
بر بنیاد قدرت و نه بر بنیاد عدم قدرت میبیند.
حکومت اسالمی برای از میدان خارج کردن مخالفان خود بته کثیتف تترین
حیلهها و زشتترین فریبها متوسل میشود و چه جای تعجتب استت کته؛
عنوانش جمهوری است و لقبش؟ اسالمی!

وقتی شئی جنسی شمرده میشود بدان معنی است جامعبه از رهآورد
رشد فرهنگی که معنویت است برخوردار نیست}522{".
"مرد گمان میکند که خدا زن را برای هبو

او آفریبده و زن

نیز گمان می کند برای هوسرانی مرد آفریده شده است  .چنین زنبی
چگونه می تواند فکرش را وسعت دهد و جامعه را با دید انتقادی نگاه
کند؟ زن باید در مشارزه اجتماعی حاضر باشد تا بتوانبد مشبکالت را
بفهمد و مانند زنان نسل قشل نشاشد که از فداکاری خودشان وحشت
داشتند}522{".
"در جامعه مساوات حقوق اجتماعی زن و مرد را تضمین مبی
کنیم}521{".
"پوشش را نمی توان به زور به جامعه قشوالند .اگر قرار باشبد
که لشاسی به زور به کسی بپوشانند ،این همان چیزی اسبت کبه مبا
میخواهیم نشاشد .زیرا میخواستیم زور نشاشد}531{".
"در دانشگاه شریف وقتی به حقوق و آزادی های زن پبرداختم ،
سئوالی را مطرح کردند در باره سخنی که به عیی نسشت می دهند کبه
زن ناقص است .گفتم قطعی نیست ،اما فرض کنیم سخن از امام است .
امام صادق فرمود ما را انتقاد کنید .سخن امام وقتی حکمبی از احکبام
نیست وقتی اظهار نظر است بر ما پیروی از آن واجبب نیسبت .غوغبا
شد .نجف و قم ومشهد به فغان آمدند .ششی مرا آقای خمینی به بیرون
اطاق برد و در گوشهای پرسید این چه حرفی بود که زدیبد؟ حرفبی را
که زده بودم تکرار کردم و پرسیدم خطا گفتم؟ گفت نه ،اما باید ببدانی
که اینجا کشور شیعه است و مردم این حرف را تحمل نمی کنند .گفتم
اما صدایی از مردم بر نخاست ،از آقایان روحانی برخاست}537{".
دو فصل از کتاب زن و زناشوئی ببه تحقیقبی دربباره حجباب
اختصاص دارد .این تحقی  ،جای تردید باقی نمی گذارد کبه حجباب
مورد ادعای روحانیان قدرت طیب ،بدون مشنای قرآنی است .در ایبن
کتاب ،او خطای موجود در طرز فکرهای دینی دیگر و طرز فکرهبای
موجود در دوران معاصر را به بوته نقد کشیده و روشن مبیکنبد کبه
ازدواج زن و مرد  ،نه ازدواج دو ناقص بقصد تکمیل یکدیگر ( کبه دو
ناقص اصوال یک زوج کامل نمی تواننبد بوجبود آورنبد) و نبه حتبی
تشکیل زوجی مرکب از یک رئیس و یک مرئو

که تشکیل زوجبی

است که در آن ،به گفته او" فضائل زن و فضائل مرد مجموعه مساعد
زندگی در عش و رشد و ایجاد محیط آزادی ببرای فرزنبدان پدیبد
میآورد ".بدین خاطر ،او هیچگاه مواف اجشار و زور نشود و آنگاه که
زمزمه طرح حجاب اجشاری درگرفت ،به شدت واکنش نشان داد و رو
در روی آقای خمینی ایستاد
"در تهران اولین بباری کبه راه افتادنبد و "یبا روسبری یبا
توسری" شعار شده بود رفتم قم پیش آقای خمینی .گفتم آقا تبازه
اول قضیه است و مردم هنوز یادشان نرفتبه .مگبر شبما در پباریس
نگفتید زنها در پوشش خود آزاد هستند؟ گفت حرفهایی که بباب
مصیحت در پاریس زده ام ،هیچ تعهدی در من ایجاد نمیکند .گفبتم
پس بفرمایید شما ماکیاول هستید .چطور ببرای شبما تعهبد ایجباد
نمی کند آقا؟ دین یعنی تعهد .شما در حضور دنیا تعهد کردید ،حباال
می خواهید بزنید زیرش؟ گفت حاال که قدرت دارم باید دین خبدا را

ایستاده بر آرمان
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به عمل درآورم .روز قیامت نمی توانم جواب ببدهم و بگبویم قبدرت

میرسییم را معرفی کرد که او نیز مورد مخالفت مجیس قبرار گرفبت.

داشتم وعمل نکردم .گفتم چرا .جواب دارید .میگویید مطباب نبص

رد میرسییم نشانگر این بود که مجیس حتی نخستوزیر میانبهرو را

صریح قرآن عمل کردم که میگوید "اوفو بعهدکم( ببه عهبدهایتان

نیز نمی پسندد و درصدد است تا نخست وزیری مطاب با خواستها و

عمل کنید) .می گویید در پاریس تعهد کردم و باید تعهبد را محتبرم

ایده های حزب جمهوری بر رئیسجمهور تحمیل سازد .سبرانجام در

بشمارم .چنانکه پیغمشر در مکه تعهد کرد.گفت بسیار خوب .آن یک

 71مرداد  7531رجایی به عنوان نخستوزیر حزب جمهوری و یا ببه

بار با این " بسیار خوب" قضیه حل شد ولی بار بعد  ،بار بعد ...سخن

قول بنیصدر" نخستوزیر بهشتی و رفسنجانی !"{ }532انتخاب و

بر سر اعتقاد های اوست ،سخن بر سر این است که او اعمبال زور را

به مجیس معرفی شد .کسی به قدرت رسید که بنیصبدر ابتبدا او را

برای عمیی ساختن دین واجب میدانست}537{".

جزو  5نفری خوانده بود که برای نخستوزیری غیرقابل قشول اسبت.

" گفتم حجاب اجشاری ممکن است نفرت از اسالم را در نسبل
جوان برانگیزد و توسعه بخشد .تغییر شبکل ببه زور ممکبن اسبت
موجب تغییر محتوی در جهت عکس گردد .آقای خمینی در صحشتی
گفت که این حرف که ظاهر مهبم نیسبت ،خبالف اسبالم اسبت .در

{ }532رجایی به عنوان نخست وزیر مکتشی و متعهبد تمبام تبوان
خویش را به کار گرفت تا نگذارد بنیصدر موف شود.
بنیصدر جریان دیبدارش ببا آقبای خمینبی را اینطبور نقبل
میکند

دیداری که بعداز این صحشت با او داشتم ،گفبتم ایبن صبحشت شبما

"رفتم پیش آقای خمینی .خمینی گفت آقای کاشبانی آمبده

خالف شر است .آقا این نسل از ما میپرسد شما که اینهمه نگبران

بود اینجا می گفت رجایی را خود شما قشول کردید  .گفتم پبس شبما

دیده شدن ونشدن موی سر ما هستید ،چرا کسی به فکر مغزهای ما

پیغامی ندادید؟ تهدید نکردید؟ موسوی اردبییی هم توی کار نشبود؟

نیست؟ دنیا را نمیبینید با چه سرعت برقآسایی پیش میرود؟ چبرا

فرستادن مهدوی کنی پیش من نشود ؟هیچ کدام نشبود؟ پبس ایبن

به فکر مغز زنان نیستید؟ مغزهای رشد نکرده ،پوشبیده و نپوشبیده

آقای خشک سر را خودم کردم نخست وزیر؟ مگر دیوانه ببودم آقبا؟

شان یکی است .اوقاتش تیا شد و گفت این امور به فقه مربوط انبد.

گفت خوب می فرمایید بقیه آنهایی که با او بودند دیوانهانبد؟ گفبتم

شما در اینها دخالت نکنید .گفتم این امور به عیم مربوط انبد جبای

آنها از دیوانه هم بدترند .غبرض دارنبد .غبرض اینکبه یبک کسبی

تاسف است که فقه هنوز نمی خواهبد از دسبتاوردهای عیبم سبود

میخواهند که کارش ضدیت با رئیسجمهور باشد و به هیچ کاری هم

بجوید .مطاب معمول سرش را پایین انداخت و آه کشید ،یعنبی ببه

توانا نشاشد .او اصال نمیفهمد کشور چیه تا برسد ببه اینکبه ادارهاش

این بحث ادامه ندهیم}535{".
بنی صدر تا زمانی که به عنوان رئیسجمهور خدمت مبیکبرد،

کند! ا ن حکومبت قبانون نیسبت و حکومبت زور اسبت .خمینبی
گفت این روزنامه انقالب اسالم چرا اینقدر فسباد مب کنبد؟ ایبن

سرسختانه در مقابل حجاب اجشاری و سرکوب زنان ایستاد .خروج او

جعفر ک است که اینقدر فساد مب کنبد؟ ایبن گرمبارود کب

از صحنه ،که در حقیقت تنها حاف حقوق زنان در بدنه حکومت ببود

است؟گفتم آقا این انقالب اسالم یک روزنامه است در مقابل تمبام

با غالب شدن سنت گرایان و تحدید وسرکوب وحشتناک زنان همراه

روزنامهها و رادیو و تیویزیون و حرف ح را م زند ،خیی خوب حاال

شد و نقش زن از یک مشارز و فعال اجتماعی به یبک شبیء جنسبی

من به آنها م گویم که به مییجک شما [رفسنجانی] و ببه اطرافیبان

تقییل داده شد.

معصوم شما کار نداشته باشند .اینها خود دارند خودشان را خبراب
م کنند .این اطرافیان شما دارند دروغ میگویند و از شما اسبتفاده

رجایی و دولت او

میکنند .آقا بهشت از قول من دروغ م گوید و شما او را کرده اید
رئیس دیوان عال کشور .از قول من گفته است این رجبائ از همبه

سرانجام با همه حرف و حدیث ها نمایندگان مجیبس انتخباب

صادق تراست این نصف حقیقت است و بزرگترین دروغ اسبت .مبن

شدند و به صحن پاگذاشتند.اکثریت قاطع با حزب جمهبوری ببود و

گفتهام میان کسان که در لیست ببرا نخسبت وزیبر هسبتند و

بنی صدر عمال نمی توانست کباری از پبیش ببرد .نخسبت وزیرهبای

نخست وزیر را قشول م کنند (خیی هبا قشبول نکردنبد) ایشبان

انتخابی از سوی رئیس جمهور یکی پبس از دیگبری رد مبیشبدند.

صادقتر است ول خشک سر است و با من نم تواند کار کنبد .ایبن

قدرت را مجیس در دست داشت و نمبیخواسبت نخسبتوزیبر ببه

نماینده نمازجمعه شما آقای خامنهای از قول شبما دائبم دارد دروغ

اصطالح" غیرمکتشی" باشد .بنی صدر به پشبتوانه مبردم در براببر

میگوید .آقا اخم کرد وگفت کِی دروغ گفته است؟ گفتم از قول شما

نخستوزیر تحمییی مقاومت میکرد
"برای عدهای نخستوزیر یعنی کسی که مجبری ببیچبون و
چرای اوامر آنها باشد}532{".

گفته است این کارمندان رادیو و تیویزیون آمریکایی هسبتند وبایبد
محاکمه شوند .این حرفها را شما زدهاید؟ گفت نه من نگفبتم .گفبتم
این آقای رجایی صادقتر است اما خشکسر است و با من نمی تواند

"هیئت منتخب مجیس برای تعیین نخست وزیر نزد من آمد و

کار کند .گفت خوب کمکش کنید درست شبود .گفبتم مغبزش کبار

به اصرار گفت نخس ت وزیر باید مورد تاییبد نهباد هبا وحبزب اهلل و

نمیکند! راجع به بهشتی گفت این حرفها را نزنید .با هبم همکباری

فدائیان امام قرار بگیرد .گفتم اینها که شما نام می بریبد  3درصبد

کنید .این آقا عالم است .مدبر است .برگشتم و گفتم سر رجایی کبه

جامعه بیشتر نیستند .محمد یزدی نماینبده قبم گفبت مبیدانبیم،

میشود میگویید مسیمان است ،سر بهشتی که میشود مبیگوییبد

میخواهیم همین  3درصد حکومت کند}533{".

عالم ومدبر است ،پس معیارتان چیست؟ وسط این صحشتها من فریاد

فشار بر روی بنیصدر تا حدی ببود کبه دسبت او در انتخباب

میزدم و میلرزیدم  .به قدری به تنگ آمده بودم کبه همینجبور داد

نخست وزیر عمال بسته شد .بنیصدر در ابتدا سبیداحمد خمینبی را

می کشیدم .خمینی سعی کرد دستم را بگیرد و دستم را نگه داشبت

معرفی کرد که با مخالفت آقای خمینی روببرو شبد }537{.سبپس

وگفت آقا آرام باشید .صدای شما تا  5فرسا مبیره ،مبردم کاشبان
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منتظرند .شما یک مقدار آرام باشید .مبن تبو را مبیشناسبم ،ا ن
میروی و میگویی من این حرفها را به آقبا زدهام! گفبتم آقبا ببرای
کاشان دیر نمی شود .چی را آرام باشم؟ من رئیسجمهور این کشورم
مردم به من اعتماد کردند و شما تنفیذ کردید .به من میگویید حرف

روایت فروپاشی یک انقالب
"رجایی حرف را می شنود اما آنچه را که خودش مبی خواهبد
میکند}573{".
شهاب الدین اشراقی ،داماد آقای خمینی ،نیز در صحشتی که با
آقای خمینی کرده بود به او گفته بود

یک عمامه به سر (کاشانی) را قشول می کبنم و حبرف شبما (رئبیس

"آقای بنی صدر می گوید رجائی خشک سر است و من هم ببا

جمهور) را قشول نمیکنم؟ گفت تو فرزند مبن هسبتی .گفبتم شبما

آقای رجائی گفتگو کردم  .انصافا این آدم سر ندارد که خشک باشبد

یکدفعه گفتید من با کسی قوم وخویشی ندارم؟ در هر صبورت مبن

یا تر!"{}577

شما را مثل پدر خودم میدانبم .شبما هبم مثبل پبدر مرحبوم مبن

بنیصدر خطاب به رجائی گفت

استشدادطیب هستید .هر وقت از او طیب پبول ببرای خریبد لشبا

"شما از اقتصاد هیچ نمیدانیبد وایبن عیبب نیسبت .انسبان

میکردم ،میگفت اگر لشا

نو بخری میروی و پز میدهی! آقا گفبت

خوب کاری میکرد .این کارها را کرد که تو اینقدر خبوب درآمبدی،

نمیتواند از همه چیز سر دربیاورد .اما گناه است که بر اسبا

عبدم

اطال  ،دیگری را مجرم قیمداد کنیم}572{".

گفتم خوب درآمدم که این رفتار را با من می کنید؟ تا حاال یک کیمه

"چه ضربه کشندهای به انقالب اسبالمی مبا زدنبد و چگونبه

تشوی گفتهاید؟ همهاش کنایه و تضعیف .من رئبیسجمهبور شبما

زیشاترین انقالب را به بدترین شکلها در آوردند و به جهبان عرضبه

هستم .شما بعنوان یک الگو از من پشتیشانی وشنوایی کنید .دربباره

کردند،آنهایی که با این عنوان که ما برای اقتصباد ،انقبالب نکبردیم

اعدامها صحشت شد .گفتم این چه وضعی است که هر روز بیست تبا

عمال زمینه فعالیتهای سازنده و تولیدی را از بین بردند.آنهایی کبه

سی نفر را اعدام می کنند؟ من مسئولیت این اعبدامها را ببه گبردن

چهره زیشای انقالب ما را لجن آلود کردند}572{".

نمیگیرم .امیدوارم روز قیامت شما بتوانید جوابگبوی ایبن اعبدامها
باشید .در تاریا این اعدامها که میشود به گردن من میگذارنبد یبا
شما؟ آقا سکوت کرد وچیزی نگفت .گفتم واقعبا شبما نمبیدانیبد
مصدق در حمیه به فیضیه نقشبی نداشبته اسبت؟ مصبدق ببا ایبن

"از همان روز نخست اصل را بر سییقه شخصی گزارده بودید ،
نه بر براه افتادن کار ممیکت}571{".
در حقیقت رجایی میخواست رئیسجمهور کاری به کار آنهبا
نداشته باشد و تنها موید و تاییدکننده کارهای آنان باشد

صحشتها خراب نمیشود .او مسیمان بود ،و او اسالم را فهمیده بود ،او

"مسئولیت کارهای اجرایی با رئیس دولبت اسبت نبه رئبیس

فیسفه موازنه منف را شناساند .این نه شرق  ،نه غرب که م گوئید

جمهور ،برداشت اینجانب از قانون اساسی این است که رئیس جمهور

از او گرفتهاید .تا به حال شنیدهاید مردم فحشی به مصدق بدهنبد؟

در کارهای اجرایی مسئولیت ندارد}521{".

شما چرا این حرف را زدید؟ این حرف را که زدید من گفبتم بیاینبد

کاظم سامی ،پیشتر خطاب به رجایی گفته بود

وعکس مصدق را به اتاقم بزنند .رفتم سر قشر شهدای  51تیبر یبک

"اگر رئیس جمهور ح دخالت در کارهبای اجرایبی را نبدارد

یک فاتحه خواندم}531{".

7

بازرگان و نهضت آزادی اعالم کردند که ببه نخسبتوزیبری و
دولت رجایی رای ندادهاند

پس چگونه طش قانون مسئول است؟"{}527
اما بنیصدر خود را در مقابل رای مردم مسئول مبیدانسبت و
نمیتوانست شانه از زیر بار خالی کند

"ما جزو کسانی نشودیم که رای تمایبل ببه نخسبت وزیبری و

"هر خالفی که مرتکب شوند اول کتشا به خودشان مینویسم،

دولت آقای رجایی داده باشیم  .چرا که ایشان را دارای افکار و برنامه

بعد در کارنامه مینویسم ،بعبد در جامعبه مطبرح مبیکبنم .آنقبدر

های تحزب و تخاصم و تعجیل انقالبی و همچنین بیتوجه ببه مقبام

میایستم تا عوض شوند}527{".

وحقوق و وظایف ریاست جمهوری میدانیم}577{".
بنی صدر رجایی را خشکسر نامید و گفت

"من ماشین امضا نیستم که هرچه پیشنهاد شود چشم بسبته
امضا کنم}525{".

"آقای رجایی آدم خوبی است ،اما خشک سر است .مرادم این

"انتخاب مردم برای شکل و قیافه نشود ،بیکه ببرای برنامبهای

نیست که او را کوچک کبنم بیکبه معتقبدم ایبن کسبی اسبت کبه

بببود کببه رئببیسجمهببور در جریببان انتخابببات بببا مببردم در میببان

چیزهایی را که صحیح می دانبد اوال ببه زحمبت حاضبر مبی شبود

گذاشت}522{".

درباره اش بحث کند ثانیا پس از اینکه بحبث شبد ،بباز وقتبی تنهبا
می شود ،در مقام اجرا همان را که صبحیح فبرض کبرده ببود عمبل
میکند ،و این برای اداره کشور ضعف بزرگی است}577{".
" آقای رجایی .شما را دارای این عیب می دانستم که اهل شور
نیستید و همان می کنید که خود میخواهید}575{".
"آقای رجایی خشک سبر هسبتند .یعنبی آنچبه را صبحیح
میدانند راجع به آن حتی صحشت را هم جایز نمیدانند }572{".

"تا مردم مطمئن نشبوند دولتبی کبه روی کبار مبیآیبد ببا
رئیسجمهور هماهنگ است آن را نخواهند پذیرفت}523{".
اما رجایی تصمیم داشت تا تمامی اعضای کابینبه را از حبزب
جمهوری ونیروهای حزباهلل انتخاب کند .او در مصاحشهای گفت
"من از کابینه مختیط  ٪711دور هستم .معتقدم کابینه باید ببه
طور یکدست از انقالبیون در خط امام باشد}527{".
این دولت یکدست در خط امام منهای دو..سه فرد ،از کسبانی
تشکیل شده بود که همچون رجایی بار مکتشی شان ،بر بار عیمیشان

 -2آنقدر دور وبری های آقای خمینی ذهن او را نسبت به بنیصدر مغشو
کرده بودند که او نمیتوانست حرفهای بنیصتدر را قبتول کنتد.بنیصتدر
درنامه ای به آقای خمینی نوشت ":ترجیح میدهم  2روز رئیس جمهور مورد
اعتماد باشم و یک قرن رئیس جمهور غیر قابل اعتماد نباشم .باور بفرمائیتد
از این نظر همه وجودم رنجش است}363{ ".

می چربید و مخالفان عینی رئیس جمهور بودند .بنی صدر با اشاره ببه
همین تفکر که مکتشی بی دانش را بر غیرمکتشی ببا دانبش رجحبان
میدادند گفت
"فرد مکتشی که تخصص یک کار را ندارد نمی توانبد و نشایبد

ایستاده بر آرمان
کار را بپذیرد}522{".
"در اداره امور کشور هیچ چیز بدتر از این نمیشود که کارهبا
خارج ازحوزه صالحیت ومسئولیت مسئوالن قرار بگیرد}522{".
"چه کسی رفته و گفته هر کس بگوید تخصص الزم اسبت ،در
خط امریکا است؟"{}521
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اعتشار و حیثیت میت ایران را در مقر سازمان میل متحد به زیر سوال
برد ،در ایران نماینده رئیس جمهور را که به دسبتور کتشبی او ببرای
بازدید پاره ای از اسناد آمده بود به جرم دزدی و سرقت دستگیر کرد
و به زندان فرستاد! بنیصدر در اینباره گفت
"برادر فضلنژاد را که همبه شبما مبیشناسبید ،در اروپبا در

"مکتشی های بی خشر از مکتب راه افتادند وکبار را ببه جبایی

انجمن اسالمی بوده ،فرستادهام تا کارمندهایی را که قرار است آنجبا

رساندند که از شرایط وزارت و مسئولیت یکی این باشبد کبه نشایبد

کار کنند شناسایی کند .با حکم رسمی به آنجا رفته و به مقبام خبود

درفرنگ در

خوانده باشد!"{}521

"غربزدگی این است که کسی اسالم را ببه توجیبه اسبتشداد

وزارتخانه هم مراجعه کرده است .او را گرفتهاند بعنوان اینکبه شبما
سند دزدیدهاید وآمدهای که سند بدزدی!"{}522

تشدیل کند}527{".
" ما باید برویم دنشال کسانی که عیم و اعتقاد را هر دو ببا هبم
دارند}527{".
بنی صدر ضمن مخالفت با انتخاب مهند میرحسین موسوی،

که با ارتشی پیروز شویم که کودتا گبران را بکبار گرفتبه اسبت .آن

به عنوان وزیر امور خارجه ،احمد توکیی به عنوان وزیر کبار و امبور

پیروزی که این ارتش بدست آورد نمیخواهیم}522{".

اجتماعی ،بهزاد نشوی به عنوان سخنگو و مشاور و محسن نبوربخش
به عنوان رییس کل بانک مرکزی گفت
" اینهایی که شما وزیر کردهاید ومبن مبی شناسبم نماینبده
نهادهای انقالب نیستند ،بیکه نماینده همانهبایی هسبتند کبه مبی
خواهند به ترکیب حکومتی ،جمهوری اسالمی را ساقط کنند .دستور
قرآنی این است که مسیمان ها،اشدا عیی الکفار و رحما بینهم باشند.
برخی از این وزرا اشدا با رئیسجمهور هستند!"{}525

ضدیت رجایی با بنبی صبدر ببه حبدی ببود کبه در مسبجد
سپهساالر( مطهری فعیی) گفته بود
" 7ماه دیر تر با نهادهای انقالبی پیروز شویم بهتر از این است

و گفته بود
"جنبببگ نعمبببت اسبببت .در سبببایه آن مسبببائل حبببل
میشوند}521{".
بنی صدر از دیدارش با آقای خمینی و تحویبل نبوار سبخنان
رجایی در مسجد سپهساالر نقل میکند
"رجایی در مسجد سپهساالر گفته ببود مبا آن پیبروزی کبه
بدست ارتش باشد نمیخواهیم .این شخص دیگر از دشمن هم ببدتر

"از جوانی که مخالف من بود پرسیدیم شما گفتهاید چبرا وزرا

است .به آقای خمینی گفتم این آقای نخستوزیر شما رفتبه چنبین

را تصویب نمیکنم؟ این مردم چرا من را انتخاب کرده انبد؟ انتخباب

حرفی زده است .او گفت نوار صحشت را آوردنبد اینجبا ولبی چنبین

کردهاند که من ماشین امضا بشوم؟ یا انتخاب کردهاند که طش قانون

جمیه ای توش نیست .وقتی نوار را آورده بودنبد ،آن جمیبه را پباک

اساسی وزرایی را که قابل تصویب میدانم تصویب کنم؟"{}522

کرده بودند .آن سخنرانی رجایی توسط ارتش ضشط شبده ببود دادم

برای مثال مخالفت بنیصدر با احمد توکیی از این رو بود که وی،

آن نوار را برایش بردند بعد گفتم اینان همه شان با شبما ببازی مبی

در زمان تصدی منصب قاضی شر در دادگاه انقالب بهشهر ،با اجبرای

کنند و دروغ میگویند .اما مسئیه اینجاست .با اینکه او مبیدانسبت

قصاص و قطع انگشتان و اعدام و شالق و سنگسار چنان محیط رعب و

آنها بهش دروغ میگویند و میدانست که ما راست مبیگبوییم بباز

وحشتی ایجاد کرده بود کبه کسبی یبارای دم زدن نداشبت .او حتبی

طرف دروغ را گرفت .عیتش این بود که طرفِ دروغ با قدرت جور بود

کارگرانی را که در یک کارخانه در اعتراض صبنفی ببه حقبوق و مزایبا

و این طرف که راست میگفت با آزادی .روشن کیمه؛ ایشبان قبدرت

دست به اعتصاب زده بودند بازداشت کرده ،و پس از شبکنجه تحویبل

میخواست}511{".

زندان داده بود.حتی آوازه او به مرزهای خارجی هم رسیده بود .اوریانبا

"خمینی گفت رجایی مسیمان است .گفتم اگر حماقبت جبزو

فاالچی ،روزنامه نگار ایتالیایی در مصاحشه ببا آقبای خمینبی نیبز ببه

مسیمانی است ،آری مسیمان است .گفت شما قدرتطیبب هسبتید.

رفتارهای توکیی اشاره کرده و ماجرای اعدام زن هیجده ساله آبستن

گفتم شما قدرتطیشید .گفت چه می گویید؟ پس چرا می گویید مبن

که به خاطر زنا در بهشهر سنگسار شبد را پبیش مبیکشبد}523{.
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مطاب آنچه بنیصدر گفت ،برای انتخاب و بررسی صالحیت یک وزیبر

میییون رای داشتم و االن  71میییون ثانیا هیچوقت نگفتم مجیبس 3

یک گروه زبده  ،وزیر پیشنهادی را از لحاظ سواب  ،تحصبیل ،اخبالق،

میییون رای آورده بیکه  5میییون رای دارد.خندید.گفتم شما چطبور

کاردانی و تجربه ،مورد تحقی قرار می دادند}527{.

میخواهید در داخل و خارج به حرف رئیسجمهبور اعتمباد کننبد؟

کارهای عجیب و غریبب دولبت رجبایی و شبخص او تمبامی

وقتی مرتب به صورت غیر مسبتقیم و مسبتقیم کنایبه مبیزنیبد و

نداشت .یکی از کارهای شگفت انگیز او ،رفتبارش در سبازمان میبل

نمیگذارید کار کنم  .هر کاری میخواهم بکنم میآیند توی گوشتان

متحد بود .محمدعیی رجایی در نشستی که در سازمان میل داشت با

میکنند و شما یک لولو برایم درست میکنید و کارها پیش نمیرود.

اشاره به شکنجه ها و کارهای ضدانسبانی سباواک در میبان بهبت و

هر وقت به دادگاه ها اعتراض کردم که طش اسالم عمل نمبی کننبد

حیرت خشرنگاران نخست کفش خود را درآورد ،جوراب را از پا خارج

آنها زودتر نزد شما می آیند که بنیصدر خواسته نهاد های انقالبی را

کرد و کف پایش را روی میز کنفرانس گذاشت تا جای شکنجه را ببه

از بین بشرد و شما می آیید سخنرانی میکنید در تایید حرف آنها .به

رسانههای جمعی نشان دهد!!.7پس از آن کار زشت وتوهینآمیز او که

خدا قسم من پشتیشان و باشما هستم به خدا اگر وضبع ایبن طبوری
ادامببه پیببدا کنببد ایببن جمهببوری تضببعیف مببیشببود و از بببین

 -2عکس کف پای او تا متدتهتا زینتتبختش صتفحه اول کتتاب درستی
"تعلیمات مدنی" دانشآموزان مقطع راهنمایی بود.

میرود}517{".
بنی صدر در نامه ای  21صبفحه ای ببه همبراه  17پیوسبت در

ایستاده بر آرمان
 71/7/5اشکاالت و ضعف های دولت رجایی را برشبمرد و او را فاقبد
توان اداره کشور خواند .دکتر یداهلل سحابی نیز اظهار داشت
"از ابتدا برایم مثل روز روشن بود که این دولت قادر ببه اداره
شایسته ممیکت نیست}517{".
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وزیر امکان تصد وزارتخانهها را ببدون تصبویب رئبیس جمهبور
میدهد .اگر اینکار مواف قانون اساس است ،چطور در ایبن  3مباه
بیادشان نیامد چه فوریت دارد که اینبک ببا شبتاب بایبد تصبویب
شود؟ ...آیا سزاوار است اینجانب شب و روز در جشهه مشغول باشم و

رجایی که زمانی یک معیم ساده بود ،حال که به نخست وزیری

در اینجا عده ای مجیس را بقوه مجریه تشدیل کنند و بجا آنکه ببه

رسیده بود تزهایی اقتصادی میداد که هضمش برای بنبیصبدر کبه

آقا رجائ بگویند چرا قانون اساس را اجرا نم کند و وزرا قاببل

خود در زمینه اقتصاد تحصیل کرده بود و عییرضا نوبری ،رئیس بانک

تصویب پیشنهاد نم کند ،توطئه سیب اختیبارات قبانون از رئبیس

مرکزی که دکترای اقتصاد از آمریکا داشت ،بسیار مشکل مینمود .از

جمهببور بنماینببد؟ آیببا قببدم بعببد  ،طببرح دو فببوریت عببزل او

آن جمیه رجایی در پاسا به مسئیه بیکاری در کنفرانس اسبتانداران

نیست؟"{}512

در مشهد گفته بود " با جمع کردن آجرها خانهها خبراب شبده

رجایی که روزگاری به هنگام نخست وزیبری آرزو داشبت تبا

آبادان و بکار انداختن گبار و دوک ،میتبوان ایبن مشبکل را حبل

"حجبباب در ادارات اجشبباری شببود و کارمنببدان نمبباز جماعببت

کرد!"{ }515رجایی و دولتش همچنین با تقدیم وتصویب بودجه ای

بخوانند ، }511{".پس از عزل بنبی صبدر و انتصبابش ببه عنبوان

که  511درصد کسری داشت{ ،7}512فریادهای بنیصدر و عبزتاهلل

رئیس جمهور تصمیم خویش را عمیی کرد.اضافه کردن بخش معاونت

سحابی را بیند کرد .پیش از انتخاب وزیبران نیبز شبش اردبییب و

پرورشی در مدار  ،پاکسازی و تصفیه گسترده معیمبان 5و اجبرای

مهدو کن نزد آقای خمین رفته و گفته بودند ،هیست وزیران کبه

طرح حجاب اجشاری از جمیه کارهای او در دوران مسبئولیتش ببود.

آقا رجائ م خواهد تشکیل دهد "فاجعه" است .آقبای خمینب

پرونده او بعدها با انفجار دفتر نخستوزیری بسبته شبد تبا تسبویه

گفته بود پیش بن صدر بروید و وزرا را معین کنید .بنیصبدر از ایبن

حساب درونگروهی دامن اویی که آلتفعیی بیش نشود را نیز بگیرد.

7

جیسه نقل میکند
"در جیسه ،پیشنهاد شد آقا دکتر رضا صدر[وزیر بازرگبانی
دولت موقت] چون خوب کار کرده است ،وزیر بازرگان بمانبد .آقبا
رجائ مخالفت کرد وگفت امام فرمودهاند مردم باید ریاضت بکشند
و رضا صدر وقت ایران در محاصره اقتصاد بود ،محاصره را شکسته
و از هر جا جهان توانسته کاال وارد کرده که مردم در زحمت نمانند!
آقا مهدو کن فریاد زد شما را نخست وزیر نکردهاند ببه مبردم
ریاضت بدهید}517{".
و اینگونه است که بنی صدر در نامه ای به آقای خمینی ،خسته
از کارشکنیهای رجایی و دولتش میگوید
" بخدا قسم به هیچ رئیس جمهور ایبنمقبدار ظیبم نشبده
است ...در کجا دنیا فرمانده کل قوا و رئیس جمهبور در بحشوحبه
جنگ ،دولت باو تحمیل شده است که کارش مشکل تراش با رئیس
جمهور و تشییغ برضد او است؟"{}512
رجایی و دولتش به موازات کارهای تشییغی عییه رئیسجمهور،
طرح اصیی را که حذف بنی صدر بود در دستور کار داشبتند .دولبت
الیحه ای در قید دو فوریت را به مجیس برد که طش آن ،نخستوزیر
بدون اطال رئیس جمهور ح داشت تا برای وزارتخانبههبا مسبئول
تعیین کند .بنیصدر در نامهای به آقای خمینی به این الیحبه اشباره
کرد و آن را پیش زمینه عبزل خبود دانسبت .زمبان نشبان داد کبه
پیشبینی رئیسجمهور ،چندان پربیراه نشود
" دیشب که به کار مشغول ببودم از تهبران خشبر دادنبد کبه
طرح به قید دو فوریت در مجیس طرح شده است کبه ببه نخسبت

 -2بنیصدر و نوبری رئیس کل بانک مرکزی که اقتصاددان و یار او بود تال
میکردند تا ایران از لحاظ اقتصادی زمین نخورد .بنیصدر در نامهای به آقای
خمینی دراین باره می گوید" :دیشب به آقاى اشراقى گفتم اگر میخواستتم
آقاى رجائى را زمین بزنم ،بحقانیت ح  ،راه این بود که بته آقتاى نتوبرى و
دیگر کسانى که در زمینه سرپا نگهداشتن اقتصاد شب و روز کار متىکننتد
بگویم استعفا کنند .اما از ترس جنگ و از ترس اینکه جنگ اقتصادى بدتر از
این جنگ است .رژیم ساب را همین جنگ اقتصادى از پا درآورد ،على رغم
میل او فشار آوردم بماند}313{".

بستن دانشگاه و فاجعه فرهنگی
گام بعدی برای ساقط کردن بنیصدر بستن دانشگاهها بود .اگر
دانشگاه بسته می شد ،دانشجویان از متن حرکت هبای سیاسبی ببه
حاشیه کشانده میشدند ،تنها نمود عینی و تنها پایگاه تبوده فهبیم
مردم از دور خارج میگشت و زمینه برای کنار زدن بنیصدر مهیباتر
میشد .اگر دانشگاه ساکت میشد و از تب وتباب مبیافتباد ،گبروه
مخالف می توانست به راحتی و بی آنکه صدا از کسی بیند شود به کار
رئیس جمهور خاتمه دهد .حزب جمهوری و مخالفان بنیصدر همبان
طور که در نوار آیت وهمچنین در خط سیر جریانات آن سبالهبای
طوفانی به شدت مشهود است ،نیک دریافته بودند که اگبر یبک راه
برای خالی کردن صحنه از دانشجویان و حرکات جمعی آنبان باشبد
بیگمان آن ،بستن دانشگاه و به راه انداختن انقبالب فرهنگبی(و یبا
فاجعه فرهنگی) به بهانه اعمال اصالحات ،بیرون رانبدن گبروههبای
سیاسی و اسالمی کردن دانشگاه است .بنیصدر با عیم به این نکته با
تمام توان تالش کرد تا پاسدار دانشگاه باشد ،از سرکوب دانشجویان
و اساتید جیوگیری کند و نگذارد آن فاجعه فرهنگی رنگ عمبل ببه
خود بگیرد .او بارها بر اهمیت دانشگاه و مرتشه عیم تاکید کرد
"از حضور گرایش ها در دانشگاه نترسید؛ زببان زور را جمبع
کنید و زبان ابتکار را باز کنید}217{".
 -2زمانی که بخشنامه  2363/2/23خطاب به ادارات و بانکها از سوی رجایی
ابالغ شد بسیاری به این تصمیم اعتراض کردند .در آن ابالغیه دستتور داده
شده بود در ادارات ":از اول اذان ظهر کلیه مراجعتات تعطیتل شتود و نتیم
ساعت برای ادای نمتاز ظهتر و عصتر اختصتا یابتد" .رجتایی در پاستخ
اعتراض ها به معطل گذاشتن مردم گفت":نگران نباشتید! وقتتی مراجعتان
بانک ها و ادارات چندین بار با این مسئله برخورد کردند و در آن لحظات بتا
معطلی روبرو شدند ،خود را با همان شراط تطبی خواهند کرد!"{}233
 -3رجایی پیرامون پاکسازی و حذف گسترده معلمان گفت ":معلمینی که متا
میگوییم نباید در کالس باشند از کسانی هستند که معتقدنتد امتام قتادر بته
رهبری همه جانبه اجتماع نیست .مسئله این است که گفتیم اگر کسی معتقتد
به رهبری امام نیست ،این آدم ایدئولوژی این انقتالب را کامتل و تمتام قبتول
ندارد و این آدم نمیتواند آموز دهنده ایدئولوژی این انقالب باشد}232{".
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"هیچ نو استشدادی را بر دانشگاه نمی توان حاکم کرد .اگبر
گفتند دانشگاه جای بحث آزاد است ،معنایش این است که در آنجبا

"میگویید مغزها فرار میکنند .بگذارید این مغزهای پوسبیده
فرار کنند}277{".
"این مغزها بگذار فرار کنند .بهتر که فبرار مبیکننبد .غصبه

چوب و چماق نخواهد آمد}215{".
"دانشگاهی که تحت سبیطره چمباق هبای گونباگون باشبد،
دانشگاه نیست}212{".

نخورید برای اینها ،برای اینها که کشته شبدهانبد .غصبه نخوریبد
آنقدرها ...اینها باید هم فرار کنند ،باید هم بروند .این مغزهای فبراار

"اینکه هنوز بتوان در خیابانها کتاب سبوزاند ،ببه خوابگاههبا
حمیه کرد و هنوز بتوان به غیر از طریب مقامبات قبانونی مدرسبه

بگذارید فرار کنند .اگر شما هم می دانید که در اینجا جایتان نیست،
شما هم فرار کنید .راه باز است}277{".

تعطیل کرد راهی نیست که با آن بتوان در جمهوری اسبالمی پبیش
رفت}213{".

با شرو زمزمه ها پیرامون انقالب فرهنگی و بستن دانشگاه ها
بنیصدر به شدت با این طرح مخالفت کرد

"درهای دانشگاه باید به روی همه صاحب فن ها  ،مشتکبران و

"مدتی پیش از تعطییی دانشگاه روزی احمد خمینی پیش من

صاحب نظران گشوده گردد  .هرکس هر چه می دانبد ببه آنهبا کبه

آمد و پس از صحشت ها  ،با قیافه کسی که مطیشی به ذهنش رسبیده

ارتقباء را

باشد پرسید چطور است دانشگاه را تعطیل کنیم؟ گفتم مگر مریضیم

نمیدانند بیاموزد و در همه رشته ها ابتکار عیمبی اسبا
تشکیل دهند}217{".

دانشگاه را تعطیل کنیم؟ مگر نمیگفتیم شاه بجای دانشبگاه زنبدان

"مکتب و دین چیزی جز عیم نیست}212{".

می سازد؟ مگر تشییغات رژیم ساب این نشود که روحانیت ضد عیبم و

بنیصدر در آن سالها پدیده فرارمغزها را مطرح کرد و گفت

ترقی است؟ گفت آخر دانشگاه کانون تحریکات بر ضد انقالب است.

"این مغزها که هر روز میگریزند و بجای اینکه به کشبور مبا

گفتم با بستن دانشگاه کانون تحریبک ازببین نمبیرود ،بیکبه نبزد

بیایند ،از کشور ما می روند .یک بیان ساده و آسبان ایبن اسبت کبه

جوانها ،ما بیاعتشار و تحریک کنندگان با اعتشبار مبی شبوند .نسبل

بگوییم اینها میروند بهتر که بروند .اما ما مسئولیم .ما باید برای عیم

جوان را از دست میدهیم .گفت پس هیچ ولش کنیم باشد}275{".

در جمهوری اسالمی جاه و منزلت تعیین کنیم تا نه تنها مغزهای مبا

بنی صدر به عنوان رئیس جمهور مردم و کسی که مشروعیتش

فرار نکنند بیکه آنهایی که رفته اند برگردند .مسائل جامعه را چطبور

را از مردم گرفته بود هر کجا که رسید با این طرح مخالفت کرد

میتوانیم حل کنیم وقتی مغزها میگریزند؟"{}212
"می گویند از انقبالب ببدین سبو بیشبتر از هشتصبد هبزار

"ایببن اصببرار بببر تعطیببل آن هببم از راه تصببرف دانشببگاه
چرا؟"{}272

گذرنامه صادر شده است که کسانی که گذرنامه می گیرنبد و خبارج

" انقالب فرهنگی که تعطییی نمیخواهد}273{".

میشوند ،مغزها هستند .اگر مغزها نتواننبد بماننبد و برونبد دچبار

" انقالب فرهنگی که جنجال و انحالل الزم ندارد .اگبر طرحبی

مشکل نمیشویم؟"{}211

دارید بیاورید .روی چشم می گذاریم و با هم بررسی میکنیم}277{".

"جامعه وقتی مغزهای خود را بتاراند رشبد پیبدا نمبی کنبد.
درباره فرار مغزها بارها هشدار دادم و اعالم خطر کردم}271{".

"انقالب فرهنگی محتاج ایجاد موج تعطییی در جامعه نیست،
محتاج بکار انبداختن مغزهبای تعطیبل شبده اسبت .کجاسبت آن
خالقیتهای عیمی؟ کجاست آن گرایش به ابدا و تولید؟"{}272
بنیصدر بر سر مسئیه دانشگاه با آقای خمینی درگیبر شبد.او
نقل میکند
"اولین رویارویی ام با خمینی سر ماجرای دانشگاه بود .وقتبی
آقای خمینی اعالم تشکیل شورای انقالب فرهنگی کرد .به او گفبتم
این کار شما غیرقانونی است .شبما چنبین اختیباری نداریبد و مبن
نمیپذیرم}272{".
جالل الدین فارسی نیز از صبالبت آقبای خمینبی در انقبالب
فرهنگی میگوید
"در جیسهای که با حضور امام در باره انقالب فرهنگی برگبزار
شد امام با نهایت صالبت فرمودند که اعضا و هواداران گروهکهبا را
نه به دانشگاه بپذیریم ونه بگذاریم ادامه تحصیل دهند .حزب تبوده
را هم نام بردند .حاج احمد خمینی گفتند دانشجویان تودهای چنبد
ماه دیگر مانده تا دکتر شوند .اجازه بدهید این چند ماه را تمام کرده
بروند دنشال کارشان .امام با قاطعیت همیشگی فرمودند همان قبدر
که خواندهاند نشاید میخواندند}271{".
به حتم تحرکاتی در پشت پرده در جریان بود تا دانشگاه بسته
شود
خامنهای "پدرکشتگان این انقالب در دانشگاه مقاببل مبردم

هشدارها و تالشهای بنیصدر برای جیوگیری از فبرار مغزهبا
آقای خمینی را به واکنش واداشت

سنگر گرفتهاند}271{".
هاشمی رفسنجانی "مدتها بود که حوصیه دانشجویان وفبادار
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جمهوری اسالمی از جنجال گروهها در دانشگاه ببه سررسبیده ببود
ودائماً به ما مراجعه میکردند که کاری بکنیم}277{".
زهرا رهنورد "دانشگاه در حقیقت النه غبرب زدگبی شبده .
استادانی که رابطه طاغوتی ببا نظبام قشیبی داشبتند هنبوز وجبود
دارند}277{".

7

" ما قضاوت روزنامه انقالب اسالمی را در مورد انقالب فرهنگی
محکوم میکنیم .انقالب فرهنگی که خواست امام بوده است اینگونه
مورد اهانت قرار میگیرد و به خاطر مطیب تخییی یک فرد ذهن گبرا
به توطئه تعشیر می شود}257{".
این در حالی بود که اصالح طیشان امروز ،دیکتاتورهای دیبروز،

در این میان جشهه میی نیز ببا صبدور بیانیبهای "هجبوم ببه
دانشگاهها را مقدمه استقرار فاشیسم" نامید}273{.
با تمام تالش هبای بنبی صبدر سبرانجام تصبمیم ببه بسبتن

به قیع و قمع دانشگاه و دانشبگاهیان مبیپرداختنبد و فاجعبهای را
پدید آوردند که طش گفته اولبین رئبیس دانشبگاه تهبران پبس از
انقالب ،به موجب آن  32171دانشجو و 7 /5تمام اساتید از دانشبگاه
اخراج شبدند }255{".عشبا
7

دانشگاهها گرفته شد
" من در خوزستان بودم که عشبا
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عشبدی فعاالنبه در واقعبه انقبالب

شبیشانی تیفبن کبرد کبه

فرهنگی شرکت داشت .فروز رجاییفر( مدیر مسئول صشح دو کوهه)

شورای انقالب تصمیم به تعطییی دانشگاه گرفتبه اسبت ببه تهبران

در مورد نقش او در انقالب فرهنگی گفته است "چهبره فعبال و پبر

بازگشتم و به آنها گفتم شما برنامهتبان زدن رئبیسجمهبور اسبت.

تالش عشدی را در واقعه پاکسازی دانشگاه ها از عناصبر گروهکبی و

صریح حرف بزنید .دیگر اسالمی کردن دانشگاه یعنی چه؟ شما اگبر

جریان انقالب فرهنگی در اریشهشبت سبال  31بخبوبی ببه خباطر

قرار است دانشگاه را اسالمی کنید اول خودتان مسیمان شوید و اقال

دارم }253{".دکتر سروش که اینک عنوان روشبنفکر دینبی( ویبا

دروغ را ترک کنید}277{".

خیانتکار ضبددینبی) را ببه دوش مبیکشبد از سبران ،مسبششان و

" آقای شمس به من گفت شورای انقالب فرهنگی بهانه اسبت.
قرار نیست کاری بشود .قرار است دانشگاه تعطیل بماند}272{".

سخنگوی اصیی کمیته انقالب فرهنگبی ببود و برگبههبای اخبراج
اساتید ،امضای او را در زیر خود داشبتند .سبروش در آن سبالهبا

سرانجام آنچه نشاید اتفاق می افتاد ،افتاد و دانشگاه بسته شد.

درباب چرایی بسته شدن دانشگاهها گفت "از کسبانی کبه طالبب و

بنی صدر تا آنجا که توانست در مخالفت با انقالب فرهنگی قیبم زد و

مشتاق عیم بودند ،کمتر شنیدیم که با بستن دانشبگاه هبا حسبرت

اعتراض کرد

خورده باشند }257{".صادق زیشاکالم نیز بعدها از نقش خبویش در

"چه میشد اگر بنام انقالب فرهنگی دانشگاهها را به تعطییبی

آن فاجعه عذرخواهی کرد وگفت " این جور چیزها بدبختانه افتباده

نمببیکشبباندیم و وضببع را بببه ایببن صببورت غببمانگیببز در

بود دست دانشجوها و آن ها هم مثل برگ خزان زدند و ریختند...من

نمیآوردیم}272{".

به عنوان کسی که نقش زیادی در بسته شبدن دانشبگاههبا داشبت

"به عنوان انقالب فرهنگی چه کبار کردند؟گفتنبد  71درصبد

می گویم ،رسما و عینا حاللیت میطیشم .حالل کنید من را .از خدا هم

مسیماناند  71 ،درصد ضد اسالم  21 ،درصد بیتفاوت و اگر دانشگاه

توبه میکنم}252{".
بعدها محمد میکی ،اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقالب،
در نامهای به سید عیی خامنهای نوشت
"حتماً از یاد نشردهاید ،دبیرسیاسی حزبی که شما از مؤسسین و

آقای خمینی بعدها نیز بر ضرورت بستن دانشگاه تاکید کرد و

رهشران آن بودید ،طش مدارک موجود{ }252نقشهی هجومِ سیاسبی

را از  71درصد پاک کنیم 21 ،درصد بی تفاوت پیروی خواهند کبرد و
آن گباه در دانشبگاه را بباز مببیکنبیم .مگبر آن  21درصبد چببوب
خشکاند؟ اسالم را به این ترتیب نمی شود پیش برد}271{".
با اشاره به مخالفتهای بنیصدر گفت
"وقتی دانشگاه ها بسته شد چه افراد مهمی مخالفت کردنبد.
در ساب وقتی دانشگاه دست ما نشود دیدید چبه حیوانباتی بیبرون
میآمد؟"{}251
روزنامه انقالب اسالمی بنی صدر ببا چباپ مقباالت متعبددی
بستن دانشگاه و پدیده ای به نام انقالب فرهنگبی را محکبوم کبرد.
سپاه پاسداران و دفتر تحکیم وحدت با اعتراض به رویهای که انقالب
اسالمی در پیش گرفته بود طی بیانیههایی اعتراض خود را به آنچبه
"مطیب تخییی یک فرد ذهنگرا به توطئه"خواندند ،اعالم کردند
"وقتی روزنامههای انقالب اسالمی و میزان هر کدام با پشتوانه
نیروها ی غیر خط امام ولی با نفوذ در حاکمیبت دههبا مقالبه عییبه
تعطییی دانشگاه وانقالب فرهنگی مبینویسبند ،مسبیم اسبت کبه
ضدانقالب در این رابطه جرات عرض اندام پیدا میکند}257{".
 -2زهرا رهنورد ،با نام اصلی زهره کاظمی ،همسر میرحسین موسوی ،نیز که
تا چندی پیش ریاست دانشگاه شاهد را برعهده داشتت همچنتین گفتت":
لیبترالهتتا بتتا تفکتتر غربتتزده و روحیتته محافظتتهکتتار پتتدر انقتتالب متتا را
درآورده اند.امیدوارم مجلتس گتور حیتات سیاستی آنتان باشتد{ }223او
همچنین در بخش دوم صحبتهایش گفت ":وزارت ارشاد ملی بایتد هرچته
زودتر نشریات زهرآگین وابسته را جمع کند و دستت از دمتوکرات منشتی
بردارد .کمی هم اسالمی ،انقالبی و باتعصب عمل کند}222{ ".

به دانشگاهها با نام "انقالب فرهنگی" و "اسالمی کردنِ دانشگاههبا"
را برنامهریزی کرد درحالیکه برای همگان از جمیه حضبرتعالی روشبن
بود نقشهی بستن دانشگاهها با بهانهی انقالب "فرهنگی" چه هبدفی
را تعقیب میکرد .حزب جمهوری و دوستان و همفکرانشان در سازمان
مجاهببدین انقببالب اسببالمی کببه امببروز تعببدادی از سببردمداران و
گردانندگانش از سوی دبیر شورای نگهشانِ منصوبِ شما به اتهام فسباد
مالی و اخالقی و ارتشاط با بیگانگان ببرای مجیبس شبورا ردصبالحیت
میشوند تنها با هدف یکدست کردنِ "قدرت" و از میان برداشبتن و
نابودی منتقدان و دگراندیشان و نسیی که با شناخت و شعور و آگباهی
با نظام شاهی مشارزه کرده بود نسیی که استشداد وامپریالیسم را خبوب
می شناخت و تاب تحمل ظیم و بیعدالتی از سوی هیچ دیکتاتوری ببا
هر شکل و شمایل را نداشته این کار را انجام داد و تاوان این هجوم ببا
نامِ زیشای " انقالب فرهنگی" و گرفتن قیم و کتباب و کبال ِ در

از

 -2تنها کافیست نظری اجمالی به فاجعه ی « انقالب فرهنگتی» داشتته
باشیم .آمار تحصیلی  31- 2338شمار دانشجویان را  212،221نفر نشان
می دهد ،همین رقتم در ستال تحصتیلی  62- 2362پتس از بازگشتایی
دانشگاه  221،228نفر اعالم شد .به عبارت دیگتر 313،61 ،دانشتجو از
ادامه ی تحصیل باز ماندند و شمار فارغ التحصتیالن از  23،222نفتر در
سال  31- 2338به  3113نفر در سال  62- 2362کاهش یافت}232{.
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دانشجویانِ آن شد که هزاران دانشبجو و اسبتاد ببه جوخبهی اعبدام

من شرو کردم به صحشت که شکایت هایی شده از وضعیت دادگباه

سپرده شدند ،دهها هزار از آنهبا هرگبز ببه دانشبگاهها راه نیافتنبد و

انقالب ،بازجوها ،شکنجه ها و اعدامهای بدون حساب و کتاب.

هزاران استادِ دانشمند و صاحبنام ناگزیر به اقصی نقاط دنیبا هجبرت

شورای انقالب ما را معین کرده و آمدیم برای بررسی .یک دفعه

کردند وفرهنگ کشور دچار خسرانی شد که پس از  72سال هنوز آثار

این آقای گیالنی گفت آقا شما باید حد بخورید ! گفتم چرا بایبد حبد

آن را در گوشهکنار ایران شاهدیم}251{".

بخوریم؟ گفت برای اینکه اینهایی که شما گفتید افتبرا اسبت .گفتیبد

 77سال بعد از فاجعه انقالب فرهنگی ،روزنامبه ایبران ارگبان
مطشوعاتی دولت ،در پیرامون حادثه انقالب فرهنگی نوشت

شکنجه است در اینجا ،اینها افترا است .حاال حدود  73نفبری نشسبته
بودیم به عصشانیت گفتم آشیا! شما هنوز فرق بین قصد انشا و قصبد

"در اردیشهشبت سبال  31دانشبگاههبای سراسبر کشببور را

اخشار را نفهمیده اید ،چگونه قاضی شدهاید و قضاوت مبیکنیبد؟ مبن

دانشجویان هوادار حزب جمهوری تسبخیر کردنبد و پبس از آن ببه

میگویم به ما گزارش شده ،یعنی خشر داده اند .اگر انشبا ببود کبه تبو

عنوان انقالب فرهنگی مراکز آموزش عالی تعطیل شد .به این ترتیب

اینجا نشودی در زندان تشریف داشتی  .یعنبی در آن وقبت رسبیدگی

موضع نسشتاً برتر بنیصدر در دانشگاهها نیز از میان رفت}221{".

شده بود و معیوم بود که درست است و شما زندان تشبریف داشبتی و

سرانجام فاز اول پروژه کودتای خزنده عییه رئیس جمهبور ببا

این فضولیها را هم نمیکردی .طالقانی رو کرد ببه او و گفبت آشبیا

موفقیت انجام شد و با ضربه دهشتناکی که ببه بدنبه دانشبگاه وارد

شما پیش این کالهیها  ،دیگر برای ما آبرویی گذاشتید؟ ایشون بایبد

آمد ،مانع اول از سر راه برداشته شد .دانشگاه که تعطیل شد ،ببیش

به شما فرق اخشارو انشا رو حالی کند؟ شبما ببا کسبی کبه از شبورای

از همه این قسمت از نوار حسن آیت در اذهان تداعی یافت

انقالب آمده و شما بنام شورا هستید این جور برخورد مبیکنیبد  ،ببا

" مطمئن باشید که نقشه آماده است .تمام مسبائل و غیبر از

زندانی بدبخت چه میکنید؟ گیالنی سرش را انبداخت پبایین و هبیچ

مسائیی که شما فکر کنید ،میشود .به بچه ها بگویید قرص ومحکبم

صدایی نکرد .یکی بیند شد گفت من سبپهشد برنجیبان را  57سباعت

باشند .به زودی موج عوض میشود .دانشگاهها بعد از  72خبرداد 31

بیخوابی دادم .گفتم آخه جوان خدا بگم با تو چه کند ما انقالب کردیم

تعطیل میشوند و بعد ما برنامهای خواهیم داشت که بابای بنی صبدر

که جای تهرانی [شکنجهگر ساواک] را بدهیم به تو؟"{}223

هم نمی تواند روی این برنامه کار کند}227{".
برنامه اصیی در راه بود.

زمانی که بنی صدر از وجود شکنجه و اعدامهای برق آسا آگباه
شد با تمام وجود به دستگاه قضایی حمیه کرد .در عاشبورای  31در
میدان آزادی فریادزنان گفت

شکنجه ،زندان و اعدامها

"در قانون اساسی مگر شکنجه حرام نشده؟ ممنو نشبده؟ در
کجای دنیا ،در کدام دین و در کدام کشور و حکومبت اسبالمی  7نبو

انقالب به پی روزی رسیده بود تا ساواک و زنبدان و شبکنجه و

زندان وجود دارد؟ چرا اینها تعطیل نمی شود؟ [تکشیر مردم در میبدان

اعدام برچیده شود .این آرزویی بود که تمامی انقالبیبون مخیبص در

آزادی] ما االن شش نو زندان داریم .زندانهای آقای خیخالی ،زنبدان

پی آن بودند؛ اما غافل ازاینکه عده ای قصد دارند تا در لوای انقبالب

دادگاه انقالب ،زندان شهربانی ،زندان دادگستری ،زنبدان کمیتبههبا ،

باز هم همان رفتارها و شکنجهها و اعدامها را بازگردانند .بنبیصبدر

زندان سپاه پاسداران .دهها و صدها نفر بیجهت گرفتار شدهاند  .با این

اعتراض مدوام خود را به اعدام ها و قتلهای بی رویه نشبان داد و در

 7نو زندان ما چیزی بدتر از گذشتهایم .چرا باید هر کس و هر نهبادی

سرمقاله ای با عنوان" قاتییت و قاطعیت" با اشاره به کسانی که قتل

یک زندان داشته باشد؟ اینها باید تعطیل شوند .جو اسالم جو اعتمباد

و کشتار را پیشه خود کردهاند گفت " اینها قاطعیت ندارند ،قاتییت

است این همه دستگاههای ترسناک مخوف درست نکنید .چرا هیئتبی

دارند!"{ }227خیخالی نیز بعدها گفت "دائم بنبیصبدر مبیگفبت

تشکیل نمی شود که به کار زندانهای گونباگون برسبد؟چرا در رژیبم

خیخالی قاتل است نه قاطع}225{".

اسالمی ،انسان و جان او این همه بیمنزلت شده است که بتبوان مثبل

شاید اولین تایید تئوریک شکنجه از جانب آیت اهلل مشکینی

آب خوردن محکوم کرد و بدون اینکه کسی بفهمد کار او را تمام کبرد؟

در مجیس خشرگان روی داد .زمانی که قانون منع شکنجه به مجیبس

چطور میشود که اشخاص را میگیرند و به زندان می برند و ماهها جزو

برده شد  ،آیت اهلل مشکینی طی نطقبی در مخالفبت ببا اصبل منبع

فراموششدگان میگردند؟ بس کنید ایبن کارهبا را .دسبتگاه قضبایی

شکنجه( اصل  )27گفت

نشاید ابزار قدرت شود .اگر این طور شد این همان است که حسبین ببه

"شکنجه یک امر غیر اسالمی و غیرانسانی است ولبی گباهی

خاطرش قیام کرد و شهید شد}227{".

را ربودند و دو سه نفر را اما میشناسیم

پس از اتمام حجت رئیسجمهور با شکنجهگران و زندانشانهبا؛

که آنها اطال دارند ،حاال اگر چند سییی بهشان بزنیم ممکبن اسبت

آنها نه تنها پوزش نخواستند که ضمن تغییر نام شکنجه به تعزیر ،آن

موضو را بگویند .آیا این شکنجه ممنو است؟"{}222

را دستور اسالم خواندند

اوقات که چند نفر سر شنا

بنی صدر درباره اولین گزارشی که درباره شکنجه در زندانهبا
بدستش رسید میگوید
"اولین گزارشی که به ما درباره شکنجه در زندانهبا شبد اول
باور نمیکردیم .میگفتیم مگر چنین چیزی ممکن اسبت؟ حکومبت
اسالم و راه انداختن بساط شکنجه و اعدام های برق آسا ؟ یعنی چه؟
هیئتی مرکب از طالقانی و سحابی و من رفتیم زندان قصر برای اینکه
بررسی کنیم .این آقای گیالنی ( قاضی شر ) هم آنجا نشسته ببود.

حجتاالسبالم ریشبهری "اگبر مقصبود رئبیس جمهبور از
شکنجه ،همان تنشیهاتی است که اسالم به عنوان حدود و تعزیبرات
مطببرح مببیکنببد ،مببا منکببر آن نیسببتیم ،زیببرا دسببتور اسببالم
است}222{".
الجوردی " تعزیر میکنیم و تعزیبر ببا اجبازه حکبام شبر
است}222{".
آیتاهلل محمدی گیالنبی " محبارب بعبد از دسبتگیر شبدن،
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توبه اش پذیرفته نمی شود و کیفرش همان اسبت کبه قبرآن گفتبه.

ولو در خارج بگویند که دولت از جمیه من که رئیس جمهور هسبتم،

کشتن به شدید ترین وجه .حی آویز کردن به فضاحت بارترین حالت

این مسئیه ای نیست .مسئیه این است که این بسباط بایبد تعطیبل

ممکن .تعزیر باید پوست را بدرد ،از گوشت عشور کند و اسبتخوان را

شود .همین  211تا عکس را دادم بردند برای آقای خمینی .به نظر من

درهم شکند}221{".

ایشان هیچ پوزشی ندارد نه در پیشگاه خی  ،نه در پیشگاه خبدایی

آیتاهلل قدوسی "در زندانها شکنجه صورت نمبیگیبرد ،امبا
مجازاتهاش شرعی اسالمی اعمال میگردند}231{".
آیتاهلل موسوی تشریزی " یکی از احکام جمهوری اسالمی این
است که هرکس در برابر این نظام امام عادل بایستد ،کشتن او واجب
است .زخمی اش را باید زخمی تر کرد تا کشته شود.این حکم اسبالم
است .چیزی نیست که تازه آورده باشم}237{".

7

که به آن معتقد است و اگر هم معتقد باشد .چبون مبن تردیبد دارم
آدمی که این جور زور بگوید به این آشکاری و ببه ایبن سبهیی آدم
بکشد ،این بتواند به خدا باور جدی داشته باشد}232{".
بنیصدر در نامبهای ببه آقبای خمینبی او را در جریبان ایبن
اعدامها و شکنجهها گذاشت و خواستار رسیدگی شد
"بخدا اینهمه خشونت در خور یک حکومت فاشیست نیست

خیخالی نیز بعد ها گفت " بنیصدر مرتشا مسبئیه شبکنجه را

چه رسد به یک حکومت اسالم  .دیبروز کبه از سبفر بازگشبتم 51

برای کوبیدن دادگاههای انقالب عنوان می کرد و تا این اواخر دسبت

محکوم به اعدام یا اعدام شدهاند و یا منتظر اعدام هستند .ببا ایبن

بردار نشود  .بنی صدر تعزیرات شرعی را جبزو شبکنجه ببه حسباب

میزان خشونت جامعه همگرائ پیدا نمب کنبد و جبو سبنگینتبر

میآورد و میخواست با روش اروپایی عمل نماید}237{".
حجت االسالم محمد منتظری اعالم کرد " اتهام وارده از سوی
بنی صبدر ببه روش ببازجویی و بازپرسبی ببه هبیچ وجبه صبحیح
نمیباشد}235{".
آیت اهلل بهشتی اما بنی صدر را به محاکمه تهدید کرد وگفت "
بی شک در موقع خود ،کسانی که شبایعه شبکنجه در زنبدان هبا را
درستکردهاند ،تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند}232{".
پس از اعتراضات پیدر پی بنیصدر" ،هیئت بررسبی شبایعه

م شود .غالب محکومان بناح محکوم م شوند}232{".

شکنجه در زندانها" تشکیل شد اما همانطور که انتظار میرفبت و
در گفته محمد منتظری هم آورده شد ،این هیئت وجبود شبکنجه را
منکر شد .بنیصدر در اینباره نقل میکند
"یک عضو همین هیست رسیدگ به «شایعه وجود شبکنجه»،
آقا بشارت به من گفت شکنجهها رواج دارند که مپر  .آنچه به
شما گزارش کردهاند ،در مقایسه با آنچه هست ،مشت در برابر خروار
است .گفتم پس گزارش کنید بیکه پیش از آنکه دیگر شود ،بتوان آن
را ریشه کن کرد .گفت نمب تبوانم .مبا مبسموریم بگبوئیم شبکنجه
نیست}233{".
اما بنی صدر از پا ننشست .لیست شکنجهها و اعدامها را برای
مسئولین دیوان عالی کشور فرستاد
" وقتی فهرست شکایات واصیه از سپاه را طبی دو مباه ببرای
آقای موسوی اردبییی فرستادم کمتبرین عمیبی از سبوی دسبتگاه
قضایی که باید عدل اسالمی را برقرار سازد مشاهده نشبد .آنچبه از
این فهرست به یادم مانده  731 ،مبورد شبکنجه  57 ،مبورد قتبل و
بسیاری موارد توقیف و مصادره بود ،با آقای خمینی هم در این بباره
صحشت کردم .اما هیچ جوابی نداد}237{".
زمانی که بنیصدر دید زورش به شکنجهگران نمیرسد تبالش
کرد تا عفو بینالمیل را ببه یباری بطیشبد .آقبای خمینبی همچنبان
نظارهگر بود
"وقتی نماینده عفو بین المیل آمد دفتر من  ،به او  211عکبس
از انوا شکنجه ها را دادم تا آنها را نگاه کند و گفتم هیچ مالحظبه
نکنید  .فقط نگویید که این عکس ها را از من گرفتید  .بگوییبد کبه
این شکنجه ها هست برای اینکه من می خواهم شکنجه تعطیل شود
 -2آیت اهلل موسوی تبریزی پس از پیروزی انقالب دارای مناصتبی همچتون
حاکم شرع دادگاه های انقالب در خوزستان ،همتدان ،آذربایجتان شترقی و
غربی و دادستان کل انقالب پس از قتل آیتاهلل قدوسی در سال  2363بود.

بنیصدر پس از آنکه با عکسالعمل جبدی از سبوی آیبتاهلل
مواجه نشد ،بار دیگر در نامهای به او شکنجه در زندانهبا را یبادآور
شد و گفت
"باز اگر این مطیب که م نویسم موجب گرفتار مجدد زنبدان
تازه رها شدهئ نشود ،معروض میدارم در اوین شکنجه رای اسبت.
وقت برا بازدید میروند یک شب قشل از آن شبکنجه شبدههبا را
تخییه م کنند و بجا دیگر منتقل م کنند}231{".
روزنامه انقالب اسالمی نیز در مقالهای نوشت
"گمان میکنند مردم ابیهند .به نظر میرسد که از الفاظ اسالم
و انقالب فقط معانی مصادره و اعدام به ذهن برخی متشادر می شود...
اینگونه حرمت شهیدان را پا

میدارید؟ این گونبه انقبالب صبادر

میکنید؟"{}221
صدای اعتراض های پی درپی بنی صدر به شکنجه و اعدامها در
کوران انقالب بر فراز دلها طنینانداز می شد و برصفحه تاریا ثشبت
میگشت
"امروز اعدامهای برق آسا انجام میگیرد ،رفتبار نادرسبت در
زندان ها  ،دستگیر کردن های بی وجبه صبورت مبی گیبرد و وقتبی
میگویی چرا این کارها را میکنی؟ افکار عمبومی دنیبا اینهبا را ببه
اسالم نسشت خواهد داد ،می گویند ما اعتنایی به افکار عمومی دنیبا
نداریم  ،آنها غرب زدگی است .با روضه خوانی برای حبال امبام هبر
کاری که می خواهند میکنند و به محض اینکه بگویی چرا این کارها
را کردی؟ شرو میکنند که این حرف ها را زدی حال امام آن طبور
شد!"{}277
"دادگاه های ما محاکمه صبفی مبی کننبد .اشبخاص را صبف
میکنند ،ورقه های نوشته شده هم از پیش آماده اسبت .فقبط جبای
مدت محکومیت خالی است .میآیند جیوی میز محاکمه و حکم هبم
حکم محکومیت است حاال بر چه اساسی ارزیابی میکنند و درچنبد
دقیقه خدا می داند ،بعد حکم را در دست محکوم میگذارد و میرود!
این اموری نیست که در این جمهوری انسان بتواند نادیده بگیبرد یبا
سکوت کند}277{".
"وقتی شکنجه باشد معیوم است آزادی نیست}275{".
"یک سندی به دست من رساندند که یک فهرست  77نفره بود
و زیر آن نوشته بود ده نفر باال را اعدام کنید! قاضبی[حجتاالسبالم
عیی رازینی{ ]}272توجه نکرده ببود کبه اصبال  77نفبر در لیسبت
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هستند نه ده نفر .گفتند که حتی پرونده واین حرفها هم ببرای ایبن

پاییزی آبان  ،32ایران بوسییه چنبد دانشبجو دسبتخوش تحبوالت

یازده نفر تشکیل نشبده و تمبام پرونبده شبان همبین یبک ورقبه

عمی سیاسی شود .دانشبجویان خبط امبام ببه رهشبری موسبوی

است!!"{}273

خوئینی ها ،به اجتهاد شخصی و غافل از تشعبات وحشبتناک آن ،ببه

"باید از ح دفا کرد .اگر آن روز اول که سران رژیم ساب را

سببفارت آمریکببا ریختنببد و کارکنببان آنجببا را گروگببان گرفتنببد.

بعضیها شکنجه میکردند ،ما مبیایسبتادیم و از حب آنبان دفبا

تحقیقاتی که بعدها توسط محققینی همچون راببرت پباری و مبارک

می کردیم ،امروز به عنوان امر به معروف و نهبی از منکبر زنبدانهبا

هولشرت در آمریکا انجام گرفت ،حاکی از آن ببود کبه طبرح اشبغال

بوجببود نمببیآوردنببد و عببدهای خودکببار بببه توسببعه منکببرات

سفارت را تنی چند از گردانندگان حبزب جمهوریخبواه آمریکبا ببه

نمیپرداختند}277{".

رهشری هنری کیسینجر و دیوید راکفیبر تهیبه و ببه ایبران منتقبل

"وقتی ما درباره کسانی که آنها را مستکشر مبیدانبیم مبثال
شکنجه به کار بریم  ،بعد که این مسئیه جا افتاد و معمبول شبد.این
روش را با هر کس که بخواهد دم از ح و ح طیشی بزنبد خواهنبد
کرد}272{".
"روشهای غیط نخست با آدم های بد به کار می رود ولی بعبد
که این روشها حاکم شدند با همه بکار خواهند رفت  .این است ضبد
انقالب}272{".
"چه ضربه کشندهای به انقالب اسبالمی مبا زدنبد و چگونبه
زیشاترین انقالب را به بدترین شکلها درآوردند و به جهبان عرضبه
کردند ،آنان که محاکمات چند دقیقهای تشکیل می دادنبد و پیباپی
اعدام میکردند .که بنام اسالم و قاطعیت ،قاتییت کردند .آنهایی کبه
چهره زیشای انقالب ما را لجن آلود کردند}271{".
"دستگاه قضایی ما به جای اینکه اطمینان بشخشد تر

ایجاد

کرده است .فیسفه مجازات در اسالم تنشیه است نبه ایجباد نفبرت و
خشونت و انزجار و تر }221{".
" مجازات در اسالم برای انتقام نیست برای تنشیه و تنشه است.
برای سالم شدن جامعه است مجازاتی که جامعه با ناسالم مبی کنبد،
احسا

ناامنی و عدم اطمینان را تشدید نماید مجبازاتی اسبت کبه

قطعا با ضوابط مکتب ما ناسازگار است}227{".
"جوانی را آوردند که می گفت مرا شکنجه کردهاند و با آتبش
سیگار بر شکم من نام بهشتی را نوشته اند و شبکم خبود را نشبان
داد}227{".
"خیخالی آمد یک لیست  31نفری دستش بود .گفت من رفتم
از صشح زندان اوین و اینها بکیی بی تقصیرند باید آزاد شوند من هبم
امضا کردم و گفتم ایبن بهتبرین کباری ببود کبه در عمبر خبودت
کردهای}225{".
زمانی که صادق قطب زاده به عیبت شبرکت در یبک میزگبرد
تیویزیونی بازداشت شد ،بنیصدر گفت
" وقتی با چنین سادگی و افتضاح یک مشارز کهنه کار و عضبو
شورای انقالب ،مدیر عامل رادیبو و تیویزیبون و وزیبر امورخارجبه

7

کردهاند و در شکل یک حرکت انقالبی به اجرا درآورده اند.
دولت بازرگان در اعتراض به این حرکت خودسرانه دانشجویان
استعفا کرد ،آقای خمینی که ابتدا با این حرکت مخالف بود ،زمانی که
در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت آن را تایید کرد .بنبیصبدر در
آن جو میتهب طی دو مقالبه فوایبد و ضبررهای اشبغال سبفارت را
برشمرد{ }223و نهایتا آن را به ضرر کشور دانست .از آن پس بارها
7
و بارها مخالفت شدید خود را با گروگانگیری اعالم کرد
"مسئیه گروگانگیری از دیدگاه من یک ضعف اسبت نبه یبک
قوت}222{".
"وجود دو حکومت در ایران قابل قشول نیست}222{".
"دانشجویان خودکامه عمل میکنند و حکومبت در حکومبت
بوجود آوردهاند}221{".
"در اثر گروگانگیری اعتشار میت ما واثر انقالب از ببین رفتبه
است}221{".
"ما در ایران دو حکومت داریم .یکی حکومبت دانشبجویان و
دیگری شورای انقالب .چنین وضعی قابل قشول نیست}227{".
"دانشجویان پیرو خط امام باید بروند در دانشکده شان ،ضمن
مشارزه درسشان را هم بخوانند .آن ها حب ندارنبد در امبور دولبت
دخالت کنند}227{".
"دانشجویان پیرو خط امام قبانون اساسبی را آشبکارا زیرپبا
گذاشتهاند}225{".
"پس از گروگانگیری آمریکاییهبا ،در حقیقبت خبود ایبران
بصورت گروگان آمریکاییها درآمده است}222{".
"مشببارزه بببا آمریکببا در نگببه داشببتن گروگانهببا خالصببه
میشود؟"{}223
بنیصدر همچنین در نامه ای به آقای خمینی نوشت
"حیف نیست که ما کار اصی را که اسبتقالل واقعب کشبور
است رها کنیم و ببا اسبتفاده از گروگانهبا در داخبل بباز قبدرت
بکنیم؟جا کمال تاسف است که ما میت را در ازاء  31نفبر گروگبان
امریکا بکنیم}227{".

جمهوری اسالمی توقیف و توهین میشود دیگر چبه آبرویبی ببرای
اسالم و انقالب ایران باقی خواهد ماند؟"{}222
تاریا ،مشارزات اولین رئیسجمهبور ببرای حفب آزادیهبای
اساسی مردم را هیچگاه از یاد نخواهبد ببرد؛ چبه ،تباریا را عُمبال
جیره خوار حکام ننگاشتهانبد ،آن هبا ببا آتبش و خبون ببه تباریا
پیوستهاند.

بحران گروگانگیری
شاید به ذهن هیچکس خطور نمی کرد کبه در یبک روز سبرد

 -2از جمله تحقیقاتی که انجام گرفته است:
The October Surpirse Mystery, Trick or Treason, Robert
Parry,3991 / Interlock, Marc Hulbert ,NewYork,3991 / Secrecy
& Privilege, Rise of the Bush Dynasty from Watergate to Iraq,
Robert Parry, 1002
 -2عزتاهلل سحابی نیز در این باره نقل میکند" :بنتیصتدر و قطتبزاده ار
رفتار بچهها[ گروگانگیری] واقعا عصبانی بودند .هر روز هم درگیری میشد،
دائم عصبانی بودند و هر شب بحث بود .بحثهتای داغتی بتین بنتیصتدر،
قطب زاده و این روحانیون شورای انقالب و حزب جمهتوری وجتود داشتت.
روحانیون میگفتند موجی راه افتاده و ما بایستی بر این موج ستوار شتویم.
حرف مرحوم بهشتی این بود .میگفت ما باید بر موج سوار شویم" {}216
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بنیصدر به سفارت رفت و با دانشجویان دیبدار کبرد .دربباره
ماوقع آن روز بنیصدر میگوید

روایت فروپاشی یک انقالب
سیاسی دانشجویان بازداشت امیرانتظام و محاکمبه او (و درحقیقبت
محاکمه دولت موقت) به اتهام واهی جاسوسی و بر اسبا

اتهامبات

"رفتم سفارت آمریکا با گروگانگیرها صحشت کردم و بهشبان

گاه شدیدا مضحک بود .برای مثال امیرانتظام متهم شده بود که چبرا

گفتم شما آمریکاییها را به گروگان نگرفتید بیکه ایران را به گروگان

زمانی که سفیر آمریکا به او نامه رسمی و اداری نوشبته اسبت ،او را

آمریکا درآوردهاید .فکر کردید شاا کرگدن شکستید؟  21-31نفبر

 Dear Sirخطاب کرده است! دانشجویان که کبوچکترین اطبال از

آمریکایی را گرفتن شجاعت نیست .در عوض آمریکبا را آوردیبد در

عرف دیپیماتیک ،طریقه نوشبتن نامبههبای رسبمی و حتبی زببان

زندگی روزمره جامعه ایرانی کردید}222{".

انگییسی نداشتند این کیمه را به نامههای عاشبقانه و فبدایت شبوم
امیرانتظام و آمریکایی ها تعشیر کردند و فضایی را پدید آوردند که در
آن ،عشا

امیرانتظام یار صدی مهنبد

بازرگبان ببه حبشس اببد

محکوم شد و اکنون نیز در زندان است .قطعا دنیا دار مکافات است و
عشا

عشدی ،محسن میردامادی ،آیتاهلل موسویخوئینیهبا ،بهبزاد

نشوی ،ابراهیم اصغرزاده و امثال اینان روزی باید پاسبا تشباه کبردن
زندگی ده ها انسبان را بدهنبد }217{.بنبی صبدر ببا اعتبراض ببه
افشاگریها از اینکه جان و مال انسانها آنقدر بیمقدار شبده اسبت
که چند دانشجو با حیثیت یک عمر افراد بازی میکنند ابراز تاسف و
نگرانی کرد و با حمیه به این کارهای نامتعارف گفت
"این گونه لجنمال کردنها ،این گونه سند در رادیو تیویزیون
خواندنها و بالفاصیه به خانه افراد ریخبتنهبا نبه تنهبا ببا اسبالم
نمیخواند بیکه زمینه را برای استشداد فراهم میآورد .برای مشارزه با
آقای خمینی اما از این عمل حمایت کبرد ،گروگبانگیری را از

سیطه آمریکا راه دیگر باید رفت .اول باید اقتصاد را قبوی کبرد .ببا

انقالب اسالمی بزرگتر دانست و گفت "امروز در ایران انقالب اسبت،

تشدید جو ناامنی و بیمنزلتی فرصتها را از دست ندهیم و معنویت

بزرگتر از انقالب اول"{}222

اسالم را قربانی نکنیم}215{".

بنیصدر اعتراض خود را به آقای خمینی اعالم کرد

"اسنادی که تا به حال دانشجویان دربباره اشبخاص منتشبر

"رفتم پیش خمینی .خمینی گفت این بزرگتبر از انقبالب اول

کردند ،داللتی بر جاسوسی افراد ندارد .رادیبو تیویزیبون مبا نشایبد

بود.گفتم شما چه جور به خودتان اجازه دادید چنان حرفبی بزنیبد؟

نسشت به اخالق انقالبی و معنویت اسالمی که اسا

انقبالب ماسبت

یک میتی در آن انقالب شکوهمند گل را بر گیوله پیروز کرد شما آن

این حد القید بماند و یک جانشه وسییه کوبیدن افراد بشود}212{".

را مساوی کردید با گرفتن چند تا آمریکایی؟ کاری که اصال شجاعت

"وقتی در انتقاد و افشاگری حب دفبا رعایبت نشبد ببرای

نیست و در هر کشوری شدنی است}221{".
اما حزب جمهوری به شدت از گروگانگیران دفبا مبیکبرد و
خواستار افشای اسناد داخل سفارت شد
"دانشجویان جان تازه در کالشبد انقبالب دمیبده انبد  .تنهبا
افشاگری است که میتواند انقالب را در مقابل سیل توطئهها حفاظت
کند}211{".
در حقیقت این گفته مهند

سحابی به خوبی وضعیت طرفین

درگیر را ترسیم میکند
" سر مسئیه گروگانگیری دائم میان بنبی صبدر و روحبانیون
شورای انقالب درگیری بود .روحانیون میگفتند موجی راه افتباده و
ما باید سوار این موج شویم .بنی صدر طرفدار برخورد قاطع و جبدی
وعمیی و صریح بود .خودش هم ایبن کبار را مبی کبرد .روحبانیون
نمیکردند ،بنی صدر با اینها دعوا داشت}217{".
اما این پایان کار نشود ،دانشجویان به اببزاری دسبت یافتبه
بودند که به راحتی آن را بر ضد هر کس به کبار مبیبردنبد و ببرای
بی اعتشار کردن هر شخص حقیقی و حقوقی ،به اسناد بی پایان خبود
دست مییازیدند .این افشاگریها که مخالف حداقل حقبوق انسبانی
بود به راحتی و با پشتیشانی رهشر انقبالب و حبزب جمهبوری انجبام
می گرفت .ضعف سواد انگییسی دانشبجویان و عبدم اطالعشبان از
کوچکترین روابط دیپیماتیک کشورها باعث شد تا جان و مال افبراد
به راحتی مورد هتک و بازی قرار گیبرد .نقطبه اوج تسبویه حسباب

کارهای بزرگ جز فرومایه ها و پستها اظهار آمادگی نخواهند کرد و
مرض استشداد عود میکند}213{".
در حقیقت گروگانگیران در نظر بنیصدر همانهایی بودند کبه
وی پیش از این اشاره کرده بود
" این ها زیر پوشش حمیه ببه آمریکبا ،ببه سیاسبت آمریکبا
خدمت میکنند}217{".
قطعا آمریکا دست روی دست نمیگذاشت تبا بشینبد افبراد
سفارتش را در یک سرزمین بیگانه به گروگان گرفتبه انبد .فباز اول
یورش برای آزادسازی گروگان ها ،حمیه نظبامی ببا عنبوان" پنجبه
عقاب" از طری صبحرای طبشس و در  5اردیشهشبت  7531ببود7 .
هواپیمای  C-031و  2هییکوپتر آمریکایی به طشس آمدند تبا طبی
یک حمیه سازماندهی شده گروگانهای خود را آزاد کنند امبا آنچبه
تصورش را نمیکردند ،طوفبان شبنی ببود کبه در آن کبویر ببیآب
دامنشان را گرفت .هواپیماها به هم خوردند ،هییکوپترها زمبینگیبر
شدند و سربازان آمریکایی با  2کشته به قرارگاه بازگشتند 7.جیمبی
کارتر ،رئیسجمهور آمریکبا بعبدها در کتباب خباطراتش آن روز را،
"بدترین روز زندگیاش" نامید}212{.
انتشار خشر شکست عمییات آمریکایی ها مبوجی از شبادی و
 -2برای چگونگی عملیات و حرفهای جیمی کارتر رجوع کنید به:
Keeping faith, Jimmy Carter, university of arkansas press,
3991, p 103-111
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الشته بهت به ارمغان آورد .حال جمهوری اسالمی مانده ببود و چنبد

ارتش نمیماند ،بعد از توضیحات گفت ،اجازه دهید میا هییکوپتر را

الشه هییکوپتر و هواپیما که هبر لحظبه امکبان آن مبی رفبت کبه

بزنیم تا قادر به پرواز نشاشند .خب من که نظامی نشودم و قاعدتا باید

آمریکایی ها بازگردند و اجساد ،هییکوپترها و احیانا باقیمانده سبالم

سخن مسئول نظامی را میپذیرفتم و این پیشنهاد را پذیرفتم و

تجهیزات نظامی خود را بشرند .ارتش متالشی شده به فاصبیه  7مباه

گفتم همین کار را بکنند .بنابر این نه سخن از بمشاران منطقه بود و

پس از انقالب  32هنوز نتوانسته بود کمر راست کند .چیزی از ارتش

نه منطقه بمشاران شد .حتی از هیی کوپترها تنها میا یکی را بیشتر

باقی نمانده بود .فرار سربازان از پادگانها( چه هنوز ارتش به عنبوان

نتوانستند از کار بیاندازند .فرمانده نیروی هوایی[سرلشگر باقری]

یک نهاد شاهی به حساب میآمد و هر لحظه گمان آن میرفت خشم

مخالف با از کار انداختن میا ها بوده و از قرار به اجرای صوری

مردم انقالبی دامن آن را بگیرد) ،بیم سبران ارتبش و روسبای آن از

دستور بسنده کرده بود.سرلشگر باقری با از کار انداختن میخهای

اعدامهای انقالبی و برقآسا و مخفبی شبدن بسبیاری از سبران آن،

هییکوپترها بدین خاطر مخالفت کرده بود که همان را دست آویز

غارت اسیحهها و تجهیزات نظامی در بحشوحه بهمبن  ،32اضبمحالل

متهم کردن فرماندهان به همدستی با امریکا خواهند کرد .چون

نیروها و عدم وجود یک مدیریت مقتدر جهت انسجام بخشیدن ببه

فرمانده نیروی هوائی خود با پیشنهاد مخالف بودهاست ،بهنگام ابالغ

دستبسته

دستور تصریح میکند به هییکوپترها نشاید صدمه وارد شود و جز به

و ناتوان باشد .بنیصدر چارهای نداشت جز آنکه جهت جیبوگیری از

یکی از هییکوپترها که میاهایش از کار میافتد ،به میخهای دیگر

ارتش و لشگریان؛ سشب شده بود تا ارتش عمال در دفا

پاتک آمریکاییها دستور دهد تا هواپیماهای جنگبی بینبد شبوند و

هیی کوپترها صدمه نیز وارد نمیشود .هیی کوپتر ها سالم ماندند و

میخک هییکوپترها و هواپیماها را بزنند تا توان پریدن از آنها سیب

یک برگ هم سوخته نشد .مسئیه آنها این نشود که شنوندهشان

شود .این دستور که به پیشنهاد سرلشگر شادمهر انجام شد محمبل

میفهمد یا نه ،بیکه میخواستند اتهام بزنند}311{".

مناسشی برای دور جدید حمالت سازماندهی شبده حبزب جمهبوری
عییه رئیسجمهور قیمداد شد

جالب اینجا است که در عکسی که چند روز بعبد از حادثبه
طشس در جریان مالقات آیت اهلل خیخالی از محل حادثه گرفته شبده

"بنی صبدر چبون از اسبناد درون هییکوپترهبا کبه مبدارک
وابستگی او به آمریکا بودند ،میترسید دستور داد آنها را بزنند!"
هرچند مقامات آمریکایی مسئول عمییات خود نیبز اعبالم
داشتند که تنها سندی که در طشس ببر جبای مانبده اسبت ،نقشبه
عمییات و راه رسیدن به تهران بوده و شیا صادق خیخالی نیز پس از
بازدید از محل اعالم کرد " در یکی از هییکوپترها مشیبغ  211هبزار
تومان پول ایرانی و مقادیری اسناد و مدارک که جزئیات مسیر پرواز
را نشان می دهد ،نزد من است کبه ببه کارشبنا مطمبئن تحویبل
خواهم داد ،}211{".اما حمیه ها همچنان از جانب حبزب جمهبوری
ادامه داشت .بنیصدر در پاسا گفت
"هر کس میداند که واحد نظامی که برای عمییات کماندویی
7

است ،تصویر هییکوپترهای سالم ارتش آمریکا به چشم میخورد.
رئیسجمهور خاتمی ،دهها سال بعد از بنیصدر طبی صبحشتی
گفته بود "اقتدارگرایان هر  1روز یک بحبران درسبت کردنبد" .در
دوره بنی صدر هر  1دقیقه یک بحران ایجاد می شد .حزب جمهبوری
تمام توان خویش را به کار میبرد تا رئیسجمهبور را از مسبند کبار
برکنار سازد.
به هرحال همانطور که شهید کاظم سامی اشباره کبرده ببود؛
" بتدری گروگانها وسییه ای شدند برای اسبتفاده هبای سیاسبی و
کسب قدرت}317{".

می رود ،نه اسناد زیاد ،که هیچ سندی جز نقشه محل عمییات به
همراه نمی برد .حکومت کارتر که کماندوها را برای نجات گروگانها
فرستاده بود ،قطعا اسناد سیاسی و اسرار نظامی به کماندوها نسپرده
بود که به ایران بیاورند و در طشس جا بگذارند .چنین اظهاری توهین
به شعور میت ایران است .رئیس ستاد ارتش( سرلشگر شادمهر ) به
من تیفن کرد وگفت چون دیر وقت است و ما امکان فرستادن نیرو به
طشس را نداریم ،و ممکن است آمریکاییها بازگردند و اگر بازگردند و
هیی کوپترها و احتماال نفرات برجا مانده را بشرند و یا از غافیگیری
استفاده کنند و ماموریت خود را انجام دهند ،7دیگر آبرویی برای
یکی از هییکوپترهای سالم آمریکایی در طشس،
 -2ازآن جمله بهزاد نبوی گفت" :فرمانده نیروی هتوائی وقتت ،بته فرمتان
بنیصدر ،آنها را بمباران کترد تتا استناد وابستتگی وی بته امریکتا افشتا
نگردد}218{".
 -2گفتههای مسئولین آمریکایی که بعدها در خاطراتشان انتشار یافت ،نشتان
داد این سخن بنیصدر و سرلشگر شادمهر بیراه نبتوده استت .برژینستکی در
ختتاطرات ختتود پتتس از ناکتتام مانتتدن عملیتتات متتینویستتد " :بتته دستتتور
رئیسجمهوری[ جیمی کارتر] ،صبح روز  26آوریل من جلسهای در دفتر ختود
تشکیل دادم تا امکانات دست زدن به عملیات دیگتری را بررستی کنتیم .بتا
اینکه هنوز اطالع دقیقی از علل شکست مأموریت نجات به جز ختارج شتدن
سه بالگرد از دور عملیات را نداشتیم ،این بار بیشتتر انجتام عملیتات ستاده و
مستقیمی را مورد بررسی قرار دادیم که مبتنی بر اعزام نیتروی بیشتتری بته
تهران و تصرف یکی از فرودگاهها و عملیات سریع نجات در پایتخت بود".

بجا مانده از عمییات پنجه عقاب

گروگانگیری بعدها سرمنشا بسیاری از خیانت هبا ببه میبت
گشت .جنگ  2ساله ،انزوای بینالمییی ،تحریم اقتصادی،کودتای ،71
خورده شدن میییاردی پول های میت ،زدوبندهای پنهبانی و انبوا و
اقسام فریب ها و مکرها از دل ایبن مباجرا بیبرون آمبد .بنبیصبدر
پیش بینی این قضبایا را کبرده ببود کبه ببا تمبام وجبود در براببر
گروگانگیری ایستاد .تا آن جا که حجت االسالم موسویخبوئینی هبا،
رهشر دانشجویان خط امام در جریان اشغال سفارت ،در جیسه عبزل
رئیسجمهور گفت

ایستاده بر آرمان
" بنیصدر از مخالفان حرکت اشغال النبه جاسوسبی آمریکبا
توسط دانشجویان پیرو خط امام بود و از هر وسییه ای ببرای درهبم
شکستن این حرکت استفاده می کرد}317{".
آقای خمینی پس از گذشت یک سال از حادثبه گروگبانگیری
ضمن تایید چندباره حرکت آنان گفت
"این جوانهای ما رفتند ،ریختند و اعضای آنجا را گرفتنبد و
هیچ آسمان به زمین نیامد ..این خدمت بود .شما ا ن یکسال اسبت
این جاسو ها را در آنجا حشس کردیبد و خشبری نشبد ..االن مبا را
حصر اقتصادی کردند چه شد؟ مثال ما کجایمان گیر کبرده اسبت؟...
آن چیزی که برای ما ارزش دارد اسالم است... .ما برای شکممان قیام
نکردیم ..ما از انزوا نمی ترسیم .استقشال هم میکنیم .اما مبا منبزوی
نیستیم .شما خیال میکنید ما منزوی هستیم}315{".
گروگانها  222روز در اسارت دانشجویان خط امبام بودنبد .از
سویی رایزنی ها درباره آزادی گروگان ها میان بنبیصبدر و مقامبات
سازمان میل و شخص کورت والدهایم ،رئیس سازمان میل متحبد ،در
جریان بود و از سوی دیگر آقای خمینی بیتوجه به مسبئولیتهبای
اجرایی شخصا صادق طشاطشایی را برای مذاکره با نمایندگان جیمبی
کارتر ،بی اطال بنی صدر به آلمان فرسبتاده ببود تبا زد و بنبدهای
7
پنهانی اوج بگیرد.
سرانجام دولبت رجبایی ،بهبزاد نشبوی را مبامور کبرد تبا در
ننگیننامه ای با عنوان "قرارداد الجزایر" گروگانها را در قشبال 75
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قرارداد  7127را با آمریکاییها امضا میکنم}313{".
آنقدر این تواف نامه ننگین بود که جیمی کارتر ،رئیسجمهور
5

آمریکا ،در خاطراتش گفت
"آنقبدر ایببران ضببرر کببرد کببه گبباه دلببم بببرای ایببن میببت
میسوخت}312{".
بعدها بهزاد نشوی امضای قرارداد را "تنها افتخار دوران زندگی
خود" نامید}312{.
بنی صدر روز قشل از امضبای قبرارداد ،غافبل از اینکبه آقبای
خمینی از آن اطال دارد ،طی نامبهای ببه خمینبی هشبدار داد کبه
خیانت در آستانه اجراست
"پریشب به احمد آقا گفبتم داسبتان دارد ببه صبورتی تمبام
میشود که همه اش ضرر و تسییم است و الاقل باید بفرمائیبد افبرادی
که مذاکرات را کردهاند ،خدمت برسند توضیح بدهند .آن طور که ایبن
جانب فهمیدهام هم قانون اساسی نادیده گرفته شده است و هم شروط
چهارگانه آقا و هم مصوبات مجیس کنار گذاشته شده اسبت و ایبن در
ایران مسکوت نخواهد ماند و عواقب بسیار خواهد داشبت .پبولهبا
ایران را نمیدهند ...کار در حد خیانت است و هیچ دلیی هبم ببرا
قشول این معن نیست ...چه کس جبواب ایبن ببذل و بخشبشهبا را
خواهد داد خدا میداند .اموال شباه و ...را کبه نگبرفتیم هبیچ ،اینبک
پولهای یک میتی که از صدها سال سختی رن میبرد را می خواهند به
آمریکا بدهند ،شرف و اعتشار میت ما را و انقالب ما را به باد میدهنبد.

میییارد دالر پول بیوکه شده ایران در آمریکا تحویل دهد 7.سبرانجام

دیگر چه عرض کنم که اینجانب در تابستان در جیسه شورا انقبالب

از این  75میییارد ،تنها  5میییارد به ایران تحویل داده شد .قبرارداد

گریه کردم که این ترتیب کار کشور را به تسییم خواهد کشاند و ضبربه

بی آنکه رئیس جمهور کوچکترین خشری از مفاد آن داشبته باشبد از

خطرناک به اسا

موجودیت انقالب خواهد زد .ایبن نتیجبه ،نتیجبه

سوی بهزاد نشوی و مقامات مذاکره کننده امضبا شبد ،در حبالی کبه

خوب نیست .اقالً طور نشود که خدا نکرده بگویند آقا این ترتیبب

مطاب اصل  773قانون اساسی قراردادنامه ها با دول خبارجی ببدون

را موافقت فرمودید .اینطور گفتهاند که رهشبر انقبالب موافقبت کبرده

امضای رئیس جمهور فاقد اعتشار بود .استقالل ایبران ببر بباد رفبت.

است .بسیار برا اعتشار انقالب و رهشر و بنیانگذار انقالب صبدمه دارد.

حاکمیت میی مردم مخدوش شد و سرمایه این ممیکت قربانی خیانت

این موافقتنامه نیست ،تسییمنامه است .اینک سباعت  5بعبد ازظهبر

قدرت مداران گشت .خیانت به حدی عظیم بود که بهزاد نشوی امضبا

است و اینجانب هم اکنون از قضیه مطیع شدم}311{".

کننده قرارداد ،آن را به قرارداد  7171وثوق تششیه کرد و گفت
"وثوق الدوله قرار داد  7171را با انگییسیها امضا کبرد و مبن
 -2برای اطالعات بیشتر از مالقات طباطبایی با کریستوفر رجتوع کنیتد بته
کتاب همیلتون جردن:
Crisis, the last year of carter presidency, Hamilton jordan,
New York, putman, 3991, p122-121.
همچنین کتاب برژینسکی:
power and principle ,zbignniew berzezinski, new york ,farar,
straus, giroux press, 3991,p 102-105
همچنین کتاب گری سیک:
October Surprise,Gary Sick,new york, times book press, 3993,
p929919111
همچنین کتاب جیمی کارتر:
Keeping faith, jimmy carter, university of arkansas press,
3991, p155
 -2در میان رقم های درخواستی ایران ،یک رقم  3663میلیاردی نیز موجتود
بود .در کتاب سیر تحول سیاست آمریکا در ایران آمده است " :کارشناسان
طرف شور بهزاد نبوی در پاسخ به مطالبه او که آمریکا اموال شاه و بستتگان
او را در اختیار ایران بگذارد ،ارز این اموال را  36 / 3میلیارد دالر بر آورد
کردند }332{".بنیصدر در حاشیه نسخه دستنویس کتاب بر درستی رقتم
 23میلیارد دالر صحه میگذارد و میگوید":حضرات ایتن رقتم را بترای آن
ساختند که ضمانت  22میلیارد دالری از حکومت کارتر بخواهند و به بهانته
آن ،آزاد کردن گروگانها را تا لحظه سوگند ریگان به عقب بیاندازند ".

با عینی شدن امضای قرارداد الجزایر و خیانت به مال و سرمایه
میت ،رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی عییه دولت اعالم جبرم
کردند
"دولت ،حاکمیت میی ایران را مخدوش نموده اسبت موافقبت
نامه الجزایر با اصول بسیاری از قانون اساسی درتناقص اسبت.عالوه
بر آمریکاییها ،به غیر آمریکایی ها نیز از بابت موافقت نامه الجزایبر
پول پرداخت شده است}371{".
"نه تنها اینجانب ،بیکه همه آحاد میبت ایبران بایبد بداننبد
مسئولین چه بر سر اموال و استقالل آنها آورده اند}377{".
" سکوت در مقابل نقض قانون اساسی و قوانین مصوب مجیس
و عدم رعایت مصالح کشور را خیانت به میت ایران میدانم}377{".
نوبری رئیس کل بانک مرکزی "به صدای بیند اعالم میکنیم،
اگر گناه ما ناهماهنگی با نو جدید قرارداد وثوق الدوله است ،ما ببه
 -3کیتتومرص صتتابری(گل آقتتا) متتاجرای نقتتل قتتول را اینگونتته تعریتتف
میکند ":وقتی دو نفری از جماران بازگشتند ،بهزاد نبوی تا مرا دیتد ،از تته
سالن ،گفت :صابری بب ین! تو بعنوان یک نویسنده شاهد با ! قرار است متا
کاری بکنیم که فردا به من خواهند گفت :وثوق الدوله ایران .ولی تتو شتاهد
با که ما فقط به اطاعت امر امام این کار را میکنیم .من بته بهتزاد نبتوی
گفتم :حاال نروی و این عبارت وثوق الدوله را به خبرنگاران بگوئی که اتفاقتا
گو نکرد و عین همین تعبیر را هم به خبرنگاران گفت}336{".

ایستاده بر آرمان
این ناهماهنگی افتخار میکنیم}375{".
مهند

بازرگان بعدها در کتاب "انقالب ایران در دو حرکت"

پیرامون این قرارداد نوشت
"از  77میییارد دالر و چندین میییون امبوال مطالشبات خبود از
بانکهای آمریکا ،بدون اینکه صحشتی از مطالشات دیگرمبان ببه میبان
آید ،دو میییارد و  221میییون دالر دریافت[شد] .مطالشبات پرداخبت
نشده از جمیه تنخواه گردان عظیم حساب خرید اسیحه و ببدهیهبای
دولت و بخش خصوصی آمریکا از بابت قراردادهای تصفیه شده تحویل

روایت فروپاشی یک انقالب
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روزنامه انقالب اسالمی حمیه کرد و گفت
"چقدر جنایتکارند کسانی که مسئیه گروگانگیری را به خاطر
حب نفس و مسائل شخصی شان مطرح کرده و چنین دستاورد بزرگی
را زیرپا میگذارند}377{".
و زمانی که آیتاهلل منتظری صبحشتکبردن از گروگبانهبا را
خیانت شمرد ،بنیصدر گفت
"خیانت کاری است که انجام دادهانبد ،نبه صبحشت کبردن از
آن"{}377

نشده یا سفارشات نظامی وقطعات یدکی معوقبه بهبا پرداخبت شبده.

بازی کثیفی در جریان بود .افتضباح سبازش مقامبات ایرانبی

همچنین بدون احتساب میییاردها خسارات و محرومیتهای مسبتقیم

وآمریکایی بر سر قضیه گروگانها پس از چند سبال ببه تیتبر یبک

و غیرمستقیم ناشی از محاصره اقتصادی و سیب اعتشار مبالی ایبران و

رسانه های دنیا بدل شد .این سازش پنهانی آیتاهلل خمینی و مقامات

عقب افتادن برنامههای خودکفائی اقتصادی و سازندگی}372{".

دولت ریگان ،که با نام"اکتشر سورپرایز" شهرت یافت ،در بسیاری از

زمانی که بنی صدر به رجایی برای امضای این قرارداد خفتببار

مجببالت و روزنامببههببا منتش بر گشببت .نیویببورک تببایمز{،}375

اعتراض کرد و به او گفت که وزیر مشاور شما گفتبه اسبت کبه ایبن

نیوزویک{ ،}372واشنگتن پست{ ،}373فروزن فبود ایب {،}377

قرارداد همچبون قبرارداد وثبوق اسبت ،رجبایی در پاسبا گفبت

میامی هرالد{ ،}372نِیشِبن{ ،}372وال اسبتریت ژورنبال{،}371

"نمیدانسته مخاطشش نامحرم است!"{}373

یونایتد پر

اینترنشنال{ ،}351یو.ا .ای تبودی{ ،}357بوسبتون

بنی صدر مُصِر بود که خیانت اینان افشا شود و سفت ومحکبم

گالب{ ،}357ساندی تایمز{ ،}355نیو ریپابییبک{ ،}352کیمشیبا

به عهدی که با مردم بسته ببود وفبادار مانبد .پبس از اعبالم جبرم

ژورنالیسم ریویبو{ ،}353تبایم{ ،}357بوسبتون هرلنبد{،}352

رئیسجمهور ،قاضی جرم رجایی و نشوی را محرز دانست امبا قشبل از

نیببوزدِی{ ،}352وییِبب وُیببس{ ،}351گبباردین{ ،}321لومونببد،

آنکه حکم توقیف را صادر کنبد ،موسبوی اردبییبی پرونبده را از او

واشببینگتن تببایمز{ ،}327سببانفرانسیسببکو اگزمینببر{،}327

گرفت }377{.با اعالم جرم بنیصدر عییه دولت رجبایی ،دولبت او و

لببسآنجیببس تببایمز{ ،}325راکببی مبباونتین تببایمز{،}322

نمایندگان حزب جمهوری ،در  77اردیشهشبت  71جیسبه غیرعینبی

پترزبببورگتببایمز{ ،}323پیببیبببوی{ ،}327کریسببتین سبباینس

تشکیل دادند و در آن جیسه بهزاد نشبوی در یبک نطب  2سباعته

مانیتور{ ،}322شیکاگو تریشون{ ،}322فرانتالین{ }321و صبدها

ماوقع قرارداد الجزایر را توضیح داد و با بیان اینکبه گروگبانهبا ببا

مجیه و روزنامه دیگر راجع به رسوایی ببزرگ سبازش پشبت پبرده

ارزش نشودند و ما باید آنها را از سر باز میکردیم ، 7اعبالم کبرد کبه

مقامات ایرانی و آمریکایی دهها مقاله درج کردند .در دائره المعبارف

چون این کار با اطال مجیس ،دولت وآقای خمینی است ،ایبن اعبالم

بزرگ  wiki-pediaمدخیی با این عنوان وجبود دارد کبه ببه شبرح

جرم در نهایت بر ضد امام است و باید جیوی آن را گرفت .بنیصبدر

چگببونگی روابببط پنهببانی مقامببات ایرانببی و آمریکببایی پرداختببه
7

مطاب قانون اساسی درخواست کرد تا مشروح مذاکرات مجیبس در

است }331{.کتاب های بسیاری نیز دراین باره نوشته شد . .بارببارا

اختیار او قرار گیرد تا جریان را به اطال مردم برساند ،امبا هاشبمی

هونگر در کتاب "اکتشبر سبورپرایز"{ ،}337همییتبون جبردن در

رفسنجانی برخالف قانون اساسی از دادن نوار امتنا کرد}372{.

کتاب "بحرانها"{ ،}337بنی صدر در دو کتاب" اینک؛ زمان سخن

بنیصدر دائما بر حقوق میت تاکید میکرد و سرمایه ممیکت را

گفتن من فرا رسیده است"{ 5}335و" سیر تحول سیاست آمریکا

که در جریان قرارداد الجزایر نیست و نابود شبده ببود ،از مسبئوالن

در ایران "{ ،}333رابرت پاری در کتاب "راز اکتشر سورپرایز ،حییه

بازخواست می کرد .تا جایی کبه نشبوی گفبت " آنقبدر مثبل ایبن

یببا خیانببت؟"{ }337مببارک هببولشرت در کتبباب "طراحببان یببک

کاسب ها چرتکه نیاندازید که چقبدر گبرفتیم و چقبدر نگبرفتیم".

ماجرا"{ ، }332پروفسورگری سیک ،مشباور امنیبت میبی دولبت

بنیصدر در واکنش گفت

ریگان در کتاب "اکتشر سورپرایز"{ }332و رابرت پاری در دو کتاب

"ما قاعده نداریم از کیسه خییفه بشخشیم و بعد بگوییم که آقا
چرتکه نیندازید}372{".
"وقتی پولهای ما را آمریکاییهبا خوردنبد ،چطبور آن وقبت
گفتید که چرتکه نیندازید؟"{}371

2

"پرونده های مجهول اکتشبر سبورپرایز"{ }331و "پنهبانکباری و
مصونیت"{ ،}371هر کدام از زاویه ای به قضیه سازش مقامات ایران
و آمریکاییها پرداختند.
مسئولین ایرانی آزادی گروگانها را آنقدر کش دادند تا موعبد

روزنامه انقالب اسالمی با شبدت قضبیه زدوبنبد پشبت پبرده

ریاست جمهوری جیمی کارتر به سرآید و با عدم تحویبل ببه موقبع

مقامات ایران را افشا میکرد و مفاد قرارداد الجزایر و خیانت به میت را

گروگان ها ،در نزد افکار عمومی دمبوکرات هبا ببی اعتشبار گردنبد و

مطرح میکرد تا آنجا که هاشمی رفسنجانی واکنش نشان داد و گفت

جمهوری خواهان به قدرت رسند .مالقات مهدی کروبی ببا "ویییبام

"روزنامه انقالب اسالمی درباره گروگانگیری به تشبن دامبن
میزند .پرونده گروگانها ربطی به آنها ندارد}371{".
محسن رضایی ،فرمانده سپاه پاسداران ،نیبز ببه بنبیصبدر و
 -2نقل قول مستقیم آن ها این بود" :گروگانها مثل میوهای هستند که همته
آبش کشیده شده است!"

 -2اکنون که بیش از  23سال از افشای آن واقعه میگتذرد ،اگتر در موتتور
جستجوی گوگل عبارت " "October Surpriseو  Iranجستجو شود ،به
بیش از  263میلیون صفحه برمی خوریم که راجع بته ایتن رستوایی مطلتب
نوشتهاند.
 -3عنوان این کتاب درنسخه فرانسوی "توطئه آیتاهللها" است}332{ .
 -2نام این کتاب را در ترجمه تحتالفظی به "همدست شدن" تعبیر کرد.

ایستاده بر آرمان
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کِیسی" ،رئیس ستاد انتخاباتی ریگان و رئیس بعدی سازمان سیا ،در

اگر خمینی اطال نداشت پس چطور احمد در حضور او این حرفها را

 72ژوئیه  7121و در هتل پن سبتاره  Ritzدر مادریبد ،و همچنبین

می زد؟ بعد که بیرون آمدم مثل آدمی ببودم کبه یبک دفعبه همبه

مالقات صادق طشاطشایی با وارن کریستوفر ،معاون وزیر امور خارجبه

چیزش فرو بریزد}372{".

آمریکا در پاریس در اوت  7121در همین راسبتا انجبام شبد .آزادی

آخرین پرده این نمایش ،آزاد سازی گروگانها بود .گروگانهبا

گروگان ها در مقابل استرداد پول و اسیحه؛ مصالحه ای ببا ریگبان .از

سوار شدند و هواپیما با یک تِیک آف از زمبین ببه هبوا برخاسبت.

این سو طرف ایرانی تعهد می کرد تا با دیر آزاد کبردن گروگبانهبا،

هزاران کییومتر آن طرف تر تیویزیون های آمریکایی مشبغول پخبش

افتخار بازگشت آن ها را از دولت جیمی کبارتر کبه ببرای انتخاببات

زنده مراسم تحییف رونالد ریگان بودند .بازی تمام شده بود.

سخت برای پیروزی تالش میکرد دریغ کند و زمینه را برای ریاسبت
جمهوری ریگان آماده سازد و از سویی دیگر در عوض ،ریگان اسیحه
بدهد و به حساب دولتمردان ایرانی پول واریز کند .کاری که مقامات
ایرانی انجام دادند اما ریگبان و ببوش ،پبس از کسبب پیبروزی در
انتخابات ،اسیحه را به سه براببر قیمبت و ببه انبدازه ای ببه ایبران
فروختند که جنگ به سود آنها ادامه پیدا کند.
سرانجام مهیبت ریاسبت جمهبوری جیمبی کبارتر از حبزب
دموکرات با شکسبت در انتخاببات ببه سبر آمبد و رونالبد ریگبان
جمهوری خواه بر تخت ریاست جمهوری تکیه زد .همانطور که هاشمی
رفسنجانی در خطشه های نمازجمعه گفت ،مقامات ایرانی موف شدند
در انتخابات آمریکا دخالت کنند
" پوزه آمریکا را به خاک مالیبدیم و در انتخاباتشبان دخالبت
کردیم و رسوایشان کردیم}377{".
بنیصدر همواره فکر می کرد که آقای خمینی از زد و بنبدهای
پنهانی سران حزب جمهوری خشردار نیست و آنچه آنبان مبیکننبد
بدون اطال اوست .ایستاده بود تا خیانتکاران به میت افشا شوند اما
بی خشر از آنکه آقای خمینی در متن این نقل و انتقاالت پشت پبرده
قرار دارد .آقای خمینی مطاب آنچه بعبدها گفتبه و نوشبته شبد در
کانون تمامی زد و بندها قرار داشت .به شهادت هاشمی رفسبنجانی،
چه در ماجرای سازش با ریگان و چه در قضیه مکفبارلین 7.آیبتاهلل
داستان ما در پیش مردم شعار می داد" آمریکا هیچ غیطی نمی تواند
بکند" و در پشت پرده با "شبیطان ببزرگ" وارد زدوبنبد پنهبانی
میشد .بنی صدر ماجرای آخرین دیدارش با آقبای خمینبی را در 77
خرداد  71اینگونه بیان میکند
"بعد از صحشتها بیند شبدم کبه از در بیبایم بیبرون .احمبد
خمینی گفت آقای بنی صدر شما یک عیشبی داریبد.گفتم چیبه آن
عیب؟ گفت عیب شما این است که ول نمیکنید .هی میگید اینهبا
ساختن ،ساختن؛ بابا ساختن یا نساختن ،گروگانگیری تمام شد .حاال
امام میفرمایند شما باید با اینهبا کبار کنیبد.گفتم مبن حاضبر ببه
همکاری به کسانی که با آمریکا ساخته انبد نیسبتم .همبهاش فکبر
میکردم از این زد وبند ها خود خمینی مطیع نیست .اگر بفهمد پبدر
اینها را درمیآورد .باورم نمیشد .هر چه به مبن مبیگفتنبد کبه ببا
موافقت خود ایشان دارند این کارها را انجام می دهند باور نمیکردم.
در آن روز  77خرداد یک حالت عجیشی به من دست داد یبک غبم و
یک خشم .فقط می خواستم هر چه زودتر از آنجا بیایم بیرون .واقعبا
نگران این بودم که بروم یقه این پیرمرد را بگیرم و بگویم تو ببودی؟
 -2هاشمی رفسنجانی نیز می گویتد کته آقتای خمینتی در جریتان قضتیه
مکفارلن قرار داشته است و در جلساتی که بتا آقتای خمینتی داشتتهانتد
موضوع مطرح شده بوده است }362{.رفستنجانی همچنتین دربتاره ستفر
مک فارلین به تهران میگوید" :به امام هم گفته بودیم که هیئتی می آیتد و
کارشناسان ما با آنها صحبت میکنند}363{".

جنگ و ارتش
یاسر عرفات "کاری که ارتش ایران کرد؛ حماسه نشود ،معجزه
بود".
مشکالت داخیی ،انحصارطیشی و تالش ببرای منحبرف کبردن
انقالب از مسبیر اولیبه کماکبان ببه قبوت خبود بباقی بودنبد کبه
پیش بینی ای که بنی صدر در کارنامه روز  77تیر 31در روزنامه انقالب
اسالمی کرده بود7به واقعیت پیوست .تنش میان مرزهای غربی ایران
که از مدتی پیش شدت یافته بود سرانجام با ظاهر شدن میبگهبای
عراقی بر فراز تهران به نقطه بحران رسید و کیید آغاز جنگ  2ساله
در شهریور  31زده شد .بنی صدر در نامهای که در  72شهریور  31به
آقای خمینی نوشت ،نسشت به شرو جنگ هشدار داده بود
"به خوزستان رفتم ،ارتش ما در آنجا  21%یعن از نصبف هبم
کمتر سرباز و افسر و مهمات دارد... .انشبااهلل امبروز و فبردا حمیبه
نم کنند اما باالخره یک روز اینکار را خواهند کرد}377{".
آقای خمینی اما گزارش مستند و دهها صفحهای را که یک ماه
پیش از جنگ ،رئیس ستاد ارتش ،تیمسار فالحی ورئیس اطالعبات
ارتش ،سرهنگ کتیشه درباب تدارک رژیم صدام برا حمیه به ایران
تهیه و طی یک مالقات در حضورش بازگفته بودند ،نادیبده گرفبت و
آن را توطئه خواند .بنیصدر نقل میکند "خمینی به من گفت من به
این گزارشها باور ندارم .هیچکس به ایران حمیه نم کند .ایبن دروغ
را نظامیها م سازند تا پا آخوندها را از ارتش قطع کنند}372{".
بنیصدر در نامهای که به آقای خمینی نوشت به همبین نکتبه
اشاره کرد و گفت
"یکماه پیش همین فرماندهان را بخدمت فرستادم اطالعبات
حاصیه درباره توطئه امروز را بعرض رساندند .بعد باینجانب فرمودید
ایببن اطالعببات را ببباور نمبب فرمائیببد و امببروز راسببت از آب
درآمدهاند}372{".
ارتش از ضربه انقالب  32هنوز نتوانسته بود کمر راست کنبد.
چیزی از ارتش باقی نمانده بود .وسایل و تجهیبزات نظبامی مباههبا
بدون تکییف رها شده بودند ،فرار سربازان از پادگان ها ،ببیم سبران
ارتش و روسای آن از اعدام های انقالبی و برق آسبا و مخفبی شبدن
بسیاری از افسران ردهباالی آن 5غارت اسیحهها و تجهیزات نظبامی
در بحشوحه بهمن  ،32تصفیه و پاکسبازی  72111ارتشبی ببه گفتبه
" -2صبح ابتدا آقایان محالتی و حسین خمینی که از کرمانشاه آمده بودند ،به
همراه آقای میرسلیم معاون وزارت کشور آمدند .درباره کردستان و کرمانشتاه
گزار دادند و معلوم شد که نیروهای دشمن در خاک عراق تدارکاتی دیدهاند
و خبری که قبال به ما داده شده است ،صحت دارد}363{"...
 -3اعدام سران ارتش حتی پس از جنگ نیز ادامه داشت .سرهنگ عطاریان
و ناخدا افضلی که در طول جنگ خدمات ارزشمندی به وطن کرده بودند بته
اتهاماتی نظیر جاسوسی و نفوذی متهم شده واعدام گشتند.
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سرلشگر ظهیرنژاد{ }371و خواستههای نیروهای خط امام مشنی ببر

ارتش برای مقابیه با یک گردان دشمن هم آمادگی نداشت چه

آن ها سید عیی خامنه ای که در نمازجمعه

رسد به دفا در برابر حمیه تمام عیار دشمن به تمامیت ارضی کشور.

فریاد میزد "امام این همه روی پاکسبازی ادارات تاییبد مبیکنبد.

ارتش به گفته تیمسار فالحی تنها  2روز می توانست در برابر هجبوم

ارتش باید تصفیه شود ،وزارتخانه ها باید پاکسبازی شبود،}321{".

دشمن ایستادگی کند .لشکر زرهی خوزستان که مجهزترین لشبگر

بازخریببد و بازنشسببته کببردن  51درصببد از افسببران نیببروی

زرهی ارتش ایران قشل از انقالب بود و نقش تدافعی درحمیه احتمالی

هوایی{ ،}327اضمحالل نیروها و عدم وجود یبک مبدیریت مقتبدر

ارتش عراق به ایران جزو مسئولیت های سازمانی آن لشبگر مجهبز

جهت انسجام بخشیدن به ارتش و لشگریان؛ سشب شده بود تا ارتش

بود ،به هنگام حمیه ارتش عراق به ایران از  523تانک سبازمانیاش،

دست بسته و ناتوان باشد .کشف کودتای نوژه ،کبه در

تنها  72تانک آمادگی عمییات داشت .تمامی فرماندهان آن لشگر تا

پاکسازی بیشتر و در را

عمال در دفا

 77تیر سال  7531درست یک ماه پیش از جنگ به عنوان کودتا و در
حقیقت برای تر

از کودتا ،به منظور متالشبیکبردن و زدن ضبربه

نهایی به ارتش پیادهسازی شد و به موجب آن  211تبن از افسبران ،
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رده فرماندهان گردان و گروهان در زندان بودند .بنی صبدر دربباره
وضع تجهیزات نظامی در خوزستان گفت
"در خوزستان 72تانک قادر به شرکت در عمییات بودند .همه

سرتیپ ها ،سرهنگها تا استواران و گروهشانان ارتش اعدام شدند و

امکانات یکسال ونیم به امان خود رها شده بودند}325{".

چندین هزار تن روانه زندان ها گردیدند7؛ قوای ارتش را به زیر صبفر

آیتاهلل منتظری نقل میکند
"در پادگان وحدتی آقای سرلشگر ظهیرنبژاد داشبت تعریبف
میکرد که عراقیها تا کجا آمده اند و به چبه شبکل دارنبد پیشبروی
مببیکننببد ،مببن بببه او گفببتم "پببس چببرا شببما جیببوی آنهببا را
نمیگیرید؟"میگفت "بیه آقا صشر داشته باشید ،شما ناراحت نشاشید،
ان شاءاهلل درست میشود ،آخر ما وسایل و امکانات نداریم" ،ببه یبک
شکیی داشت ما را دلداری میداد .شنیدم یک ببار همبین صبحشتها را
آقای ظهیرنژاد پیش امام میکبرده ،محسبن رضبایی(فرمانبده سبپاه
پاسداران) هم در آن جیسه بوده ،آقای محسن رضایی به امام میگفتبه
ان شاء اهلل ما با نیروی ایمبان پیشبروی مبیکنبیم و چنبین و چنبان
میکنیم ،ظهیرنژاد دیده بود که محسن خییی دارد رجزخوانی میکنبد
به امام گفته بود "آقا نه پدر من زرتشتی بوده نه مادرم! مادرم مسیمان
است .پدرم هم مسیمان است .خودم هم واهلل مسیمان هستم .زنم هبم
مسیمان است .بچه هایم هم مسیمان هستند .امبا سبی تبا تانبک در
مقابیش سی تا تانک میخواهد!"{}322
از خالل نامه های بنی صدر به آقای خمینی می تبوان وضبعیت
ارتش ایران را در آن زمان به خوبی دریافت
"بنابر گزارشها فرماندهان سه نیرو ،میزان آمادگ نیبرو
زمین صفر درصد ،میزان آمادگ نیرو هوائ  71درصبد و میبزان
آمادگ نیرو دریائ  71درصد بود}323{".
"دیشب در اهواز بزحمت اتوبو و باربرها بزرگ برا ببردن

برد .آقای خمینی درباره کسانی که دراینشباره مبتهم شبده بودنبد،
عییرغم عدل اسالمی که در پاریس وعدهاش را داده بود ،گفت
"آنهایی که در این مسائل ،در این مساله آخبر[کودتبای نبوژه]
همراه بودند با این خیال فاسد کودتا ،تمام اینها به حسب حکبم قبرآن
حکمشان قتل است بالاستثنا .یک استثنا درش نیست؛ هیچ کس حب
ندارد که یک کسی را عفوش بکند ،یک کسی را مسامحه ببا او بکنبد.
اینهابه حکم اسالم و حکم قرآن فاسد و مفسد هستند و درباره اینهبا
چهار حکم در قرآن هست که از همه کوچکتر کشتن است}327{".

بقیه قشون دست و پا کردیم .تمام ارتش ببرا حمبل و نقبل تانبک و
دیگر وسایل  32خودرو دارد ،از اینرو تمام هفته را در راهها گذراندم و
برحمل و نقل نیروها نظارت کردم که اهمال و سست نشود .ببا وجبود
این انتقال  2روز بطول انجامید و الشته با خطرها بسیار از جمیه خطبر
توجه دشمن به مقصود ما .با همه اینها انتقال انجام گرفبت .مبا ببرا
یکماه دیگر (و در صورت حمیه کمتر از این) مهمات داریبم .بنبابراین
هر روز را از دست بدهیم ،برا کشور فاجعهانگیز است}327{".

کودکان کشته شده در حمیه عراق به دبستانی در دزفول
 -2سعید مهدیون ،آیت محققی ،احمد آزمتوده ،داریتو جاللتی ،خلیفته
سلطانی ،منوچهر صادقی ،سیروس ستوده ،اسماعیل نتوری مقتدم ،محمتد
بهروزفر ،محمد علی ثقفی ،جعفر راستگو ،علی شفی  ،اصغر الماسی ،جعفتر
مظاهری ،محمد بهرامتی ،مرتضتی فترحپتور ،علتی بکمپتانی ....،برختی از
درجهداران اعدامی بودند.
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 -2با این وضعیت اسفناک سقوط خرمشهر  32روز طول کشید حتال آنکته
صدام گمان میکرد در چند روز کل خوزستان را میگیرد .صدام بترای فتتح
خرمشهر ابتدا گردان  2را به خدمت گرفت ،پس از شکست ایتن گتردان او
گردان 1را وارد میدان کرد ،سپس تیپ  26زرهی را روانه خرمشهر ساخت و
با عدم موفقیت این تیپ سرانجام لشگر  3عراق را به خرمشهر فرستتاد تتا
بتواند آن جا را اشغال کند .شکست تیپ  26زرهی عراق در فتح خرمشهر تا
بدانجا صدام حسین را ناراحت ساخت که شخصا عبدالعزیز حدیثی ،فرمانده
تیپ  26زرهی عراق را به  23سال زندان محکوم کرد.
 -3برای مثال تانکهای چیفتن  13تنى در اختیار ارتش بودند که موتورشان
قدرت کشش تنها  23تن را داشت!
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آن روز اسرائیل به اهداف نهایی خود دست یافته است}325{".

ماه حرکت ندهند راه نم رود ،تانکها دو سال است رها و خوابیدهاند.

بنیصدر تمام وقت خود را معطوف به قضیه جنبگ کبرده ببود.

در چند ماه اخیر تحرک ایجاد شد و مقدار آمباده شبده اسبت .ببا

شب و روز در جشهه .از این میدان به آن میدان ،از این خباکریز ببه آن

اینحال با کوشش ششانه روز تکنیسینها که در همه جا رفته و آنچبه

خاکریز .بیپروا از بذل جان .کارنامه رئبیسجمهبوری کبه هبر روز در

توانستهام در تشویقشان کردهام تا بحال حدود  711تانک آماده عمییات

روزنامه انقالب اسالمی به چاپ میرسبید سراسبر مشبحون اسبت از

داریم و امید میرود  21تانک دیگر هم آماده کنیم ...نیرو زمین یبک

لحظههای جشهه .دیگر وقتی برای بنیصدر نمانده بود .پس از هر چنبد

لشگر زره  77است که پخش بود در کردستان و قزوین و زنجبان و...

روز حضور در جشهه به تهران میآمد ،در جیسات شرکت میکرد و ببار

تابحال جمع کردهایم غیر از  77تانک بقیه به محل رسبیدهانبد و خبود

دیگر به سنگر بازمیگشت .به جاهایی قبدم مبیگذاشبت کبه هبیچ

اینجانب از صشح تا شب مراقشت م کنم و در محل تمرکزشان میروم و

رئیسجمهوری به ذهنش نیز خطور نمیکند .خمپارهها یکبی پبس از

یک یک بازدید م کنم .درباره خرمشهر و آبادان ،فبوق طاقبت عمبل

دیگری در کنارش فرود میآمد و چندین بار از بیم بمبهبای دشبمن،

م شود .از وقت در خوزستان مستقر شدهام .دو بار خود به پایگاه هوائ

همراهانش خود را روی او انداختند تا رئیسجمهبور محشبوب آسبیب
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که حمیه به اطراف آبادان و خرمشهر را برعهده دارد رفتبهام و پبس از

نشیند .رئیسجمهوری که در سبینی بقیبه سبربازان ببیتکیبف غبذا

بعمل آوردن آنچه الزمه تشوی بوده است ،بر عمییات نظارت کردهام...

میخورد ،با موتورسیکیت از این نقطه به آن نقطه میرفبت ،ببر قبای

ما حت تفنگ ژ . .نداریم چه رسد به بقیه چیزها ...در ایبن وضبیعت

موتوری مینشست و بیمهابا در خط مقدم جشهه رفت و آمد میکرد تا

کمترین ب مهر به قیمت نابود مقاومت ما و خدا نباکرده فاجعبه

جایی که سربازان باور نمیکردند رئبیسجمهورشبان را در آن مکبان

تمام م شود .جز روحیه چیز مهم برا ما نمانده است و باآن میتوان

بشینند ،به دورش حیقه می زدند و تنها با فریادهای تیمسبار فالحبی و

پیروز شد تقریشاً نیم از خیشانها ما یا کشته و یا مفقود شبدهانبد...

خسبتگی

هواپیماها ما بعیت نشود قطعات آخرین زور خود را م زنند}322{".

ظهیرنژاد به جای خود بازمیگشتند .بنیصدر بدون احسا

از این مسافرتهای پایان ناپذیر از سوسنگرد ببه اهبواز ،از اهبواز ببه

"نیرو هوائ برا هواپیماها  F-2تنهبا  21خیشبان دارد و

خرمشهر ،از خرمشهر به ایالم ،از ایالم به قصر شیرین ،از قصرشبیرین

هوانیروز نیز همینطور نه مهمات دارد و نه هی کوپترها قطعات الزم.

به مهران ،از آنجا به آبادان ،به دهیبران ،بسبتان ،اندیمشبک ،دزفبول،

فرسودگ به تمام است}322{".

شوشتر و گیالن غرب میرفت و از آنجا به تهران بازمیگشت تا جنبگ

"امکانات نظام ما روزبروز کمتر م شود  .ما حت نیرو نداریم
که جانشین خستهها کنیم}321{".
صدام با عیم به وضعیت ارتش ایران،آن قدر به پیبروزی خبود
اطمینان داشت که با خود  7111خشرنگار را ببه عبراق آورده ببود تبا

را سامان بخشد و روحیههای پژمرده و از دست رفته را جبانی دوبباره
دهد .بنی صدر آدم نظامی نشود .شورای عالی دفا و همچنین مشاوران
صدیقی چون چمران ،فالحی و ظهیرنبژاد او را در پبیشببردن جنبگ
کمک میکردند .بنیصدر با اشاره به این نکته گفته بود

جشن پیروزی را در اهواز بگیرد ،پس با  77لشگر پیاده و زرهی و ببا

"در این چهار ماه جنگ دستور تنشیه ببرای هبیچکس صبادر

وارد کببردن  7211تانببک دسببت بببه عمییببات تهبباجمی زد}321{.

نکردهام بیکه دستور تشوی زیاد صادر کبردم .وقتبی مبن نظبامی

بنی صدر و ارتش چگونه می توانستند جیوی صدام حسبین و لشبگر

نیستم چطور هر چه را بگویم باید انجام دهید؟ اگر این کار را بکبنم

آمادهاش بایستند؟

ابتکارهای شما میمیرد}322{".

" وقتی حمیه آغاز شبد مبن در کرمانشباه ببودم .از تیمسبار

"به فرماندهان ارتش گفتم حضور من در اینجا[ ستاد ارتبش]

فالحی رئیس ستاد ارتش پرسیدم چند روز میتوانیم در برابر ارتبش

نه به لحاظ عیم من به امور نظامی است ،بیکه برای ایجاد اطمینان در

عراق مقاومت کنیم؟گفت چهار روز.گفتم شما این چهار روز را خوب

شماست که تصمیمات قاطع بگیرید وبدون تردید و تزلزل ببه اجبرا

بجنگید ،مسئول روز پنجم من هستم}327{".

بگذارید}323{".

جنگ آغاز شده بود .جنگی که به گفتبه بنبیصبدر ببانی آن
آمریکا بود

عالوه بر وظیفه فرماندهی که بر عهده او گزارده شبده ببود و
پس از پایان مسئولیتش بنا بر نقشههبای سبتاد ارتبش ،منجبر ببه

"بانی این جنگ به نظر من آمریکاست .ادامه جنبگ نیبز ببه

آزادسازی  31درصد زمین های اشغالی با دست خالی گشته بود ،کبار

سود امریکاسبت .ایبن جنبگ و ضبعیت دالر را تثشیبت مبیکنبد،

اعظم او به روحیه دادن و دلداری سربازان می گذشت .جنگ همیشه

قیمتهای مواد خام وساخته شده را به سبود امریکبا بباال و پبایین

همچون فتح تپه های اهلل اکشر ،پس گرفتن قصر شبیرین ،آزادسبازی

میبرد ،موقعیت آمریکا را در خاور میانه تثشیت می کند}327{".

سوسنگرد ،سد کردن هجوم دشمن به اهواز و جیوگیری از پیشروی

در حقیقت جنگ ایران و عراق ببه نحبو حیبرت آوری دقیقبا

7

دشمن و عقب راندن نیروهبای عراقبی ،شبیرین و دلنشبین نشبود.

مطاب با همان پیش بینی بود که هنری کیسینجر چند مباه قشبل در
جمع یهودیان واشنگتن بازگوکرده بود
"اگر انقالب ایران بخواهد به خارج مرزهای خود صبادر شبود
باید موانع بسیاری که در پیشروی هستند را حل کند و سبپس ببه
اهداف خود برسد .این موانع بسبیارند از جمیبه اختالفبات قبومی،
مذهشی ،بحرانهای اقتصادی وسیاسی اختالفات مرزی ببا عبراق در
نهایت اگر از تمام این موانبع عشبور کنبد بایبد مسبائل خبود را ببا
کشورهای خیی فار

حل نماید ولی اطمینان داشته باشید کبه تبا

 -2برای مثال رجوع کنیتد بته انقتالب استالمی  31/23/28و  .31/1/23در
سلسله یادداشت های "روزها بر رئیس جمهور چگونه متیگتذرد" ،بارهتا و
بارها ،دهها نمونه از فداکاریهای رئیسجمهور ثبت و ضبط گشتهاند.
 -2محسن رضایی اما درباره وضعیت جنگ در زمان بنیصدر میگویتد" :در
سال اول جنگ ،دولت بنیصدر با دولت صدام میجنگیتد کته جنتگ آنتان
نتیجه ای جز اشغال پی درپی مرزهای ایران و مقاومت بدون دستاورد ملت ما
ثمری نداشت و با آن که در این دوره ایران چهارعملیات انجام داد ،موف به
فتح یک تپه هم نشد}386{".

ایستاده بر آرمان
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"یکدفعه دیدم هییکوپتر دور میزند .نمیدانستم که نقص فنی

شکست ،پاتک و ضربه ناگهانی با آن وضع فروپاشبیده ارتبش ،جبز
الینفک جنگ بود .بنیصدر درباره عمییات کرخهکور میگوید
"صشح حمیه شد و قوا ما مواضع عراق را تصرف کرد .افراد

در چه مرحیه ای است .بعد دیدم که دارد میرود به طرف دهکدهای .به
نظرم رسید که میخواهد بنشیند.از بیرون نگاه کردم دیدم اگر بخواهد

از سپاه ،بدون اطال فرمانده لشگر  ،77جیو رفته بودنبد ببرا گبرد

بنشیند ،روی سقفهای خانه مردم مینشیند و بعبد مصبیشت درسبت

آوردن و بردن اسیحه بجا مانده بودند که اوائبل بعبد ازظهبر ،گبارد

میکند .فریاد زدم که اینجا خانه است و نشاید اینجا بنشبینی .دوبباره

جمهور عراق وارد عمل شد و دست به حمیه متقاببل زد .اینجانبب

اوجی گرفت و رفت به طرف زمین .اینجور به نظرم رسید.دقیقا به این

در یک زره پوش بودم که خشر دادند که افراد لشگر در حال فرارنبد.

ترتیب بود یانه ،چیزی نیست که من بتوانم اظهار نظر کبنم .ببه نظبرم

وقت از زره پوش بیرون آمدم ،افسر ترک زبان را دیدم که در براببر

رسید مثل یک توپی که بخورد زمین و برخیبزد .نزدیبک زمبین هبم

کامیونها سربازان ایستاده و گریه کنبان از آنهبا مب خواهبد ببه

چنین حالتی داشت .یک مرتشه داشت مبیخبورد زمبین ،انتظباریون

مواضع خود بازگردند .با تهدید به مسیسل ،او را کنار زدند و کامیونها

روبروی من نشسته بود پرید به طرف من ،در این موقع ظهیرنژاد فبورا

راه افتاد .سوار جیپ شدم و دورتر ،جیپ دور زد و در برابر کامیونهبا

در هییکوپتر را باز کرد و کامال مسیط بر اعصابش بود ،دست مرا گرفت

ایستاد .پیاده شدم و خطاب به سربازان گفتم ببرا اینکبه فبرار از

که بیرون بروم و بیرون پریدم}321{"...

میدان شرف را کامل کنید ،از رو منتخب مبردم ایبران نیبز عشبور

زمانی که خشر رسید بنیصدر از سانحه سقوط هییکوپتر جبان

کنید .به گریه افتادند و ببه جشهبه بازگشبتند .آن روز تبا  77شبب،

سالم بدر برده است ،سیل نذورات مردم برای سالمتی و زندهماندن او

مشغول بازگرداندن افراد به جشهه و باز سباز جشهبه ببودیم .شبب

سرازیر شد .چه به گفته آقای خمینی" رئیسجمهوری ببود کبه ببر

هنگام ،هدف خمسه خمسهها عراق شبدیم .افسبر خبودش را

قیبها حکومت میکرد" .فشارهای مخالفان آنقدر بنبیصبدر را در

رو من انداخت و بر زمینم خواباند}322{"...

منگنه گذاشته بود که ترجیح می داد بمیبرد و خبالص شبود .خبود

دفا جانانه افسران و سربازان ایرانی در طول یبک سبال اول

درباره سقوط هییکوپترش میگوید

جنگ ،فراتبر از هنرنمبایی ببود .در یبک طبرف بزرگتبرین ارتبش

"در کرمانشاه زمانی که هیی کبوپتر مبا سبقوط کبرد بسبیار

خاورمیانه با انوا و اقسام سالحها و توپها و در طبرف دیگبر یبک

بانشاط بودم .همراهانم این را حمل بر شجاعت کردند اما در حقیقبت

ارتش فروپاشیده که برای جنگیدن سالح نیبز در اختیبار نداشبت.

از این که تا چند لحظه دیگر کشته مبیشبوم و راحبت مبیشبوم،

وضعیت وخیم بود .ارتش به فرماندهی بنی صدر سالح نداشت و اگبر

احسا

آرامش و شادی میکردم}311{".

هم می خواست بخرد ،هیچ کشوری حاضر به فروش سالح ببه ایبران
نمی شد .طرح مکمل حمیه عبراق و عبدم فبروش اسبیحه ،انقبالب
اسالمی را در آستانه سقوط قرار داده بود و اینک حفب انقبالب نبه
محتاج رشادت که نیازمند از خود گذشبتگی و ایثبار ببود .در ایبن
موقعیت بنیصدر با دست خالی و فکر باز به جنگ رفت ،یک به یبک
استعدادها شکوفا شدند،خالقیت ها به کار افتادنبد و ایبران ،ابتکبار
عمل را بدست گرفت .بنیصدر در اینباره میگوید
"میان اسیحه و انسان ،انسان انتخاب شد  .با مردم ساالر کردن
سازمان ارتش ،بمعنای همراه کبردن مسبئولیت ببا اختیبار و ابتکبار،
ابتکارها بکار افتادند و به ارتش ایران امکان دادند با حبداقل اسبیحه و
مهمات ،در همان ماه اول ،قوای دشمن را زمین گیر کنند}322{".
در نشود سالح ومهمات ،بنیصدر وارتش طشیعبت را ببه یباری
گرفتند .از آب ،رود ،باتالق ،شن زار و پستی و بیندی زمین اسبتفاده
کامل به عمل آمد .از جمیه این ابتکارات؛ پیروزی در جشهه اهواز بود.
نیروهای بعثی تا 3کییومتری اهواز جیو آمده بودنبد کبه ببا درایبت
بنی صدر و شورای عالی دفا  ،نیروهای ایرانی جریان رود کارون را به
سمت نیروهای عراقی منحرف کردند .این ابتکار عمل که با شکسبت
سربازان صدام توام شد موجی از شادمانی را برای مبردم اهبواز ببه
ارمغان آورد .از آن پس مردم منطقبهای را کبه در آن ایبن عمییبات
انجام شد ،به پا

این حرکت "،منطقه بنیصدر" نامیدند.

در یکی از سفرهای مداوم بنبیصبدر در  72مبرداد  31و در
کرمانشاه هییکوپتر حامل او و همراهانش سقوط کرد و رئیسجمهبور
تا پ ای مرگ پیش رفت .اگر ظهیرنژاد خود را روی او نیانداخته ببود و
از هییکوپتر خود را به بیرون پرتاب نکرده بودند ،بنیصدر میرفت و
روح پرتالطمش آرام می گرفت اما قسمت چنبین ببود کبه بمانبد و
بایستد .از هییکوپتر الشهای بیش نماند

بنی صدر در تهران نشود و چه موقعیتی بهتر از این برای تسخیر
قطعی مواضع قدرت؟ حزب جمهوری تمام توان خود را بسی کرده بود

ایستاده بر آرمان
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تا بنیصدر را این بار در جشهه زمین بزند و این انوا و اقسام تهمتهبا

" شکل ارتش بدون ایجاد روحیبه و تجدیبد سبازمان ممکبن

و افتراها بود که به سوی وی سبرازیر مبیگشبت.در نشبردی نبابرابر،

نیست .با ایجاد روحیه ،گنشد را بازگرداندم و در کردستان نیز ارتبش

رئیسجمهوری که مدام در جشهه ها مشغول دفا از وطبن ببود آمباج

را از رخوت بیرون آوردم و تا امبروز  211کشبته و  7111زخمب داده

حمیههای گوناگون قرار میگرفت از اتهام خیانت تا زنببازی درجشهبه.

است .اما بالفاصیه شرو شد .خدمت رسیدند و نوشتهئ گرفتند که

ارتش به این بهانه که اوال شاهی است و دوما مواف بنبیصبدر اسبت،

در ارتش تفتیش کنید و هفتهئ یک گزارش بدهید .در کجا دنیا و

مرتشا تضعیف مبی شبد.کوچکترین اشبتشاهاتش را نمبیبخشبیدند و

در کدام تاریا ارتش میتواند با اینگونه اظهار عین سوظن برسر پبا

بزرگترین خدماتش را نادیده مبی گرفتنبد .سبران ارتبش مرتشبا ببه

بماند؟ چطور ارتش از فرماندهان فرمان بشرد که اینطبور طبرف بب

دادسرا ها احضار می شدند و دادستانی برای آنها حکمهای محکومیت

اعتماد قرار گرفتهاند؟"{}315

و زندان و اعدام صادر می کرد .حتی تیمسار فالحی و فکوری نیبز کبه
روسای ارتش بودند مصون نماندند .دادسراهای انقالب پیدر پی آنهبا
را احضار میکردند و ببا القبابی چبون" ضبد انقبالب"" ،برانبداز" و
"افرادی با کارنامه سیاه و مشکوک" به پروندهسازی عییه آنها مشغول
بودند .فالحی در نامهای به حجتاالسالم هبادوی ،دادسبتان انقبالب،
تحمل این سختیها را در راه دفا از وطن هیچ شمرد ونوشت
" تاریا انقالب ایران و میت ح شنا

و کشیر ایبران ،دربباره

سرتیپ ولی فالحی بعد از اوقضاوت خواهد کرد و سبرانجام قضباوت
نهایی در رستاخیز الهی و با رای خدا اعالم خواهد شد".
برای ارتشیان اوضا به قدری وخیم بود که به فرمان دادستان
انقالب ،سرلشگر ظهیرنژاد رئیس ستاد ارتش را در جشهبه بازداشبت
کرده بودند .بنیصدر میگوید
" وقتی سرلشگر ظهیرنژاد به دیدارم آمد ،گفت با این وضعیت
کار دشوار شده و چارهای جز استعفا ندارم}317{".

بنی صدر در نامه دیگری به آقای خمینی ،میتمسانه درخواست
کرد تا او ارتشیان را قوت قیب دهد
"اینک نوبت اینست که دست بدامن شما بشوم؛ فردا جمعه یا
پس فردا یک بیان در تقویت روحیه ارتش ها بفرمائید}312{".
نظر آقای خمینی اما نسشت به ارتبش چنبدان مسباعد نشبود.
بنیصدر از این نگاه آقای خمینی در دیدارشان با یکدیگر میگوید
"خمینی گفت شکل سپاه پاسداران را تقویت کنید.ارتشی ها
شاه در رگ وپوستشان است یک عمر جاویدشباه گفتبهانبد .گفبتم
ارتشیها عاش شاه نیستند .قبدرت را در نظبر آنهبا اصبل و ارزش
کردهاند .جاوید شاه را به این دلیل میگفتند که شباه را تجسبم آن
قدرت میدانستند .امروز که فرصت احسا

اسبتقالل و مسبئولیت

داشتن  ،کردهاند مثل بقیه و بیکبه بیشبتر از آنهبا احسبا

نفبرت

میکنند ،باید کاری کنیم که سپاه به بیماری قبدرت پرسبتی دچبار
نشود که اگر شد شخص پرست هم می شود .امروز شما تجسم قدرت
گوشهای از این آزارها را بنیصدر اینگونه نقل میکند
"افسران ارتش به بهانه های مختیف مبورد تحقیبر و توقیبف
قرار میگرفتند .به عنوان نمونه فرمانده تیپ دزفول گرفتار و روانبه

شده اید .مسئیه اصیی قدرت پرستی است}313{".
بنیصدر همچنین در نامهای به آقای خمینی ،نوشت
" اگر اینجانب هیچ خدمت نکرده باشم این خدمت را کردهام

زندان و شکنجه شد .اثر شکنجه هنوز روی بدن او باقی است و مبی

که یک ارتش پریشان و پراکنده و مایو

و پر هرج و مرج را کبه در

لنگد .فرمانده لشگر اهواز نیز زندانی شد و چند نوبت به شدت کتک

پیام خودتان در اول سال هم بود که دیگر تحمل هرج و مرج داخیب

خورد .فرمانده لشگر خراسان را توقیف کردند به تهران آوردند سبر

آنرا نخواهید کرد را تحویل گرفتهام و با آن در کردسبتان و گنشبد و

او را تراشیدند و پس از چهار روز زندان انفرادی گفتند آزاد است .او

آذربایجان غرب و حال در تمام غرب ایران دارم م جنگم و امبروز

نزد من آمد و گریست وگفت من یک سبرتیپ ارتبش هسبتم .ببا

قو تر از روز شرو به جنگ نیز شده است .در تغییر روحیه و فکبر

تحقیری که مرا کردند ،چگونه می توانم بازگردم و لشگر فرمانبدهی

ارتش همین بس که ساخته رژیم شاه بود و حاال دارد از رژیبم شبما

کنم؟ در کرمانشاه سرهنگی را بدون دلیل توقیف کردنبد و او را ببه
مستراح شویی واداشتند}317{".
بنیصدر در نامهای به آقای خمینی از جو بیاعتمادی نسشت به
ارتش شکایت کرد و از او خواست تا جیبوی رفتارهبای خصبمانه ببا
ارتش و ارتشیان را بگیرد

دفا م کند}317{".
اما آقای خمینی به بی اعتنایی به ارتبش و اختصباص تمبامی
تشوی ها و تمجیدها به حزباهلل و سپاه ادامه میداد
"حزبالیهی ها هستند که در جشههها خون مبیدهنبد ،جبان
شیرین خود را فدای اسالم میکنند و به سبعادت ایبن میبت و ایبن

ایستاده بر آرمان
جامعه عش میورزند}312{".
جنگ روانی و فشار تشییغاتی از سوی دارودسته حزب جمهوری
به اوج رسیده بود .رئیس جمهور در جشهه مشغول جنگ بود و اینان در
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کنند"{ ،}712با قبدرت و شبدت تمبام دنشبال مبی شبد .آن قبدر
توطئه چینی و تالش برای حذف رئیس جمهور شدت گرفته ببود کبه
حتی صدای آقای خمینی هم درآمد .بنیصدر نقل میکند

تهران نقشه برکناری او را میکشیدند .هر طرحی که به مجیبس ببرده

"به امام گفتم اینها اگر بخواهند مرتب روحیبه مبا را خبراب

میشد یکی از مانعهبای ببر سبر عبزل رئبیسجمهبور را از سبر راه

کنند ما پیروز نمیشویم .امام گفتند قدر زحمات شما معیوم است .به

برمیداشت .نوار حسن آیت ،مو به مو و نکته به نکته اجرا میشد
" مجیس هم که بباز بشبود گفبتم ،دسبت مبا خییبی ببازتر

یک عدهشان که اینجا آمده بودند،گفتم یک عبده رفتبهانبد آنجبا
فداکاری میکنند ،شما اینجا نشستهاید نقشه میکشید؟"{}711

میشود.مسئیه فعال مانعش اینه که مجیس نیست .فردا مجیبس کبه

گرچه بعدها همچنان که هاشمی رفسبنجانی در خطشبه هبای

بیاد ،مقابل رئیس جمهور خواهد ایستاد ...من فکر مبیکبنم کبه ببا

نمازجمعه گفت مشخص شد این نقشهکشیدنها بیاجبازه و دسبتور

مجیس هم خواه ناخواه درگیری خواهد داشت ،ما توی مجیبس هبم

آیتاهلل نشودهاست .رفسنجانی نقل میکند "ما رفتیم به امام گفتبیم

برنامه داریم}312{"...

بنیصدر ریاست جمهوری را گرفته .این که نشد .فرمودند شما بروید

تضعیف ارتش و بزرگنمایی سپاه پاسبداران همچنبان ادامبه
داشت .بنیصدر گفت
"من نه تقدیر میخواهم ،نه تشوی میخواهم و نبه سبتایش،
آنچه میخواهم این است که با فشار سیاسی روانی این نیرو تضعیف
نشود و ما بتوانیم دشمن را سرکوب کنیم .یک کم انصباف .همبین و
بس}311{".
"من از این آقایان هیچ چیز نمیخواهم جز اینکه مرا به حبال
خود بگذارند تا این جنگ را به نتیجه برسانم}711{".
"این جنگ روانی سیاسی چند برابر بیشتر به ما ضربه رسانده
است تا حمیه دشمن}717{".
"به این جنگ روانی خاتمه دهید و بگذارید نیروهبای مسبیح
این جنگ را با موفقیت پیش بشرند}717{".

مجیس را در دست بگیرید}771{".
آیت اهلل از آن سو مشغول خالیکردن زیرپای بنیصدر بود و از
سوی دیگر در جیوی بنیصبدر و اطرافیبانش نقشبی متضباد ببازی
میکرد .مهند

سحابی میگوید

"بازرگان برای من تعریف میکرد یک روز پیش امام بودیم ببه
همراه بنیصدر و بهشتی .بعد از رفتن آقایان امام مبن را صبدا زد و
گفت شما قدری این بنیصدر را نصیحت کنید .او فقط حرف میزنبد
و سر وصدا راه میاندازد ،اینها دارند عمل میکنند!"{}777
بعدها آقای خمینی خود نیز ،طرفداری گهگاه و صوریاش را از
بنیصدر" ،بواسطه برخی مصالح" دانست.
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آقای خمینی نقش را به خوبی ایفبا مبیکبرد .ببر زمبین زدن
بنیصدر پروژه ای بود که گام به گام از اسبفند  32تبا خبرداد  71از

"عدهای شب و روز به تخریب روحیه فرماندهان مشغولانبد و

سوی آیتاهلل تعقیب شد .حجتاالسالم محالتی درباره جیسهای کبه

گمان میکنم این معنا امروز بر کسی پوشیده نیسبت و همبه مبردم

پیش از انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری در حضور آقای خمینی

دیگر اینها را میشناسند با کمال تاسف عدهای جشهه جنگ اصیی را

برگزار شده بود میگوید

جشهه جنگ با رئیس جمهور قرار داده اند}715{".

"راجع به بنی صدر آقای سید ابوالفضل شرو کبرد صبحشت

"اینهم نوعی تقسیم کار است؛ اگر شکست پبیش آمبد ببه

کردن که ایشان در مجیس خشرگان این طور بوده ،امام فرمود خییبی

عهده رئیس جمهوری و فرمانده کل قبوا اسبت و داد وقبال راه مبی

مهم نیست ،شما بروید مجیس را قشضبه کنیبد .ریبیس جمهبور در

اندازند و متن امضا میکنند که باید چنبین و چنبان کرد،امبا وقتبی

جمهببوری اسببالمی کبباره ای نیسببت ،همببه کبباره دولببت اسببت و

پیروزی پیش میآید مال بقیه است}712{".

مجیس}777{".

"دو خشر هم امشب به من دادند ،یکی پاسبا امبام اسبت در

پس از اظهارات عجیب و غریب محسن رفیب دوسبت کبه در

تشوی فرماندهان نظامی و این پاسا ،جشران آن بیانیه و تفسیرهای

پاسا به این که چرا جان سربازان را آنقدر ببی ارزش مبی پنداریبد،

پی در پی را میکند و در عین حال خشر اینکه مجیس قدم دیگری در

گفته بود "سربازان ما یکشار مصرف هستند" ،این بار نوببت رجبایی

حذف رئیس جمهوری برداشته که اینهم پاداشی بود ببرای زحمبات

بود تا در مسجد سپهساالر(مطهری فعیبی) نیبت بباطنی و نهایبت

من!"{}713

ضدیت با رئیسجمهور را آشکار کند

"در این شطرن مرا یک طرف قرار دادهانبد و همبه راه هبا را

" 7ماه دیر تر با نهادهای انقالبی پیروز شویم بهتر از این است

دارند میبندند تا من مات شوم .آن بنبست خارجی ،ایبن ببنبسبت

که با ارتشی پیروز شویم که کودتا گبران را بکبار گرفتبه اسبت .آن

داخیی که حاال بنبا دارنبد آن را ببا تشییغبات رادیبو و تیویزیبون و

پیروزی که این ارتش بدست آورد نمیخواهیم}775{".

روزنامهای و منشری تکمیل کنند .جوری که رئیسجمهور از هبر سبو
در محاصره قرار گیرد وهیچ دررویی نداشته باشد وعطای این عنوان
را به لقایش بشخشد و برود}717{".
"داوطیب ریاستجمهوری شدم ،آنچه در توان داشتم کوشبیدم

حسین خمینی ،نوه آقای خمینی که از طرفداران بنی صدر بود
نیز گفت
"من خودم با آنها بحث کردهام و خبودم از آنهبا شبنیدم کبه
میگویند خوزستان و حتی نصف ایران برود بهتر از ایبن اسبت کبه

ولی دائم به دست وپایم بند گذاشتند .باز آنچه در توان دارم میگذارم،
اما اگر نشد میآیم حقیقت را هرچه هست ببه شبما مبیگبویم .ایبن
توطئهای است که هدفی جز حذف رئیسجمهور ندارد}712{".
طرح حذف رئبیس جمهبور از سبوی کسبانی کبه ببه گفتبه
بنی صدر"،می خواستند بههر قیمت کودتا  72مرداد را از نو تمرین

" -2در مسأله طرفداری از بنی صدر ،او ]سید احمتد[ متادامی کته متن از
بنی صدر بواسطه بعضی مصالح جانبداری میکردم او هم گتاهی طرفتداری
می کرد وآنگاه که من پرده را باال زده او را برکنار کردم حتی یک مرتبه از او
طرفداری نکرد و مخالفت شدید میکرد( ".نامه آقتای خمینتی در دفتاع از
عملکرد حاج احمدآقا ،مورخه 23آذر )2362

ایستاده بر آرمان
بنیصدر حاکم شبود .آخبرین شبانس ایبن جمهبوری بنبی صبدر
است}772{".
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نوشته و امضا کرده در اختیار آیتاهلل گذاشبته ببود ،7همچنبان آمباج
حمالت حزب جمهوری و انحصارطیشان قرار داشت .آنهایی کبه تمبام

حزب میت ایران به رهشری داریوش فروهر این طبرز تفکبر را

نشدن جنگ را برای تثشیت حکومت خود و کنار زدن مخالفبان خبوش

مورد انتقاد قرار داد و گفت
"ناشایستگی دست اندرکاران حکومت و رقابت های زیانشخش
آنان کار را بدانجا رسانیده است که برای انحصار داشبتن افتخارهبا،
سامان یافتن جشهه ها را خوش نمی دارند}777{".
بنیصدر به همین نکات اشاره کرد و گفت

میپنداشتند ،تمام تالش خویش را به کار بستند تبا از سبامان یبافتن

"برای یک عده ای از دست رفتن خوزستان گواراتر از پیروزی
بنیصدر است}772{".

جنگ توسط بنیصدر جیوگیری کنند .مخالفبان بنبیصبدر بعبدها در
خاطراتی که منتشر کردند ،به نقبش خبود در برکنباری بنبیصبدر از
فرماندهی کل قوا اذعان کرده و به رفت و آمدهایشان نزد آقای خمینی
جهت زدن رای او درباره بنیصدر اشاره کردند
احمد توکیی نقل میکند "روزی دیگر من و آیتاهلل خامنبهای
و آقای هاشمی رفسنجانی و آیتاهلل یزدی و آقای پبرورش و شبهید

"عدهای هستند که میخواهند به هر قیمت شکست بخوریم،

رجایی و مرحوم شیا محمد منتظبری ،جیبوی امبام حیقبه زدیبم،

فکر می کنند پیروزی ،پیروزی رئیس جمهوری است و این برایشبان

موضو هم درباره همان مشکالت بنیصدر بود ،آیتاهلل خامنهای آن

غیرقابل تحمل است}772{".
"در واقع هدف از ادامه جنگ ظاهرا جز این نیست که مواضع
تحکیم گردد}771{".
جالب آن که  72سال پس از بنیصدر ،محسبن رضبایی ،نیبت
واقعی جناح خود را از ادامه جنگ آشبکار کبرد و مهبر تائیبدی ببر
حرفهای بنیصدر زد

روز غزلی از حاف خواند و گفت بنیصدر پبدر مبا درآورده اسبت و
اکنون هم در ارتش یارگیری میکند ،این امر ممکن اسبت در آینبده
خطراتی پیش بیاورد}773{".
آیت اهلل منتظری نوشت "برای ما مسیم شده بود که آقای بنی
صدر مساله جنگ را دارد سنشل میکند}777{".
هاشمیرفسنجانی در نامبهای ببه آقبای خمینبی گفبت " در

"اگر جنگ را ادامه نمبیدادیبم ،حکومبت و انقبالب تثشیبت

خصوص جنگ و فرماندهان ارتش ،مطالب و احتماالت زیادی داریبم.

نمیشد .آنهایی که میگویند شش سال از  2سال جنگ بیهوده بود

فرمانده به خاطر ناهماهنگی و وحشت از نیروهای خبالص اسبالمی،

و سالهای جنگ را  7و 7توصیف میکنند ،باید بداننبد کبه اگبر ببه

مایل است نیروهای غیراسالمی را در ارتش حباکم کنبد کبه منبافع

جنگ پایان مبی دادیبم حکومبت اسبالمی و انقبالب از ببین رفتبه

مشترک پیدا کرده اند و نیروهای خبالص دینبی را یبا منبزوی و یبا

بود}771{".

منفصل نمایند}772{".

بنیصدر در نامه ای به آقای خمینبی همبین موضبو را ببا وی

و بهزاد نشوی گفت "بنیصدر زمانی که فرمانده کل قبوا شبد،

درمیان گذاشت و خشر از نیت واقعی حزب جمهوری و همسیکانش داد

یک استراتژی خاصی را در جهت حاکمیت دادن ضد انقالب در ارتش

"این آقایان که از پشت جشهه گشودهاند ،خواهان ادامه جنگ

و کنار گذاشتن عناصر مؤمن به انقالب پیاده کبرد .چنانکبه اطبال

هستند اما نه برا تحصیل پیروز بیکه بردن ایبران ببه شکسبت.

داریم ،اطالعیهای منتشر ساخت که تمام امرای بازنشسته ارتش باید

خیال م کنند ،شکست موجب م شبود از شبر بنب صبدر راحبت

به سرکار خود باز گردند که اجازه پخش مجدد آن داده نشد .در واقع

بشوند}777{".

او سعی داشت زمینه را برای بازگشت دستگیر شدگان ارتش همبوار

از سویی دیگر بنی صدر مجشور بود تا از انحرافاتی کبه ببه نبام

سازد .بنیصدر ،با استفاده از فرماندهی کل قوا آنچنان جو تشییغباتی

جنگ پیش میآمد جیوگیری کند .یکیاز این اتفاقها حضور امام زمان

در ارتش بوجود آورده بود که اکثر خیشانان ارتش مسئیه را به شبکل

در جشههها در دفا از رزمندگان ایرانی بود! بنیصدر دراین باره گفت

دیگری برداشت کرده بودند .چنانکه مسئیه عرب و عجبم را در رأ

"اسرای عراقی گفتهاند ،یک اسب سفیدی با شمشیر ببه مبا

قرار داده بودند که این جریان از اصل ،انحرافی بود .بنیصدر پبس از

حمیه می کند!! این امور را در ایبن عصبر وزمانبه تشییبغ کبردن در

این ماجرا ،بالفاصیه تحیییی از کودتای نوژه را مطرح کرد تبا اذهبان

حقیقت انکار کردن نقش خود انسان است .الشته آنها که اینگونه امور

عمومی را منحرف سازد و کشف کنندگان کودتا را زیر سبئوال قبرار

را میسازند و میخواهند القا کنند ،جواب این سئوال یادشان میرود

دهد و در این رابطه گفبت کودتبای نبوژه توطئبه آمریکبا ببود تبا

که این اسب سفید بهتر بود روز اول میآمد واینهمه ضایعات وتیفات

متخصصین را از ارتش کنار بگذارند .در حالی که ما میدانبیم کودتبا

به کشور وارد نمیشد وجیوی پیشروی دشمن را میگرفت!"{}777
تالش همهجانشه برای برکناری رئیسجمهور از فرماندهی کلقبوا

واقعی بود ودر این رابطه هم عدهای دستگیر شدند}772{".
در این میان یداهلل سحابی با اعتراض به مخالفان گفته بود

در جریان بود .با آنکه بنیصدر در نامههایش به آقای خمینی قول داده

"کوبیدن بنیصدر که ارتش متالشی شدهای را با دلجویی ببه

بود که بعد از تمام شدن جنگ کنار برود و حتی استعفا نامهاش را هبم

این شکل درآورده است که حمالت دشمن را خنثی مبینمایبد ،ببر
موازین عدل وانصاف نیست}771{".

 -2قبل از این گفتگو ،حسین خمینی برای اولین بتار در مصتاحبه ای علیته
بنی صدر صحبت کرد .چه شده بود؟ درباره چرایی آن مصاحبه بنیصدر نقل
میکند" :روز بعد از مصاحبه ،حسین خمینى نزد من آمد و گفتت":عمتویم
احمدآقا تلفن کرد بیا حال امام خراب است .از آبادان به تهران آمتدم .نتزد
پدر بزر رفتم دیدم در رختخواب با حالى بسیار زار است .مضطرب شدم و
پرسیدم :چه شده؟ کسالت دارید؟ امام گفتت :از دستت بنتى صتدر استت،
بنىصدر مىخواهد مرا نابود کند}623{".

به همت بنی صدر و دلجویی او ،ارتبش کبه پبس از پیبروزی
" -2اینجانب تصمیم خود را گرفتهام .بعتد از ایتن جنتگ استتعفا ختواهم
کرد(".نامه بنی صدر به آقاى خمینى 3 ،آبان " ،)}623{ 2331اینک هم در
صفحه جداگانه استعفا خود را مىنویسم خدمت شما باشد هر وقتت دیدیتد
مصلحت کشور است بفرمائید منتشر کنند(".نامه بنی صدر به آقاى خمینى،
 2خرداد )}622{ 2331
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انقالب منهدم شده بود ،اکنون می توانسبت در یبک روز  711پبرواز
7

روایت فروپاشی یک انقالب
موجب از دست رفتن کشورشان میشود .من منتخب مردم هستم ،هر
وقت وهر زمان که مردم مرا نخواهند همان لحظه و همان زمان خبواهم
گفت که آسوده شدم و دنشال کار خویش خواهم رفت}755{".
در حقیقت جنگ فرصتی مناسب بود تا سران حزب جمهوری

هوایی عییه نیروهای صدام انجام دهد.
ارتشیان با جان و دل از ایران دفا میکردنبد .بنبیصبدر در
نامهای به آقای خمینی به یکی از این جانشازیها و دالوریهبا اشباره
کرد و نوشت
"خیشانها نیرو هبوائ و هبوانیروز ،از فبداکار گذشبته،

جمهوری میدانست اگر بنیصدر موف شود جنگ را با موفقیت تمام

انتحار م کنند و اینجانب دائم از این پایگاه بآن پایگاه م روم ،آنهبا

کند ،دیگر هیچگاه نمی توانند به قدرت برسند .باید از فرصت جنبگ

را تشوی م کنم .اما هر روز بهم م گویند امبروز نوببت مبرگ مبا

استفاده می شد و تا سر رئیس جمهور به جنبگ گبرم اسبت ،او را از

است .خودم از قیافهها آنها شرمنده م شوم که ممکن است فبردا

اریکه قدرت به زیر کشید .این گفته رجایی به خوبی بیبانگر هبدفی

دیگر آنها را نشینم}757{".

است که جناح قدرتطیب در ذهن میپروراندند

در واقع نیروی هوایی در جنگ استادانه عمل کبرد .خیشانبان
دلیر نیروی هوایی که اکثرا با ضمانت شخصی بنیصدر از زنبدانهبا

بی دغدغه با سرنگونی بنی صدر قبدرت را در دسبت گیرنبد .حبزب

"جنبببگ نعمبببت اسبببت .در سبببایه آن مسبببائل حبببل
میشوند}752{".

آزاد شده بودند و با درایت سرهنگ فکوری پس از پاکسازی دعبوت

اما بنیصدر قرص و محکم ایستاده بود .از چندین طرف تحبت

به کار شده بودند ،سنگ تمام گذاشتند 7711.خیشان نیروی هوایی در

فشار بود .رادیو تیویزیون ،اببزار هبای تشییغباتی حبزب جمهبوری،

هرماه به طور متوسط هر کدام  21-51پرواز انجام می دادند .خباطره

سپاهپاسداران ،کمیتههای انقالب ،دادگاههای شبر و دیبوان عبالی

یکی از این خیشانان تنها اشک را به چشمان میآورد

کشور ،همه و همه دست به دست هم داده بودند تا او را زمین بزننبد.

" پس از جریان تصفیه نیروهای هوایی من بازنشسته شدم و به
مرغداری مشغول شدم .روز اول حمیه عراق به ایران از منطقه عییشاه

نماینده  77میییونی مردم تک و تنهبا در براببر هجبوم همبهجانشبه
ایستاده بود و کمر خم نمیکرد

عوض که بین کرج و تهران است داشتم میآمدم به تهبران کبه ببروم

"کسی به مظیومیت من در حکومت ،الاقل در تباریا دو سبه

منزل .دیدم دو هواپیمای "سوخو" عراقی دارند از باالی سبرم پبرواز

قرن اخیر نشوده است .دست و پای مرا بستهاند و میگویند بجنگ! و

میکنند .در ارتفا خییی کم .متاسفانه دقای بعبد صبدای بمشباران را

من پذیرفتهام و دارم میجنگم .با این حال میآیند و باز هم بندهای

شنیدم .وقتی رسیدم منزل با هیچکس صحشت نکردم .رفتم توی اتاق،

تازه ای بر دست و پای من میگذارند}753{".

در را بستم و شرو کردم به گریه کردن .زار میزدم .به خودم میگفتم

"اما امروز در چند جشهه مشغول جنگیم در جشهه شایعهسازان،

چرا من در چنین شرایطی به عنوان خیشان نمی تبوانم ببرای ممیکبتم

در جشهه فرصتطیشان قدرت ،در جشهه ضدانقالب ،در جشهه مشبکالت

کاری بکنم.همسرم آمد به اتاق و از من پرسید چرا گریه میکنی؟ بیند

اقتصادی ،سیاسی ،داخیی ،خارجی و در جشهه جنگ نظامی}757{".

شو و همین ا ن به نیروی هوایی تیفن بزن .اگر تو را برای پرواز قشبول

"ما مظیومانه میجنگیم  ،چه کسی ببه مبا کمبک مبیکنبد؟

کردند من حاضرم مرا به عنوان گروگان آنجا نگبه دارنبد و تبو ببرو در

خارجی ها که تا حاال به ما اسیحه هم نفروخته اند ،چه رسد به کمک.

جنگ عییه عراق شرکت کن .زنگ زدم به سرهنگ فکبوری در سبتاد

اما داخل .ای مردم ،خود شما میدانیدکه با ما چه میکنند}752{".

هوایی .گفتم من بازنشسته هستم .اگر ببه مبن اعتمباد نداریبد .زن و

"حالت من به حالت کسی میماند که به اونیش و سوزن به طبور

بچهام را در ستاد هوایی گروگان بگیرید و به من هواپیما بدهید تا ببرم

بی صدا میزنند و او از روی ناچاری گاه فریاد میزند .تازه آن فریبادی

بجنگم .فکوری گفت همین ا ن بیا اینجا}757{".

هم که می زنم درباره جنگ است .حالت من به حالت کسی می ماند که

نی روهای خط امام و حزب جمهوری در مجیس متمرکز شبده

با تقالی کشندهای دارد بنایی را میسازد و میبیند کبه هنبوز خشبت

بودند تا عنوان فرماندهی کل قوا را از رئیس جمهور بگیرند .بنیصدر

بعدی را نگذاشته چند خشت ازبنا را فرو ریختهاند .دیگر حاال آنچبه را

در پاسا تالش مخالفبان و وابسبتگان فکبری و تشبکیالتی حبزب

که واقع شده است را مردم می دانند من چه میگویم}752{".

جمهوری در بازپس گیری فرماندهی کل قوا گفت
"این مدت که من رئیس جمهورم ،کدامیک از آزادیهای مبردم
را به خطر افکندهام و در برابر خطراتی که این آزادیها را تهدید کردند
ومیکنند سکوت کردهام؟ شما شب و روز مشغول توطئه هسبتید کبه
عنوان فرماندهی کل قوا را از رئبیس جمهبور بباز پبس گیریبد .چبرا
میخواهید این کار را بکنید؟ برای این اسبت کبه مبیخواهیبد تمبام
عناصر قدرت در دست خودتان باشد؟ این را مردم فهمیده انبد .مبردم
میدانند که در شرایط جنگ این خیانت آشکاری به کشورشان است و
 -2عملیات یک مهرماه  .31مصاحبه رادیویی سرهنگ خلبان امیر بیگتدلی بتا
رادیو بین المللی فرانسه ،بخش فارسی 23 ،شهریور  .2311بنتیصتدر دربتاره
دیدار از خلبانان نیروی هوائی پیش از این پروازها میگویتد" :رفتتم بترای
خلبانان در پایگاهشان داستان رستم و اشکبوس را گفتم .گفتم رستتم اکنتون
شما هستید .اینکه چگونه میتوانید ارتش عراق را متوقف کنید ،شما بایتد بته
من بگویید .ولی آنچه که ما میخواهیم ،بر خالف عرف نظامی انجام دهید .همه
با هم ایستادیم و سرود "ای ایران" را خواندیم با یک حالت هیجانی}633{".

"وضعیتی که ما در آن مبیجنگبیم در تباریا بشبری شباید
بینظیر باشد .تمام دستگاههایی که میباید برای پیش بردن جنگ به
ما کمک کنند ،به جای آن مخالفت و ضدیت میکنند .هرگز نشده که
دستگاه تشییغاتی مخالف یک فرمانده کل قوا باشبد و چنبان تشییبغ
کند که جز تضعیف روحیه نیروهای مسیح ما از کار آنبان نتیجبهای
حاصل نشود}751{".
مخالفان رئیسجمهور برای زدن او از چندین کانال وارد شبده
بودند .ضمن تالش هایشان در مجیس برای گرفتن حکم خیع فرمانده
کل قوا به تیمسار فالحی و سرتیپ فکبوری گفتبه بودنبد کبه اگبر
بنیصدر خیع شد شما را به جای او میگذاریم }721{.گرچه به آنبان
نیز که تا آخرین لحظه با رئبیسجمهبور ایسبتادند و پبس از عبزل
بنی صدر با صدور اعالمیه ای در پایگاه های نظامی از زحمات او تشکر
کردند ،رحم نکردند و  2ماه پس از عزل بنی صدر در مهرماه سال،71
در سانحهای حیرتآور و مشکوک ،هواپیمای حامل کالهدوز ،نبامجو،
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فالحی و فکوری در نزدیکی تهران سقوط کرد و تمبامی فرمانبدهان
نظامی جز خیشانان در آتش سوختند 7.بعدها مقامبات ایرانبی عیبت
سقوط را " از کار افتادن همزمان  2موتور هواپیما" عنبوان کردنبد

روایت فروپاشی یک انقالب
مسیح ما که در جشهه ها می جنگند به خاطر شما نمیجنگند که این
حرفهای کشنده موجب شود دست از جنگ بکشند}727{".

7

" یکی از نمایندگان اهواز گفته است با اینکه سه هفتبه اسبت

واین سوال را بی پاسا گذاردند که" چگونه می شود  2موتور هواپیما

امام گفته اند باید محاصره آبادان شکسته شود ولی تا کنون این کار

همزمان و با هم از کار بیفتد؟".

نشده .این حرف بدین معنی است که نیروهای آماده ای آنجا بوده اند

بازار سباختن اخشبار دروغ و شبایعه و تهمبت و افتبرا عییبه
بنیصدر داغ بود .مردم به نظاره نشسته بودند تا بشینند رئیسجمهور
محشوبشان چگونه بر مشکالت فائ میآید

و توانایی شکست محاصره را هم داشته اند ،امبا دسبت روی دسبت
گذاشته و تماشا میکنند! "{}722
"نقل کرده اند که سرهنگ فکوری گفته است آقای بنی صبدر

"چه تشییغات سبوئی در ایبن نهادهبا ببه خصبوص در سبپاه

با اعزام نیروی هوایی برای سرکوب مهاجمین به سوسنگرد مخالفت

پاسداران بر ضد رئیسجمهوری میشود .کار را به اینجا رسانیده انبد

کرده است و این عمل باعث موفقیت دشبمن در سوسبنگرد گشبته

که یک نماینده مجیس گفته اسبت از یبک سبپاهی شبنیدم محبل

است .من از سرهنگ فکوری پرسیدم معیوم شد این هم مثبل بقیبه

تندگویان را رئیسجمهور به عراقیها گفته و آنهبا آمبدهانبد و او را

حرفها کذب محض است .چطور یک کسی می تواند خود را مسبیمان

گرفتهاند! تا این حد تشییغات سوء؟ ایبن خبدمت ببه اسبالم اسبت؟

بداند و این همه دروغ بگوید؟"{}722

خدمت به سپاه است؟"{}727

"اداره اطالعات ارتش چند ماه پیش نواری از گفتگوی دو تبن

"آنچه من کردهام و میکنم این است که در نیروهای مسیح و

از مسئوالن اطالعات سپاه پر کرده بود که در باره ترور من گفتگو می

بخصوص سپاه پاسداران  ،خی و خوی سیطه گری و اسبتشداد رای و

کردند .اولی میگفت میخواهیم او را به عنبوان سرکشبی از جشهبه

حاکمیت جویی به وجود نیاید .اگراین خی وخو بوجبود آمبد دیگبر

غرب به اینجا بکشیم و ترورش کنیم .مخاطشش پرسید امبام را چبه

فاتحه انقالب خوانده است}725{".
"در یکی ازشبهای آخر هفته در تیویزیون ،عبدهای را آورده

کردهاید؟ موافقت کرده است؟ اولی گفت موافقت میگیریم و اگر هم
نکرد یک فقیه پیدا میکنیم و اجازه میگیریم}721{".

بودند که بعد از ستایش فبراوان ازخبود گفتبه بودنبد هبر وقبت از

"عدهای از نظامیان پیش من آمدند وخواستند به جانشداری از

فرماندهی اطاعت نکردیم موفقیت داشتیم! ایبن کمکبی اسبت کبه

رئیسجمهور راهپیمایی کنند .گفتند ما میخواهیم بگوییم که شبما

دستگاه تشییغاتی در جنگ به ما میکند.این گونه تشییغ میکننبد در

چه زحمتی میکشید .گفتم اگر شما میخواهید بگویید که میدانیبد

اوج جنگ بر عییه ما}722{".

چه کردهام ،بهترین راهپیماییها ،اصرار وسماجت در بهتر و سبریعتر

"بعد از فتح تپههای اهلل اکشر ،رادیو گبوش مبی دادم داشبت
اطالعیه ای بنام سپاه میخواند .میگفت "پبس از مبدتی رکبود ببا

جنگیدن است .هر ساعت تاخیر ممکن است برای میهن ما سرنوشت
دردناکی بدنشال آورد}731{".

آتش توپخانه و با کمک هوانیروز و سبپاه ایبن منطقبه را بباز پبس

هاشمی رفسنجانی نیز نقل کرده بود که

گرفتیم ".معیوم میشود کبه چنبد تیبپ از نیبروی زمینبی تحبت

"شب قشل از شهادت شیرودی[که بنیصدر او را ترفیع درجبه

فرماندهی چمران اصال در آنجا حاضر نشودند! ایبن مسبائل از حمیبه

داده بود]دیده شده است که میان یک سرهنگ و بنبیصبدر تمبا

لشگر دشمن هم زیان بارتر است .فرماندهان ارتش دیشب پیش من

تیفنی مشکوکی برقرار شده است و جهت تیرخوردن هیبیکبوپتر از

آمدند در حالی که سخت رنجیده و عصشانی بودنبد مبیگفتنبد مبا

کنار بوده است نه از جیو!"{}737

بخاطر شما فشار میآوریم و همکاری و همباهنگی مبی کنبیم ،بعبد
رادیو با ما اینطور میکند}723{".
"گفته اند نیروهای مسیح ما در خوزستان معطبل مبی کننبد

آنها ،حتی از تهمت جنسی نیز دریغ نمبیکردند.گفتنبد کبه
بنی صدر در جشهه مشغول البواطی و زن ببازی اسبت .بنبیصبدر از
مالقاتی که با آیتاهلل داشته است میگوید

وعمل می کنند برای اینکه در تهران قرار است کودتبا شبود .اینهبا

" رفتم پیش خمینی و مثل اینکه منفجر شوم گفبتم مبن تبا

بدانند با این کارهایشان خوزستان از دست نخواهد رفبت .فرزنبدان

امروز در تم ام عمرم با هیچ زنی غیر از همسرم آمیزش نداشتم .اینها
رذالت میکنند .آدمی که همه چیزش را گذاشته وتوی جشهه می رود

 -2به کرات از فکوری نقل شده بود که گفته بود" :ایتن آقایتان نمتیگذارنتد
جنگ تمام بشود ".او در گفتگویی با بنیصدر در آخترین روزهتای خترداد 63
گفته بود" :آقای خمینی که قدرت بسیج مردم را از دستداده است ،دست بته
زور و کشتار خواهد زد".پس از آنکه همسر فکوری به نزد کروبی ،رئیس بنیاد
شهید میرود و از میخواهد تا پیرامون مر همسر تحقیت کنتد ،کروبتی
اینگونه پاسخ میدهد که" :شما هر نیازی اعتم از نقتدی و غیرنقتدی داریتد
بفرمایید ما آن را برایتان انجام میدهیم فقط پیگیر این قضیه نباشید ".بترای
آگاهی از جزئیات حادثه و سواالت بیجواب پیرامون سقوط هواپیمتا ر.ک بته
مصاحبه محمد جعفری با رادیو آزادگان 2 ،نوامبر  .2333همچنین پیکر شتهید
فالحی در کنار مزار آیتآهلل طالقانی ،در بهشت زهرا مدفون گشت.
" -2هواپیما تا  83مایلی تهران به آسودگی پرواز می کند .خلبتان بتا بترج
مهرآباد تماس می گیرد و اجازه کم کردن ارتفاع پرواز را می خواهد .موافقت
می شود 23 .مایلی تهران .خلبان دوباره می خواهد ارتفاع را کمتر کند .بتاز
موافقت می شود .ارتفاع تا  8333پایی زمین پایین می آید .بته محتک کتم
شدن ارتفاع هر چهار موتور هواپیما از کار می افتد}622{".

که وطنش را حف کند درجشهه ای که آدمی با چشم خود مبی بینبد
انسانی شاد وخندان و لحظه بعد شاهد آن است که ببر اثبر اصبابت
توپ و موشک ذغال شده است ،در جشهه اینطور بر من مبیگبذرد و
اینها در تهران نشسته اند این جور چیزها برایم میسازند}737{".
این تهمت ها پس از عزل بنیصدر ادامه داشت و تا امروز نیبز
ادامه دارد .پس از خرداد  71که حاکمیت یکدست شده بود و تمبامی
ابزارهای تشییغاتی(اعم از وسایل ارتشاط جمعی ،تریشون نماز جمعه ها،
روزنامهها ،رادیو ،تیویزیون و کتابها و مجبالت) ببه قشضبه آقایبان
درآمده بود ،عشارت مشهم "خیانت بنی صبدر" ترجیبع بنبد تمبامی
گفتهها و نوشتهها گشت .نظیر این جمیه بارها و بارها تکرار شد
"اصالً اینها به صدام خط داده بودند .آنها گفته بودند تو بیا مبا
کشور را به تو تسییم می کنیم"}735{.
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اما اینک پس از سه دهه باید به راستی پرسبید خیانبت را کبه

مقابل حمالت بزرگترین لشگر خاورمیانه مقاومت کنبد و ببا هبیچ31،

کرد؟ اگر این بنیصدرِ "میعون"" ،کافر" و "حرامی" 7بود که خیانبت

درصد زمینهای اشغالی را پس بگیرد؟ یعنبی ببا یبک ارتبش درهبم

می کرد و مانع پیروزی و پیشروی بود ،پس چرا پس از عزل او ،نیبروی

کوبیده شده در برابر لشگری که میخواهد یکهفتهای به تهران برسد

ما ظرف سه ماه حتی یک پیروزی کوچک نیز بدست نیاورد و اگر همبه

و جشن پیروزی برپا کند ،بایستد و نیروهای عراقی را عقب رانبد؟ ببه

مشکل بنیصدر بود و گناه به گردن او بود که اسیحه نمیدهد و خیانت

این میگویند خیانت؟ کجاست عدل؟ کجاست یک جو انصباف؟ کباری

میکند و نمی گذارد خرمشهر را بازپس گیریم ،چطور پس از رفتن او تا

که عرفات از آن با عنوان "معجزه" یاد میکنبد ،خیانبت اسبت؟ اگبر

یکسال خرمشهر در دست عراقیها بود؟ چطور است هر نشردی را کبه

دفا تمامعیار از خاک میهن در میان آن همه فشار و هجوم جنباحهبا

بنی صدر با ارتش فرماندهی کرده است با خیانت او و شکسبت همبراه

برای تسخیر قدرت اسمش خیانت است پس باید دیگر مرگ واژههبا را

شده اما هر عمییاتی که سربازان دلیر سپاه پاسداران جمهوری اسالمی

به سوگ بنشینیم که در روزگار تجاوزات پیاپی به حریم واژهها زندگی

و جان برکفان غیرتمند حزباهلل در آن شرکت داشتهاند ببا رشبادت و

میکنیم .اگر دفا با چنگ و دندان رئیسجمهوری که پوتین ببه پبا و

فداکاری فرماندهان به پیروزی معنوی رسیدهاند؟ خیانت را کبه کبرد؟

دست از جان شسته در جشهه ها به استقشال مرگ میرود نامش خیانت

آقایان بر مسند کار که آزادیها را سیب کردند ،اعدامهای دستهجمعی

است پس دیگر وای بر ما و وای بر شما .اگر اینها اسمش خیانت اسبت

به راه انداختند ،شکنجهگاه و قتیگاه ساختند ،روزنامبههبا را بسبتند،

پس روی مین دواندن جوانها و جیوی تیغ بردن طفلهبای معصبوم و

استشداد را حاکم کردند ،جنگ را  2سال ادامه دادند ،میییاردها دالر به

گرفتار کردن بهترین فرزندان این ممیکت در تیههای آبی و گودالهای

اقتصاد کشور لطمه زدند ،انقالب را از مسبیر خبود خبارج کردنبد ،ببا

ممیو از قیر مذاب در حمیه به بصره و فاو در جنبگ  2سباله و درگیبر

آمریکا واسرائیل سازش پنهانی کردند 211 ،هبزار تبن از جبوانهبای

کردن میت با جنگی بیپایان با شعار" راه قد

از کبربال مبیگبذرد"

معصوم این کشور را برای تثشیت قدرت خویش به کام مرگ فرستادند،

اسمش چیست؟ آن قدر این ماجرای خیانت بر سر هر مسئیه وعمییات

اختناق ایجاد کردند ،به نام اسالم و دین آدمکشبی ببه راه انداختنبد،

و حمیهای تکرار شده است که حتی عیی شمخانی ،وزیر دفبا اسبش

جوانان معتقد و بیگناه را به جرم یبک اعالمیبه و یبک روزنامبه زیبر

جمهوری اسبالمی را هبم ببه واکبنش واداشبته اسبت .ببه قبول آن

وحشیانهترین شکنجه ها کشتند و پول گیوله را از مبادر دردمندشبان

ضربالمثل قدیمی عزا چه عزایی است که...

گرفتند و نشانی خاوران را دادند ،منابع و مخبازن نفتبی و غیرنفتبی و

"من شخصا بعضی از آنچه را که به عنوان ماجرای هبویزه نقبل

میراث فرهنگی ما را به تاراج بردند ،ایران را ویران کردند ،اگر خیانبت

میشود ،قشول ندارم؛ یعنی هرگز هدف بنبیصبدر شکسبت عمییبات

نکردند پس چه کردند؟

هویزه نشود ...او کسی بود که با بدست آوردن یک پیروزی ،میتوانست

در تاریا  51ساله ایران پس از انقبالب ،تعبداد افبرادی کبه در

همه مخالفین خود را حذف نماید و مسیم است که هرگز حاضبر نشبود

حکومت راه یافتند و در مقابل استشداد و انحصار ایستادند و تباوانش را

آگاهانه شکست در یک عمییات را بپذیرد .این نهایت سبادهاندیشبی

نیز پرداختند از انگشتان دو دست تجاوز نمیکند .شاخص این جریبان

است اگر اعالم شود عمییات هویزه ،عمییاتی بود که بنبیصبدر در آن

سید ابوالحسن بنیصبدر اسبت .آنکبه ببه قبدرت و پبول و مقبام و

خیانت کرده است .بنیصدر تمام تبدبیر خبود را ببه کبار گرفبت کبه

ماندگاری نه گفت و در حالی که میتوانست همآواز و همآهنبگ آنبان

عمییات هویزه موف شود .من خودم در اتاق جنگی که بنبیصبدر در

شود ،در اوج به نفع مردم کنار کشید ،تا آخرین لحظه بر آزادیها پبای

آنجا بود حضور داشتم}733{".

فشرد و خود را به استشداد و اختنباق نفروخبت .از مقبام ریاسبت ببه

نکته جالب این دروغ ها و افتراها این است که عیی رغم هجوم

سادگی گذشت تا حجت را بر صاحشان قدرت تمام گردانبد .آنهبا کبه

تشییغاتی و تکرار همیشگی خیانت بنی صدر در رسانههای تشییغباتی

قدرت را تصاحب کردند و با اهرم زور انقالب را به بیراهه کشاندند ،فباز

دولتی ،مردم نشان دادند که شعور اجتماعی و عقل جمعبی شبان در

دوم را که عشارت بود از لجنمال کردن طرف مقابل ،در همان ابتدا آغاز

تصمیمگیری ها درمورد شخص هیچگاه مرعوب و مجبذوب تشییغبات

کردند .ضربه ببه اعتشبار و حیثیبت بنبیصبدر ببا عشبارت "خیانبت

نشده است.

بنیصدر" ،در این سالها تمرین و تکرار شبد تبا افکبار عمبومی را از

در حقیقت برای تیپ فکری انحصارگرایان و استشدادطیشان که

تقابل آزادی و استشداد در بحشوحه سالهای آغازین انقبالب منحبرف

تنها قدرت را می خواستند وبس ،مهم کشته ها ،جانشبازان و ضبربات

سازد .با ضرباهنگهای منظم حمیه عییه بنیصدر را آغاز کردند تا القبا

اقتصادی و اجتماعی و خسارات مادی و معنوی نشود .مهم کنبار زدن

سازند که "هرکس به راه او رود ،جز فرجبامی اینچنبین ،در انتظبارش

بنی صدر بود .به هر قیمتی .تفکر"سرباز یبک ببار مصبرف" و "ببه

نخواهد بود ".اما در این میان نکات دیگری نیز قابل تاملاند .آنهبا کبه

بهشت فرستادن سربازان" در اعماق ذهن جناح مقابل رسوب کبرده

در این سالها ،در وحشتناکترین سالهبای سانسبور خشبری ،مبدام

بود .بنیصدر در نامههبایی ببه آقبای خمینبی و منتظبریدر مبورد

اتهام خیانت را مطبرح کردنبد یکشبار از خبود نپرسبیدند کبه کبدام

صیادشیرازی مینویسد

فرماندهای در دنیا میخواهد که لشگرش شکست بخبورد؟" 7خیانبت

"آقا صیاد شیراز سرگرد بود و مرحوم دکتر چمران او را ببه

یعنی چه؟ یعنی یک ارتش زیر صفر را به جایی برسانید که یکسال در

اینجانب معرف کرده بود .سه درجه ارتقاء ببه او دادم ،او را سبرهنگ
تمام کردم 5 ،لشگر را در اختیبارش گذاشبتم و و مبسمور کردسبتانش

 -2نظیر این فحاشیها بارها و بارها توسط دولتمردان نظام والیت فقیه تکرار
شده است .کلکسیونی از آنهتا را ببینیتد در" :غائلته  22استفند ،"2331
انتشارات دادگستری تهران.
 -2بنیصدر یکبار مستاصل از اینهمه حمله و تهمت ،گفته بود" :هیچ کس
نمیتواند ادعا کند که بیش از یک فرمانده خواهان پیروزی است}632{".

کردم  ..با آنکه فرماندهان ارتش مخالف بودند ،م گفتم بیکبه راسبت
باشد و او مرد با جوهر باشد .بدفعات شکایت و اعتراض شد که مگبر
ما نظامیان موش آزمایشگاه هستیم که بدست افسر توپخانبه کبه نبه
در

ستاد فرمانده و نه تجربه دارد م سپارید .جوابم این ببود کبه
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باتجربهها کمکش کنند و موجب هماهنگ و همکبار میبان سبپاه و

دست بدهیم و جنگ ادامه پیدا کند ،با توجه به اینکه به دلیل محاصره

ارتش م شود .خشر رسید که در تهران به کارها دیگر مشغول شده و

اقتصادی ما قادر به تهیه اسیحه نیستیم ،سرانجام مجشور ببه پبذیرش

هر روز گزارش گفتگوهایش درباره عزل فرماندهان و همه کاره شدنش

پایان جنگ در شکست خواهیم شد .آقای خمینی ببا ایبن پیشبنهاد

را م آوردند .تزلزل و خشم فرماندهان نیروها زیاد م شد تا بدانجا که

موافقت کرد و گفت فقط کاری کنید که اسمش صیح نشاشد .بسیاری با

دسته جمع آمدند و گفتند استعفا میبدهیم .سبرانجام در کردسبتان

"صیح" مخالفند .همین حاال دو اتوبو

مصیشت بر مصیشت افزود و مصیشت آخبر کبه بشبار آورد ،غیرقاببل

بودند اینجا و با صیح مخالفت میکردند .گفتم روی صیح اسم دیگبری

اغماض شد یک گروه  311نفر را به سردشت برده و  232تن از آنهبا

نمیشود گذاشت .این آقایان هم اگر میتوانند ،رودرروی مردم با صبیح

را به کشتن داده و  23میییون تومان پول و بسیار از اببزار جنگب از

مخالفت کنند .گفت پس بکنید .وزیبر امبور خارجبه کوببا[ ،ایزیبدور

بین رفت و روحیه نظامیان را بکی خراب کرده بود ارتشیان با او بغایت

ماکالمیر] که رئیس هیئت بود تیفن کرد و گفت که مبا جبواب موافب

دشمن شدند .برا جشران عدم کفایت ،درخواست بمب ناپبالم کبرد و

عراق را هم گرفتیم و روز  77خرداد به ایران میآئیم}777{".

امروز در دنیا موضو تشییغات بر ضد جمهور اسالم ما شبده اسبت
که در حکومت مذهش  ،هموطنبان مسبیمان خبود را ببا بمبب ناپبالم

بنی صدر در نامه ای به آقای خمینی ،پیشنهاد هیست کشورهای
7

غیرمتعهد را به سود منافع ایران ارزیابی می کند و میگوید
"اگر بنا را بر صیح بگذاریم ،بهتر از این پیشنهاد ،پیشبنهادی

م سوزانیم .در کردستان بر نفبرت عمبوم از او افبزوده شبد[.درباره
حادثه سردشت] ،احضارش کردم .از او در باره فاجعها که بشبار آورده

از روحانیون آذربایجان آمبده

ممکن نیست بهما بکنند}777{".

بود ،توضیح خواستم .پاسا داد به بهشت م روند! خشکم زد! پرسیدم

پس از جیب موافقت آیبتاهلل ،سبه چهبره معبروف ،بهشبتی،

مگر خداوند شما را مسمور فرستادن جوانان مردم به بهشت کردهاست؟

خامنه ای و رفسنجانی نزد آقای خمینی رفتند و با بیبان اینکبه "اگبر

دستور برکنار و محاکمه نظام او را دادم}737{".

بنی صدر پیروز ،سوار بر تانک به تهران بیاید شما هم دیگبر حبریفش

بنیصدر با انتقاد شدید از این طرز تفکر و یادآوری ارزش جان
انسان گفت

نیستید" ،رای او را بازگرداندند .بنیصدر به شدت تالش میکرد تبا در
این آخرین روزهای حکومتش کار جنگ را تمام کند .میدانست که اگر

"ما مسئول جان این انسان ها هستیم .بهتر است کبه مبا آدم

حزب جمهوری روی کار بیاید ،جنگ را تبا آن هنگبام کبه پایبههبای

آگاه و با دانش نظامی و معتقد را فرمانده کنبیم و او تیفبات ندهبد و

حکومت مستحکم گردد ،طوالنی خواهنبد کبرد .رفسبنجانی نیبز در

جان برادران و فرزندان مارا بیجا و بیدلیل به خطر نیافکند ،تا اینکه

خاطراتش به خواست بنیصدر برای صیح اشاره میکند و میگوید

کسانی را بگذاریم که برایشان جان افراد قیمت نبدارد .امبا فرصبت

"با رجایی در مورد پیشنهاد هیات صیح غیرمتعهدها صبحشت

طیشانی هستند که میخواهند با عنوان کردن شبهید واز راه شبهید

کردیم ،بعضی نظبامی هبا و آقبای بنبی صبدر مایبلانبد کبه آن را

پروری ضعف خودشان یعنی نشود دانش فرماندهی و ضعف فرماندهی

بپذیرند}775{".
"آقای بنیصدر در کارنامه دیروز نوشته مایبل اسبت کبه ببه

را بپوشانند}732{".
تمام تالش بنیصدر در این جهت بود که جنگ را خاتمه دهبد
چه می دانست عقربه های ساعت حکومتش با سرعت به نقطه پایبان
نزدیک می شوند و اگر او برود ،شعار راه قد

جنگ خاتمه دهد و صیح کند ولی شعار راهپیمایی امروز و اظهبارات
امام یقینا راه را بر او بسته است}772{".

از کربال میگبذرد ،ببه

این موقعیت از دست رفت تا  7سبال گذشبت و پبس از فبتح

طرز خفتباری عمیی میشود و مردم ایران به یک جنگ فرسایشی و

خرمشهر که با شهادت  51111تبن از سبربازان وفرمانبدهان ارتبش

دراز مدت دچار می گردند .او ضمن بیان اینکه "جنبگ تحمییبی در

بدست آمد ، 7بهترین فرصت برای صیح و دریافت غرامت ایجاد شد.

صورت ادامه پیدا کردن و طوالنی شدن به فرسودگی کامل نیرو های

اما آقای خمینی  5هفته پس از بازپسگیری خرمشهر فرمودند
" ما باید از راه شکست عراق به لشنان برویم .ما میخواهیم که

ایران و عراق می انجامد" ،گفت
"تاخیر جنگ زیان است}732{".
" نشاید بگذاریم کار جنگ مثل سرنوشت گروگانها شود و مردم
جنگ زده دچار فقر و پریشانی گردند}731{".
"به سکوتوره ،رئیس جمهبور گینبه و عضبو میبانجی صبیح
کنفرانس اسالمی که به تهران آمده بودگفتم ایبن آخبرین فرصبت

قد
منحو

را نجات بدهیم .لکن بدون نجات کشبور عبراق از ایبن حبزب
[بعث عراق] نمی توانیم .مقدمه اینکه لشنان را نجات بدهیم،

این است که عراق را نجات بدهیم}777{".
بنی صدر یک سال پیش ،با این طرح به شدت مخالفبت کبرده
بود و گفته بود

شماست .سعی کنید هر چه زودتر موافقت صدام حسبین را بگیریبد

"این حرفها که ما میخواهیم جنگ را ادامه دهبیم تبا رژیبم

چون معیوم نیست در سفر بعدی تان من وجود داشته باشم تبا شبما

عراق برود ،رژیم فالن برود ،فالن تغییر و تصوری که ما مبیخبواهیم

بتوانید برگردید ایران}771{".

بشود ،ظاهرا شعار جالشی است اما اوال افکار عمومی دنیا را بر ضد ما

با پیشنهاد صیح گروه غیرمتعهدها ،شورای عالی دفا با کمی
تغییرات آن را تصویب کرد .بنیصدر در این مورد میگوید
"بنا بر آن پیشنهاد قرار بود قوای نظامی طرفین [ایران وعبراق]
از مرزهای بین المییی به اندازه توپ ر

بسی میکند .ثانیا هیچ میتی حاضر نمیشود ما نقش قیم و متولی را
برای او بازی کنیم .اگر هم حاضر شود ،ما اگر انقالبی هسبتیم نشایبد
بپذ یریم .شرایط را اگر خود مساعد دیدنبد آمباده انبد کبه ببه مبا

عقب نشینی کنند .قرار بر این

شد که به عنوان غرامت به ایران  73میییبارد دالر بپردازنبد .خشرگبان
نظامی کشور به آقای خمینی توضیح دادنبد ایبن بهتبرین فرصبت و
بهترین پیروزی سیاسی و نظامی برای ایران است و اگر این فرصت را از

 -2اعضای این هیئت عبارت بودند از ناراسیما رائو ،ویز امورخارجه هند؛ گومتا،
وزیرامور خارجه گامبیا ،ایزیدور ماکالمیر ،وزیر خارجه کوبا و چند تن دیگر.
 -2آمار کشتهشدگان ارتش تا زمان فتح خرمشهر 33 ،هزار و پتس از آن 28
هزار بوده است .در کل ارتش  28هزار کشته داشته است}663{ .
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بپیوندند .شعارهای ظاهرفریبِ پرزیان ندهید .مبا بایبد در حبدومرز
حقانیت خود بایستیم}772{".

روایت فروپاشی یک انقالب
مسافرت سران  2کشور مسیمان می داند که پیش ازفبتح خرمشبهر
انجام شده بود}722{.
منتظری در جبای دیگبر دربباره ادامبه جنبگ پبس از فبتح

اما آقای خمینی نظری جز این داشت
"مصالحه با جنایتکار و سازش با جنایتکار ،ایبن یبک جنبایتی

خرمشهر میگوید

است بر مردم متعهد و یک جنایتی است بر اسالم...هیچ مسیمی نشایبد

" پس از فتح خرمشهر به دفتر ایشان پیغام دادم کبه ارتبش

خیال کند که بین اسالم و غیرمسیم باید صیح ایجاد شود"{}772
"جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمبی شناسبد...
اینکه بگوییم تنها خرمشهر یا شهرهای دیگر آزاد شد ،تمامی اینها
خیال باطل میی گراهاست .هدفمان پیاده کردن اهبداف ببینالمییبی
اسالمی در جهان فقر و گرسنگی است}771{".
"جنگ را تا از بین رفتن حزب بعث ادامه خبواهیم داد ،ایبن
جنگ تا پیروزی ادامه خواهد یافت و کسانی که با جنبگ مخالفنبد،
خالف رضای خدا است}721{".
"تب جنگ در کشور ما جز به سقوط صدام نخواهد نشسبت و

انگیزه ورود به خاک عراق را ندارد و به عالوه ما را متجاوز به حساب

انشااهلل تا رسیدن به این هدف فاصیه چندانی نمانده اسبت و اکنبون
که به مرز پیروزی مطی رسیدهایم ،صدام و جهانخواران صیحطیبب
شدهاند}727{".

می آورند و تجاوز از هر که باشد محکوم است ،پس بجاست مقبدمات
صیح فراهم گردد؛ این در حالی بود که کشورهای عربی زیاد بر صیح
اصرار داشتند و حاضر بودند خسارتهای ایران را تا اندازه ای جشبران
نمایند .پس از پیغام من ،شنیدم برخی گفته بودند فالنی بوی دالر به
مشامش خورده است}723{".
یاسر عرفات ،رهشر آزاده فیسطینیان ،به پیش آقبای خمینبی
آمده بود و گفته بود "به خبدا فریشتبان مبیدهنبد .نمبیگذارنبد
هیچوقت پای شما به بغداد برسد .همچنان که نمیگذارند صبدام ببه
تهران برسد .دنیا آنقدر بیحساب و کتاب نیست}727{".
عرفات از آن جیسه اینطور یاد میکند
"پس از فتح خرمشهر به دیدن خمینی رفتم و با خواندن نماز

آیت اهلل منتظری درباره خاتمه دادن جنگ و ماجراهای مربوط
به آنروزها گفت

در پشت سر او به همراه رؤسای جمهور پاکستان ،گینه و ببنگالدش
به طور تیویحی به او گفتم که اینک تو امام اُمت اسالم هستی ،و الزم

" وقتی که خرمشهر را فتح کردیم و اینهبا را بیبرون رانبدیم

است همچون یک رهشر وقائد رفتبارکنی و از ورود ببه خباک عبراق

کردیم که نیروها بخصوص ارتبش انگیبزه داخبل شبدن در

بپرهیزی .خمینی اما نگاهی تند به من کرد و گفبت برویبد خبود را

خاک عراق را ندارند ،خودشان میگفتند ما تا حاال جنگ کردیم کبه

اصالح کنید تا بیکه در زمان آزادسازی قبد

جبایی هبم ببه شبما

دشمن را از کشورمان بیرون کنیم ولی حاال اگبر بخبواهیم در خباک

بدهیم}722{".

احسا

عراق برویم این کشور گشایی است و انگیزه نداشبتند ،روی همبین

همچنین آقای هاشبمی پبس از ردکبردن پبذیرش خسبارت

اصل هم من همان وقت پیغام دادم که هر کاری میخواهیبد بکنیبد

71میییاردی که قرار بود از سوی کشورهای نفتخیز منطقه به عنوان

حاال وقتش است و حمیه کبردن ببه عبراق درسبت نیسبت ،آن روز

غرامت از طرف صدام ببه ایبران داده شبود{ }722و بعبد از فبتح

حسابی برای غرامت به کشور ما پول مبیدادنبد و منبت مبا را هبم

خرمشهر گفت

میکشیدند و شرایط آماده بود ،ولی آقایان فکر میکردنبد کبه االن

"کدام بیانصافی پیدا میشود که امروز به جمهبوری اسبالمی

میرویم عراق را میگیریم ،صدام را نابود میکنیم  .ولی خوب رهشری

بگوید ما متقاضی کیفر متجاوز و تنشیه صدام نشاشیم؟ فردا اگر صدام

با امام بود و نظر ایشان مقدم بود .ما بعبد از فبتح خرمشبهر مرتبب

در عراق بماند ما جواب این همه انسبان فبداکار عضبوباخته را چبه

شهید دادیم ،مرتب از طرفین کشته شد ،کباری هبم از پبیش ببرده

می توانیم بدهیم؟ هیچ چیز جبز سبقوط صبدام و ایجباد حکومبت

نشد .بعد از فتح خرمشهر هشت نفر از سران کشورها آمدند 7پشبت

اسالمی در عراق نمی تواند به دل جانشازان و خانواده شبهدا آرامبش

سر امام در تهران نماز خواندند ،یاسرعرفات ببود ،احمبد سبکوتوره

بشخشد.هر نو عوض مادی را ما بگیریم باز هم قابل مقایسه ببا ایبن

بود ،ضیاء الح بود،اینها اصرار داشتند که امام جنگ را پایان بدهند

خسارت عظیمی که ما دیدیم نیست}721{".

5

ولی امام قشول نکردند ،همان وقت اگر وساطت آنها قشول شده بود ما

دو هفته پس از فتح خرمشهر ،رئبیس هیئبت صبیح کنفبرانس

در موضع باال بودیم و میتوانستیم خسارت بگیریم و عراق را محکوم

اسالمی در  71خرداد  77از دو کشور ایران و عراق خواست که با توجبه

کنیم ،ولی متاسفانه آن فرصت را از دست دادیم}727{".

7

گرچه بنی صدر ،این خباطره منتظبری را مرببوط ببه ببار اول
 -2اعضای این هیات عبارت بودند از :احمد سکوتوره ،رئیسجمهتور گینته؛
یاسر عرفات ،رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین؛ حاج داوود،
رئیس جمهور گامبیا؛ ضتیاالرحمن ،رئتیسجمهتور بتنگالد ؛ ضتیاالحت ،
رئیس جمهور پاکستان،حبیب شطی ،دبیرکل سازمان کنفرانس اسالم؛ بولنت
الودسو نخست وزیر ترکیه؛ تنکو احمد وزیر امورخارجته متالزی و مصتطفی
نیاس وزیرامور خارجه سنگال.
 -2در نامهای که بعدها مهدی کروبی ،حمید روحانی و جمارانی در حمله بته
آیتاهلل منتظری می نویسند ،قید میکنند ":شما در سخنرانیهای ختود روی
این نکته بارها تاکید دارید که برخی از شعارهایی که دادیم غلط بوده ،تنتد
روی بود ،موجب رمیدن افکار جهانی شد! حتی در دیدار با هیئت فلسطینی
سفار کردید که اشتباهی را که ما مرتکب شدیم شما تکرار نکنید ،شتعار
نابودی اسرائیل را سر ندهید}613{".

به تجاوز اسرائیل به لشنان جنگ را خاتمه دهند و نیروهای خود را برای
دفع تجاوز اسرائیل به یک کشور مسیمان آماده سازند .صدام در تاریا
 71خرداد  77اعالمیهای صادر کرد و آمادگی عراق را برای عقب نشینی
فوری نیروهای خود تا مرزهای بینالمییی شبناخته شبده در قبرارداد
 -3و اینچنین رفسنجانی مفتخرانه از عملیاتها در عراق میگوید":ما جزیتره
مجنون و هور (در داخل عراق) را که هدف نظامی بود گترفتیم .متیخواستتیم
خود را به جاده بصره به عراق وصل کنیم ...بعد ازعملیات والفجر مقدماتی ،متن
فرماندهی جنگ را به طور رسمی پذیرفتم ...از ماروت و جومان مصطفی عبتور
کرده وبیش از صد کیلومتر در خاک عراق پیش رفته بودیم.به کرکوک نزدیتک
میشدیم و امکان حمله به کرکوک از طری کردستان برای متا بوجتود آمتده
بود ...در عملیات کربالی  3ما بته پشتت بصتره رستیدیم.خیلی بترای عتراق
خطرناک بود ...عملیات کربالی  3نشان داد ما میتوانیم پیشروی کنیم .بصتره
کامال در آستانه سقوط قرار گرفته بود}683{".
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الجزایر اعالم کرد .او اعالم داشت که عقب نشینی ظرف دو هفتبه ببه

روایت فروپاشی یک انقالب
مصدوم شیمیایی{2 ،}717میییون هکتار زمین آلوده به مین،}715{2
2

پایان خواهد رسید  .برای حل اختالفات نیز مذاکره مستقیم یا ارجبا

 77میییون مین خنثی نشده و 7111میییارد دالر خسارت مادی{}712

به سازمان کنفرانس اسالمی یا جنشش غیرمتعهدها یا شبورای امنیبت

برجای ماند .گرچه این آمارهای رسمی است و طش عرف ،بازگوکننده

سازمان میل پیشنهاد نمود .عراق در این موقع ضعیف تبرین موقعیبت

کف حداقیی کشتهها و خسارات .حال آنکه طش بیانیه سبازمان میبل،

نظامی خود در سالهای پس از جنگ قرار داشت }727{.در  77تیر 77

میزان خسارات مستقیم وارده به ایران 12/7 ،میییارد دالر و خسبارات

قطعنامه  377شورای امنیت سازمان میل متحد که خواستار آتشبس و

1

غیرمستقیم 52353 ،میییارد دالر برآورد شده است }711{.با توجه

عقبنشینی نیروها به مرزهای ببینالمییبی شبده ببود ،ببه اتفباق آرا

به اینکه تعداد بسیار زیادی از سربازان ایرانی پس از فتح خرمشبهر در

7

بصره و فاو و خاک عراق کشته شدند ودر کارون ،دجیه و فبرات غبرق

فردای آن روز در  75تیر  ،77سیاست تعرضی ایران با نخستین حمیبه

شدند ،تعداد کشتههای جنگ به نظر می رسد به مراتب ببیش از رقبم

تهاجمی به خاک عراق تحت نام عمییات رمضان شبرو شبد کبه ببا

اعالم شده باشد .آنها که جسدشان هیچگاه پیدا نشد و اکنون نیبز در

شکست مواجه گشت .این سیاست با  31عمییات در خاک عبراق ،7تبا

قعر کانالها و مناط عمییاتی در خاک عراق مدفون و بینشاناند .تنها

تصویب شد .عراق بالفاصیه قطعنامه را پذیرفت و ایران آن را رد کبرد.

 72فروردین  72ادامه یافت و دفا مقد

بدل به حمیه نامقد

شد.

در عمییات کربالی  3که به منظور اشغال ابوالخصیب در شرق بصبره و

بنی صدر در طول ده ماه مدیریت جنگ در انسبانی تبرین روش

در خاک عراق انجام شد ،بنا بر گفته مقامات جنگ ،سپاه ایران متحمل

ممکن ،نگذاشت حتی یک توپ به سمت شهرهای عراق شییک شبود.

 51هزار کشته شد }211{.بر طش آمار بنیاد شهید رجائی که به تازگی

آنها هاشمی رفسبنجانی فشبار

منتشر گشته است ،تعداد کشتههای ایبران در طبول جنبگ  2سباله،

میآوردند 5و اسیحههای سنگین میخواستند تا همانطور کبه صبدام،

حدودا معادل یک میییون نفر است .به این آمارهبا ،بایبد پبول خریبد

شهرهای ایران را هدف میگیرد ،ایران نیز مقابیه ببه مثبل و"تالفبی"

اسیحه های قاچاق وغیرقاچاق در بازارهای قانونی و غیرقانونی در طول

کند .پس از برکناری بنیصدر ،با در اختیار گرفتن سالحهای سبنگین،

این  7سال ،اختناق و استشداد ،ضربههای شدید ببه معنویبت و کبانون

توپها را به سمت شهرها و منبازل مسبکونی بصبره نشبانه رفتنبد و

خانواده در اجتما و فروپاشی دهشتناک اقتصاد کشبوررا نیبز اضبافه

جنایتی بر جنایتها افزودند 2.نتای فاجعهبار ادامه دادن جنگ چنبان

کرد.

حال آنکه فرماندهان سپاه و در را

است که انتظار نمیرود ایران تا سده جدید شمسی از زیر ببار تشعبات
آن کمر راست کند .بر طش آمار دولتی در جنگی که دو سال بیشبتر از
زمان جنگ جهانی دوم و چهار سال بیشتر از زمان جنبگ جهبانی اول
طول کشید 772 ،هزار کشته{ 522 ،3}722هبزار معیبول 711 ،7هبزار
 -2در خاطرات هاشمی رفسنجانی در روز  22تیر  2362دراینباره آمده است:
"دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای صادر کترده و آتتش
بس خواسته است .نخست وزیر و وزیرخارجه هم آن را رد کردهاند}682{".
 -2نزدیک به  33عملیات در خاک عراق انجام شد که از آن جمله مىتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
والفجر دو در منطقه حاج عمران در  - 62/2/21خیبر در هورالهویزه و جزایر
مجنون در  - 62/22/3کربالى  3انهتدام استکله االمیته در خلتیج فتارس
 - 63/6/22عملیات نامنظم فتح  3در عم  333کیلتومترى ختاک عتراق در
زاخو  - 63/8/22کربالى  3در منطقه شلمچه  - 63/23/21عملیات نتامنظم
فتح در عم  13کیلومترى در منطقه رواندوز عتراق  - 63/22/22کتربالى 1
در حاج عمران  - 63/22/22کربالى  23در ماووت عراق  - 66/2/33نصر 2در
استان سلیمانیان  - 66/3/32نصر  8در ماووت عراق  - 66/8/21والفجتر 23
در منطقه حلبچه }683{.66/22/23
هاشمی رفسنجانی نیز پس از این حمالت ادعا کرد" :ما فقط دفاع کتردیم...
ازآنچه به دست آوردیم ،راضی هستیم}682{".
 -3هاشمی در خاطرات  8فروردین  63می نویسد ..." :از امام خواستم که به
مسئولیت فرماندهی کل قوا ،توجه بیشتری بفرماینتد و از عتدم تحترک در
جبهه ها شکایت کردم و اینکه به ارتش در آبادان ،توپ  213داده نمی شتود
که بتوانند حمله به شهرها را تالفی کنند"}683{.
" -2آقایان جمی و طرفی هم آمدند .قرار شد موقتا توپهتا شتهر بصتره را
نکوبند}686{".
 -3این در حالی است که سرلشگر رحیم صفوی سخن از  223هزار شهید به
میان می آورد { .}688عباس خامه یار اما خبراز تدوین فرهنگ زندگینامته
 221هزار شهید داد }681{.در یک نگاه آماری پیرامون شتهدای ایتران در
طول جنگ ،از نظر تحصیالت  83668نفر تا مقطع ابتدایی و کمتتر33611 ،
نفر تا مقطع راهنمایی 66332 ،تتن تتا مقطتع متوستطه 8362 ،نفتر دارای
تحصیالت دانشگاهی و  3221تحصیالت حوزوی داشتند}613{.
 -6دقیقا  318323جانباز که از این تعداد  261818تن بتاالی  23درصتد و
 223622تن کمتر از  23درصد جانبازی داشتهاند}612{ .

جسد سرباز ایرانی در نزدیکی بصره ،تیرماه 7577
همچنین بعد از انقالب فرهنگی ،ضربه دوم شدید تر و اساسی تر
"-1استانهاى ایالم با مساحت یک میلیون و 133هتزار هکتتار ،خوزستتان
بامساحت یک میلیون و  383هزار هکتار ،استان کرمانشاه با مستاحت 612
هزا ر هکتار ،آذربایجان غربى با مساحت  31هتزار هکتتار و کردستتان بتا
مساحتى به وسعت یک هزار و 283هکتار ،بنا به تحقی انجمتن حمایتت از
مصدومین مین ایران به ترتیب آلوده ترین نقاط ایران از این منظر به حساب
مىآیند}612{".
" -8وجود  26میلیون مین در ایران ،شامل یک چهارم کل متینهتای خنثتی
نشده در سرتاسر جهان است"}613{".ایران با داشتن  26میلیون مین خنثی
نشده ،همچنان در میان بیش از  83کشور جهان بعد از مصر مقام دوم جهان را
دارد .طب اعالم مرکز اطالعات ملل متحد در ایران تخمین زده شده که ساالنه
بیش از  23تا  23هزار نفر کشته و مجروحین جدید به واسطه بقایتاى اینگونته
مواد منفجره هستند که بتیش از  83درصتد از ایتن قربانیتان را غیرنظامیتان
تشکیل مىدهند 26" }616{".میلیون مین عمل نکترده و  2میلیتون هکتتار
آلوده به مین هر روز جان و اعضای  222نفر را میگیرند}611{".
 -1دبیر کل در گزار صد و نود و یک صفحهای خود به شورای امنیت در
بیست و چهارم دسامبر  ،2112این موضوع را به اطالع اعضای شورا رساند.

ایستاده بر آرمان

روایت فروپاشی یک انقالب

33

به دانشگاه زده شد .مطاب گفته آقای رفسنجانی 21 ،درصد از سهمیه

از آن سو پس از فتح خرمشبهر ،مبدیریت قبوی ارتبش کبه

دانشگاهها به رزمندگان وسپاهیان اختصباص یافبت و ببدینرو سبیل

متشکل از افسران باتجربه و فرماندهان عالیرتشه بود ،کنار گذاشبته

کثیری از مستعدان و دانشطیشان پشت درب کنکور ماندند.
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رسوایی عظیم دیگری که مقامات ایران در تجارت اسبیحه ببه

شد و نسل جدید "سپاهیان استخارهای" به میدان آمدنبد .اگبر در
طول  71ماه (از شرو جنگ تا فتح خرمشهر) یک نگاه سبطحی ببه

بار آوردند ،با نام ایران گیت( ایران کنترا) در دنیا صدا کبرد .مطباب

عمییات هایی مهمی که ارتش فرماندهی آن را در اختیار داشته است

سازش مقامات ایران و رونالد ریگان ،دولت آمریکبا تعهبد کبرد تبا

بیاندازیم ،نامهای زیر را میبینیم طری القد (آزاد سازی بسبتان و

فروش اسیحه را به ایران آغازکند و طش برنامه این کار را انجبام داد

تنگه چزابه) ،بیت المقد ( فتح خرمشهر) ،شکستن حصر آببادان و
2

و سالحها را از طری اسرائیل گاه تا  5برابر قیمت اصبیی ببه دولبت

فتحالمشین(آزادسازی شوش دانیال ،دزفول ،دشبت عشبا )  .سبپاه

ایران فروخت  .با اعترافات مقامات دولت ریگبان ،شبهادت افسبران

پاسداران در طول این  71ماه تنها یک تیپ پیاده به نام  72قم و یک

رابط از جمیه الیور نورث و کشیده شدن بحث ببه دادگباه و کنگبره

لشگر به نام محمد رسول اهلل تشبکیل داد }217{.ارتبش مظیومانبه

آمریکا افتضاح ابعاد وسیع تری به خود گرفبت .ببا رو شبدن اسبناد

جنگید و بی سر و صدا یک یک سرزمینهای اشغالی را بازپس گرفت.

وافشای زد و بند مقامات ایرانی و آمریکایی ومعامالت اسیحه ،رابرت

شرح رشادتها و دالوری های سربازان و افسران دستاز جان شسته

مک فارلین دست به خودکشی زد و نیمی از مشباوران امنیبت میبی

ارتش در طول این مدت محتاج دهها وصدها کتاب است .زندگی آنان

آمریکا از کار برکنار شدند .مشهورترین هفتهنامبه دنیبا ،تبایم ،روی

که گمنام و بیادعا به دفا از میهن برخاسبتند و در اوج سبختیهبا

جید خود را به این قضیه اختصباص داد و در  72نبوامشر  7127تیتبر

"برای وطن مردن" را معنا کردند ،آن چنان است که تنها می توان به

زد " سازش پنهانی ریگان و ایران"{ .}217بر طش گبزارش کمیتبه

یاد و به افتخارشان تمام قد ایستاد و کاله از سر برداشت.
با کودتا عییه رئیسجمهور و فتح خرمشهر ،باند حزب جمهوری

تحقی کنگره آمریکا پیرامون ایران کنترا که در نوامشر  7122منتشر

3

آن ها هاشمی رفسنجانی ارتبش را شبخم زدنبد .روسبای

شد ،فروش اسیحه آمریکا به ایران،از طریب اسبرائیل ببا موافقبت

و در را

رئیس جمهور رونالد ریگان ،در تابستان  7123شرو شد .شبماری از

پرسببابقهای همچببون تیمسببار فالحببی ،شبباگرد اول دوره دانشببکده

این تسییحات عشارت بودند از  7112موشک ضبد تانبک تباو مبدل

فرماندهی با 2سبال سبابقه اسبتادی تاکتیبک نظبامی در دانشبکده

 BGM-10و  753قطعه موشبک هباوک مبدل  MIM-33کبه از

فرماندهی و ستاد زمینی ارتش ،سرلشگرظهیرنژاد با سبابقه  73سبال
7

طری اسرائیل به ایران تحویل داده شدند .محموله بعدی اسیحه های

فرماندهی واحدهای نظبامی از دسبته تبا تیبپ  ،سبرهنگ فکبوری

آمریکایی به ارزش  7میییارد دالر بودند که از طرف اسرائیل به ایران

فارغالتحصیل دوره عالی هوایی آمریکا در سال ، 32ناخدا افضبیی ببا

ارسال شدند .این محموله شامل  72هواپیمای بمببافکبن 44، F-4

سابقه  73سال خدمت در نیروی دریایی ،سرهنگ کشیبری ،سبرهنگ

هواپیمای بمب افکن  A4-skyhawkبود .الندن آببزرور تخمبین زد
ارتش اسرائیل در طول جنگ ،ساالنه  311میییبون دالر اسبیحه ببه
ایران فروخته است .مجیه تایم نیز نوشت بنا بر گزارشبات ،مقامبات
اسرائییی برای واریز پول و معامالت حساب های متعبددی در بانبک
سوئیس ایجاد نمودهاند 7 .هاشمی رفسنجانی نیز  72سال پس از این
رسوایی ،در مصاحشه ای به خرید اسیحه از آمریکا ببه واسبطه گبری
کشور دیگری [ اسرائیل] اشاره کرد.
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 " -2دانشگاه را برای ادامه تحصیل رزمندگان و ایثارگران عالقه مند همتوار
کردیم .مجلس تصویب کرد که  23درصد ظرفیت دانشگاهها به رزمنتدگان و
ایثارگران تخصیص یابد}132{".
 -2اولین بار این قضیه را مجله عربی الشراع ،چاپ بیروت در شماره  2نوامبر
نوامبر  2186افشا کرد .بسیاری از روزنامه ها و مجالت پیرامون این معامالت
پنهانی مطلب نوشتند از جمله }133{ :همچنتین در دائتره المعتارف wiki-
 pediaپیرامون این معامالت مطالب مفصتلی از روزنامته هتا و کتتاب هتای
گوناگون جمع آوری شده است .تحقیقات پیرامون ایرانکنترا ختود نیازمنتد
کتابی مفصل و مجزا است.
" -3ما از برخی از تجهیزات آمریکایی که پیش از آمدن متک فتارلین تهیته
کرده بودیم ،در عملیات فاو استفاده کتردیم .متاجرای متک فتارلین پتیش از
عملیات کربالی  3افشا شد .افشای آن در  23آبان متاه ستال  2363بتود و متا
عملیات فاو را در بهمن ماه سال  2362انجام دادیم .حدود نه ماه پتس از فتتح
فاو این قضیه افشا شد ...جریان از مدتها پیش در رابطه با گروگانهای آمریکایی
در لبنان آغاز شده بود و چند محموله تاو ،ها و قطعات فرستاده بودند .ما در
همان عملیات تعداد زیادی از تانکهای عراقیها را با تاوها زدیم[ ...آمریکائیهتا
گفتند]چرا ایران در بازار سیاه اینها را گران می خرد؟ از ما بخرد ،ما حاضریم به
شما کمک کنیم تا در جنگ پیروز شوید.این ادعای آنها بتود .متا هتم گفتتیم
آزمایشی وارد می شویم ،یعنتی پتس از بحثهتا ،متی بینتیم آنهتا از متا چته
میخواهند یا ما از آنها چه می خواهیم .کم کم ،که این بحثها مطرح شتد ،آنهتا

نخستین چیزی که مطرح کردند ،این بود که کمک کنید تتا گروگانهتای متا در
لبنان آزاد شوند و این به عنوان یک عالمت خوب خواهد بود .ما هتم بته آنهتا
گفتیم نیازهای ضروری ما را که در بازار سیاه پیدا نمی شود ،به ما بدهید .چنتد
قلم را صورت دادیم که تاو ،موشکهای ها  ،المپهای رادارهتا و متوارد دیگتر
بود ..مذاکرات به همین صورت ادامه پیدا کرد .ما هم زحمت زیادی کشیدیم تتا
سر نخ و ردپایی از گروگانها پیدا کردیم .خیلتی ستخت بتود .لبنانیهتا خیلتی
پیچیده عمل میکردند...آمریکاییان غیر مستقیم به ما چند قلم کتاال دادنتد و
پولش را گرفتند .ما هم کمک کردیم که گروگانها زودتر آزاد شوند}132{".
 -2و زمانی که از محسن رضتایی پرستیدند چته کستی فرمانتده عملیتات
شکستن حصر آبادان بود در مصاحبه با اعتماد ملی چنین گفت:
"شکننده حصر آبادان چه کسی بود؟
 فاتح اصلی همه نبردها حضرت امام (ره) بودند.از فرماندهان نظامی چطور؟
 امام خودشان فرمانده نظامی همه ما بودند}133{". -3آن ها از هر فرصتی برای پاکسازی ارتش و نیروی زمینی و نیروی هتوائی
استفاده می کردند .برای مثال در خاطرات  1مرداد  2363رفستنجانی آمتده
است":ساعت  22گزار رسید که بنی صتدر و مستعود رجتوی ،سرنشتین
هواپیمای فراری هستند ...زمینه خوبی برای تصفیه ضد انقتالب در نیتروی
هوائی پیش آمده است}131{".
 -6درباره حذف گام به گام ظهیرنژاد رفسنجانی در خاطراتش آورده است":
ظهیرنژاد وضع جبههها و طرح های آینده جنگ را گفت .به ایشان پیشتنهاد
سمت ریاست ستاد ]مشترک[ شد .راضی نبود و نوعی حذف تلقی میکرد...
ولی نظر ایشان پذیرفته نشد .سرانجام ایشان رئیس ستاد مشترک و آقتای
صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی شدند .}138{".نمودار ایتن حتذف در
کتابه ای هاشمی رفسنجانی ،به عنوان یکی از افراد بلندپایه نظام ،به خوبی
مشخص است .در کتاب " عبور از بحران" ،که ختاطرات هاشتمی در ستال
 2363را شامل میشود 32 ،بار نام ظهیرنژاد آمده است .حال آنکه در کتتاب
پس از بحران ،که خاطرات سال  2362هاشمی را شامل میشود ،نام ظهیرنژاد
تنها  2بار آمده است.

ایستاده بر آرمان
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عطاریان ،7ناخدا حکیمی ،دریادار حسین میکزادگان (فرمانده نیبروی

مقابل دیدگاه همه به وجود آورد .صدای یا حسین بچههای بسبیجی

دریایی) ،دریادار حسین کاشانی  ،ابوشریف ،7دریادار محمود احمبدی،

در صدای انفجارها گم شده بود}275{"...

3

سرلشگر باقری ،دریادار داریوش امیریگانه ،دریبادار بهمبن شبفیقی؛

مطاب آماری که بعدها از سوی مبدیرکل آمبار بنیباد شبهید

زندانی،کشته ،اعدام ،تصفیه ویا از کار برکنار شدند و محسن رضبایی،

انقالب اسالمی اعالم شد 22 ،درصد شهدای جنگ ،معادل  17هبزار

رحیم صفوی ،محسن رفی دوست ،رضا سیفالیهی ،عییاصغر شیخی،

نفر را نوجوانان و جوانان  77تا  71سال تشکیل دادند}273{.

محمد ابراهیم سنجقی ،اصغر سییمانیه ،اببراهیم محمبد زاده،مسبعود

با حمیه به خاک عراق ،صدام اولین حمیه شبیمیایی گسبترده

جزایری ،حمید حاج عشبدالوهاب ببا میبانگین سبنی 71-72سبال و

خود را در  5اسفند  7577برای بازپس گیری فاو انجبام داد .در ایبن

درحالیکه حتی یک نفر از این جمع تحصیالت نظامی در حد دانشکده

حمیه ،که اولین حمیه شیمیایی عراق به شمار میرفبت و پبس از آن

افسری نداشت و حتبی نیمبی از آنهبا حتبی دیبپیم دوره متوسبطه

نیز با  321حمیه شیمیایی دیگر پیگیری شد ،لشگر ایبران شکسبت

دبیرستان را هم نگرفته بودند؛ بر تخت شورای عالی فرماندهان سبپاه

سختی متحمل شد .اظهارات سردار محمد باقر نیکخواه درایبنبباره

پاسببداران تکیببه زدنببد 5.فرمانببدهانی کببه بببرای حمیببه اسببتخاره

تکان دهندهاست
" یک لشکر تقریشا کل نیروهبایش شبیمیایی شبد و دوبباره

میخواستند .هاشمی رفسنجانی در خاطراتش نقل میکند
"محسن رضایی مشورت داشت که از محورهبای دیگبر حمیبه
کنیم .پذیرفتیم .امام را هم زیارت کرد .استخاره میخواست}277{".
و خیانت آغاز شد .برای فرسبتادن نوجوانبان و جوانبان روی
مین  ،داوطیب پذیرفتند و نامشان را "خط شکن" گذاشتند.ماجرایی
که در پی می آید خاط ره سرتیپ دوم بیرالوند است که ببه مناسبشت
هفته دفا مقد درروزنامه اطالعات چاپ شده است
"خشر دادند گردان عاشقان حسین ( ) برای پاکسبازی میبدان
2

مین در راهند .تا به آن روز نام این گردان را نشنیده بودم و با نحوه کار
آشنا نشودم .ساعتی نگذشت که دو ماشین ریو که پر از بسیجیها ببود
وارد منطقه شدند .هنوز برادران بسیجی از ماشین پیاده نشبده بودنبد

تجدید نیرو کرد .من معتقدم هر کسی که در عمییات فاو بود مصدوم
شیمیایی است}277{".
آغاز عمییاتهای شیمیایی گسترده عبراق ،در  5اسبفند 7577
بود ،دقیقا  72ماه پبس از فبتح خرمشبهر .صبدام ببا انبوا و اقسبام
سالحهای شیمیایی نظیر بمب های تاولزا ،سبیانور ،خبردل ،اعصباب،
خفه کننده و آلوده کننده خون بسیاری را به کام مرگ فرستاد و دههبا
هزار نفر را تا آخر عمر دچار عوارض بمبهبای میکروببی و شبیمیایی
ساخت .قربانیان حمیه ایران به خاک عراق ،تنهبا از نیروهبای خبودی
نشودند ،مردم بیگناه عراقی نیز از این نقمت بینصیب نماندند .آیتاهلل

خداحافظی بچههای بسی که تمام شد ،در کنار میدان مین به

منتظری درباره حمیه شیمیایی صدام به حیشچه میگوید
" تصرف حیشچه کار خوبی نشود و باعث شد که صدام به آنجبا
حمیه کند و مردم آنجا را [در  73اسفند  ]7577با شیمیایی قتل عام
نماید .چنانکه گفته شد حدود پن هزار نفر از مردم محیی در حیشچه
کشته شدند}272{".
تنها به عنوان نمونه ای کوچک از خیانت هبا ببه جبان و مبال
جوانان بیگناه ،خاطره آیتاهلل طاهری میتواند گوشهای از فاجعبه را
بنمایاند
"عمییات کربالی چهار بود… به خط مقدم که رسیدیم ،دیدم

کرد و گفت "فدای بدن پاره پاره آقا اباعشداهلل ،تمام جانهای ما .آقا

که عراقیها از منورهایی استفاده میکننبد کبه شبب را ماننبد روز

منتظرند .بیشتر از این آقا را معطل نگذارید ".یا حسین گفبت و ببه

روشن می کند ،به خرازی گفتم خودت را به مسئوالن برسان و بگبو

میدان مین زد .صدای انفجارهای پشت سر هم جهنمی از آتش را در

که عمییات لو رفته است .خرازی رفت و برگشبت و گفبت کبه آنهبا

که یکدیگر را در آغوش گرفتند و همدیگر را بوسیدند .صحنه عجیشبی
بود .از شدت گریه جوانان بسیجی ،همه رزمنبدگان ببه گریبه افتباده
بودند .هنوز نمیدانستیم کار آن بچهها چیست.
خط ایستادند و در حالی که چهرههای همه شان پر از اشک ببود ببه
میدان مین نگاه می کردند .منطقه در سکوت فرورفتبه ببود و همبه
رزمندگان با هیجان و نگرانی چشم به بسیجیها دوخته بودند .جوان
بسیجی که تقریشا حدود  71سال سن داشت رو به ببرادران بسبیجی

گفتهاند که ما مقید امام هستم و باید عمییات انجام شود .من پاسبا
 -2درباره چگونگی اعدام او گفته شده است که":سرهنگ عطاریتان زمتانی
که آوردنش تا مراسم اعدام اجرا شود گفت ":ما قرار بتود در جبهته کشتته
شویم ،حاال در اینجا شهید می شویم ".مجتبی حلوایی که جالد اویتن بتود
شروع کرد به خواندن آیه اعدام ":ان المنافقین فی درک استفل الستافلین
من الناس"  .پس از مراسم اعدام سکوت شد .یک وانتت نیستان آوردنتد و
اینها را ریختند توی وانت و بردند}131{".
 -2در خاطرات هاشمی رفسنجانی درباره تصفیه و پاکستازی ابوشتریف ،از
یاران بنی صدر در فرماندهی سپاه ،آمده است" :آقتای ابوشتریف آمتد و از
اینکه ایشان را بیکار کرده اند و دوستانشان را از سپاه اخراج میکننتد گلته
داشت و گریه میکرد}123{"...
 -3در حقیقت از  23تن باالترین رده فرماندهان نیروهای مسلح ارتش
ایران 8 ،نفر به اشکالی چون اعدام ،زندان ،تبعید حذف شدند و دو نفر نیز
در سانحه مشکوک هوایی در دوران جنگ جان باختند.
 -2جالب اینجا است که آقای خمینی نیز که از جنگ چیزی سردرنمیآورده
است متوجه خارج بودن گفته می شود و به این حرف محسن رضایی واکنش
نشان می دهد" :مورد استخاره نیست ،به امید خدا با معیارهای عقالنی عمل
کنید}122{".جنگ و جان جوانان پاک این سترزمین 6 ،ستال زیتر دستت
چنین آقایانی بود.

دادم که امام هم اگر شرایط را بشینند اجازه عمییات نخواهند داد؛ اما
به هر حال عمییات انجام شد .بچههای ما چند دسته بودند ،گروهبی
که زیر آب میرفتند و یک لولههایی ببرای نفبسکشبیدن از بباالی
سرشان روی آب بیرون میآمد و عدهای هم که با قای مبیرفتنبد.
عراقیها این لولهها را میزدند و وقتی بچههای ما مجشور میشبدند
سرشان را باال بیاورند ،آنان را شهید میکردند .خالصه تعداد زیبادی
از بچههای ما را شهید کردنبد .فبردای عمییبات مبن مبیخواسبتم
برگردم ،خرازی به من گفت برنگردید ،بچههبا روحیبه خودشبان را
باخته اند ،بمانید تا آنها روحیه خود را پیبدا کننبد .پاسبا دادم کبه
دیگران اشتشاه میکنند ،من باید جشران کنم ،گفتند به خاطر خبدا و
امام بمانید .قشول کردم .به یکی از گردانها رفتیم ،دیدم همه بچهها
روحیه خود را باختهاند .گفتم خبدایا خبودت کمبک کبن ،مبن کبه
 -3همچنین هاشمی رفسنجانی در خاطراتش از بازدید منطقه ای میگویتد
که در آن  13پاسدار بر اثر انفجار مین شهید شده بودند}122{ .
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نمیتوانم به اینها روحیه بدهم .شرو به صحشت کردم ...با بچبههبا
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که پردهها فرو افتد.

خداحافظی کردیم و سوار قای شدیم ...وقتی به تهران رفتم ،ماجرا

سیداحمد خمینی اما در آخرین روزهای عمبرش ببه نکتبهای

را به طور کامل برای امام تعریف کردم .امام از ایبن اتفاقبات خییبی

اشاره کرد که تا به آن وقت بازگو نکبرده ببود و از دخالبت آقایبان

متاثر شدند .گفتم آقا نشاید با عوامل این اتفاق برخورد کنید؟ پاسبا

رفسنجانی ،خامنه ای و رضایی ،نزدیک ترین افراد به آقای خمینی در

دادند که من به آقای هاشمی تذکر میدهم}272{".

دهه  ،71پرده برداشت

جان انسان ها به همین سادگی میعشه دست شد و اینچنین پس

"در مقابل مسائل خرمشهر امام معتقد بودند که بهتبر اسبت

از کشته شدن صدها نفر در یک عمییات کور و فیه ای ،سر و ته قضیه

جنگ تمام شود ،اما مسئوالن جنگ گفتند ما باید تا کنار ارونبدرود

با یک " تذکر میدهم" بند آمد .آیتاهلل منتظری در نامهای به آقای

برویم تا بتوانیم غرامت خودمان را از عراق بگیریم .امام اصال با ایبن

خمینی در  ،72/2/77به شدت به این گونه ببیقبدر شبمردن جبان

کار مواف نشودند و میگفتند اگر بناست شما جنگ را ادامبه دهیبد،

جوانان این سرزمین اعتراض کرد و به او نوشت

بدانید اگر این جنگ با این وضعی که شما دارید ادامبه یاببد و شبما

"اشکال مهم این است که کارهای اساسی کشور خالصه شده

موف نشوید ،دیگر این جنگ تمام شدنی نیست و باید این جنگ را

در چند نفر با مشاغل و گرفتاریهبای زیبادی کبه دارنبد .و ایکباش

تا نقطه خاصی ادامه دهیم .االن که قضیه فتح خرمشهر پیش آمبده،

کارهای مهم را به افراد قوی و اهل محول میکردند و تنبگ نظبری و

بهترین موقع برای پایان جنگ است}272{".
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خط و خطوط و رفی بازی در کار نشود .معموال نسشت به هیچ خطبا و

"امام در آن جیسه فرمودند ما دو راه در پیش داریبم .یبا بایبد

تقصیری توبیا و بازخواست نمیشود و یا اگر فرضا بشود توصیهها و

همین جا صیح کنیم و از راههای سیاسی خسارات خود را از رژیم صدام

تیفنها بکار میافتد .اگر مرجعی قاطع برای بررسی خطاها و ضعفها و

بگیریم و یا باید جنگ را ادامه دهیم تا رژیم صدام را ساقط کنیم .نظبر

تقصیرات منجر به شکست های پی در پی در دو سال اخیر در جشهه

خود من صیح است .اکثر حاضران نیز نظر امام را تسیید کردند .اما یبک

ها وجود داشت و برای جان هزاران جبوان کبه مفبت و در اثبر ببی

نفر گفت ما ا ن در بهترین شرایط هستیم تا رژیم آمریکایی صبدام را

احتیاطی ها از دست میروند ارزش قائل بودیم اوضا جنگ و جشهه

ساقط کنیم و عراق را آزاد کنیم .چرا وقتی مبیتبوانیم ببا عبزت ببه

ها بهتر از حال بود ...معموال بعد از هر شکسبتی کبه بباالخره همبه

اهدافمان برسیم ،به ذلت صیح تن دردهیم؟ آن فرد چنان ببا حبرارت

میفهمند به جای بررسی دقی شرایط و عوامل آن و استفاده از تمام

سخن گفت که اکثر حاضران با سخن وی همراه شبدند .امبا امبام هبم

نظریات و انتقادات فرماندهان جزء و رزمندگانی که شباهد قضبایا و

چنان مخالف بودند و در نهایت به رأی اکثریت تن دادند و با آنان اتمام

مصائب بودهاند یک سری خبالف واقعهبا و پیبروزیهبای خیبالی و

حجت کردند .از جمیه گفتند بشینید از نظر نظبامی تبوان ایبن کبار را

تهدیدهای تو خالی در رسانههای گروهی و نمباز جمعبههبا تحویبل

دارید یا نه که همهی فرماندهان نظامی گفتند مطمئنا توان این کبار را

خی اهلل داده میشود که باعث تعجب حاضرین در جشههها میشود و

داریم .در انتها امام خدا را شاهد گرفتند که من به دلیل تسیید شما ببه

تمام قصورات و تقصیرات زیر پوشش تشییغات قرار میگیرد و افبراد

این کار رضایت دادم و از این ساعت حتی اگر همهی شما از ایبن نظبر

مقصر یا خاطی هیچگونه احسا

تر

یا نگرانبی نمبی کننبد و یبا

بگردن یکدیگر میاندازند و مرتشا خطبا روی خطبا و شکسبت روی

برگردید من برنمیگردم تا زمانی که صدام ساقط شود"

7

به فاصیه چهار هفته پس از این سخنرانی حال احمد خمینبی

شکست نصیب انقالب و مردم میشود}271{".
بی ارزش شمردن جان انسانها و استفاده از آنها در مستحکم
کردن پایههای قدرت کسبوکار آقایان شبده ببود .تهیبی جوانبان
معصوم و به کشتندادن آن ها در راه رسیدن ببه اهبداف سیاسبی و
حکومتی ،آخرین حیقه زنجیر خیانت به انقالب را تکمیل کبرد .یبک
مقایسه کوچک میان آمار کشته شده های عمییات هبایی کبه سبپاه
پاسداران آن را ترتیب دادهاند با عمییاتی کبه ارتبش برگبزار کبرده
است ،عم فاجعه انسانی را به خوبی نشان میدهد .جنبگ را ادامبه
دادند تا پایههای قدرت و حکومت را مستحکم کننبد .ایبن نکتبهای
است که محسن رضایی نیز به آن اعتراف کرد
"اگر جنگ را ادامبه نمبیدادیبم ،حکومبت و انقبالب تثشیبت
نمیشد .آنهایی که میگویند شش سال از  2سال جنگ بیهوده بود و
سالهای جنگ را  7و 7توصیف میکنند ،باید بدانند که اگر ببه جنبگ
پایان میدادیم حکومت اسالمی و انقالب از بین رفته بود}271{".
جنگ ادامه یافت تا قبدرت تثشیبت شبود.رجایی ،خمینبی و
خامنهای نیز به این نکته اشاره کردهاند
رجببایی "جنببگ نعمببت اسببت .در سببایه آن مسببائل حببل
میشوند }277{".خمینی "جنگ برای ما نعمت است}277{".
خامنهای "جنگ نعمت اله بود }275{".و همه ایبنهبا در
حالی است که هنوز ناگفته های جنگ افشا نشده است .وای بر روزی

 -2حال آنکه هاشمی رفسنجانی روایتی متفاوت از آن جلسته نقتل متیکنتد:
"چند روز پس از فتح خرمشهر ،که تب و تاب عملیات تمام شده بود ،جمعی از
فرماندهان نظامی برای تعیین تکلیف بعدی خدمت امام (ره) رفتند .من و آیتت
اهلل خامنهای هم بودیم .آن جلسه برای من یکی از مهمترین جلستات شتورای
عالی دفاع بود ...در آن جلسه ،بحث عمده بین نظامیان و امام (ره) بتود .متن و
آیت اهلل خامنهای زیاد حرف نمیزدیم و بیشتر به حرفهای آنها گو میدادیم.
پایه حرف این بود که امام (ره) گفتند" :تفکر پایان جنگ در این مقطتع غلتط
است .باید جنگ را ادامه دهیم" .یعنی اصال "اجازه ندادنتد کته بحتث پایتان
جنگ را در آن جلسه مطرح کنیم .آن قدر روشن بود که روی آن زیتاد بحتث
نکردیم .بحث بیشتر بر سر چگونه ادامه دادن بود ...در واقتع ،امتام (ره) مایتل
نبودند که اصالً ،بحث آتش بس ،صلح و پایان جنگ مطرح شود و این را باعتث
دلسردی نیروها در جبهه میدیدند }123{".گوئی آقای رفسنجانی فرامتو
کرده است که در خاطرات  6فروردین  2363نوشته است" :احمتد آقتا آمتد و
گفت امام با ورود ما به خاک عراق مواف نیستند}126{".
 -2آخرین سخنرانی سید احمد خمینی در دیدار بتا جمعتی از ختانوادههتای
شهدا ،بهمن  .13همچنین به نقش "دور و بریها" در تصمیمات آقای خمینتی
در کتاب خاطرات آیتاهلل منتظری بارها اشاره شده است .برای مثال منتظتری
میگوید ":مرحوم امام به اطرافیان خود و بته مستئولین بتاالی نظتام اعتمتاد
داشتند و برخی از این اعتماد سوء استفاده میکردند ،افترادی از روی اغتراض
سیاسی یا خطی و جناحی چیزهایی به ایشان میگفتند و برای ایشان ذهنیتت
درست میکردند"{ }121جالب است که با آنکته متتن سانستور شتده ایتن
سخنرانی در روزنامه جمهوری اسالمی مورخه  12/2/22آمد ،اما این ستخنرانی
در مجموعه آثار یادگار امام ،ناشرموسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چتاپ
اول ،بهار  13نیامده است.
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دگرگون شد و با یک ایست و شوک اساسی در تمامی نقاط حسبا

همچنین کودتای  71راه را بر صیح بست اما سرانجام چنانکه دیبدیم

بدن درگذشت .و آنطبور کبه حجبتاالسبالم نیبازی ببه فرزنبد او،
سیدحسن خمینی ،گفته است حاج سید احمد به قتل رسبیده ببود.

روایت فروپاشی یک انقالب

7

به راهی منتهی شد که در دوردست آن راه ،بر فراز تیی از آوار ،جبام
زهری خودنمایی میکرد.

2

دکتر جمشید پرتوی ،متخصص قیب و پزشک سیداحمد خمینی نیبز
در  71دی  7522در تهران و در منزل مسکونیاش کشته شد .بعبدها
سعید امامی در اعترافات خویش پیرامون قتل سید احمد خمینی ببه
نکات تازهای اشاره کرد
" وقتی باخشر شدیم که حاج احمد آقا در جیسات خصوصی به
مسئوالن نظام و حتی به والیت امر اهانت میکند .آن را ارجا دادیم
و بالفاصیه دستور آمد که همه رفت و آمبدهای ایشبان را زیبر نظبر
بگیرید و از مکالمات و مالقاتهای ایشان نوار تهیه کنید .ما هم بمدت
یکسال همین کار را کردیم .متاسفانه حاج احمد آقا به راه یک طرفه
بدی وارد شده بود که برگشت نداشت .وقتبی دسبتور حبذف حباج
احمد آقا را آقای فالحیان به من ابالغ کرد مضطرب شدم و حتی ببه
تردید فرو رفتم .دو روز بعد ،همراه با آقای فالحیان به دیدار آیتاهلل
مصشاح رفتیم ،آقایان محسنی اژهای و بادامچیان هم آنجا بودند الشته
بعدا حاج آقا خوشوقت هم از بیت[رهشری] آمدند آنجا و نظر جمع بر
این بود که نشاید به کسانی که با ولی امر مسیمین خصومت میکنند،
رحم کرد}272{".

3

گرچه نمیتوان از نقل قول سید احمد خمینی پیرامبون ادامبه
جنگ گذشت و نقش مهم آقایان رفسنجانی،رضایی و خامنهای را در
ادامه جنگ و متعاقشا تثشیت حکومت را منکر شد ،امبا از ورای ایبن
کیمات بوی تشرئه پدر به مشام میرسد .چرا که در هبر صبورت ایبن
آقای خمینی بود که تصمیم نهایی را می گرفت و حرف آخر را میزد.
با مشورت یا بدون مشورت با دیگران .دستور داخل شدن ،یا نشبدن
نیروهای ایرانی به داخل خباک عبراق را تنهبا یبک نفبر و آن هبم
بیندمرتشه ترین فرد یک کشور می توانست صادر کند .اکنون پبس از
 71سال از پایان جنگ آیا میتوان سوال کرد" اگر آقای خمینبی ببا
اتمام جنگ موافقت میکرد و دستور حمیه به عراق را صادر نمیکرد،
این همه شهید و ویرانی و شیمیایی و معیول و خسارتها نیز وجبود
می داشت یان ه؟ چه کسی با فرمان حمیه به کشور همسایه موجشبات
بیش از سه هزار میییارد خسارت مادی و معنوی را پدید آورد؟ پاسا
صدهزار جانشاز شیمیایی 571 ،هزار معیول و بیش از چهارصبدهبزار
کشته پس از فتح خرمشهر را چه کسی باید بدهد؟ 5مسئولیت خون
این جوانان پاک و معصوم به عهده کیست؟ جز به عهده آنکه دستور

رادیو و تیویزیون
بنای رادیو و تیویزیون از همان ابتدا ک گذارده شد .با اینکبه
بازرگان و بنیصدر سعی شان را در اصالح آن به کار بردند اما توفیقی
نیافتند .سانسور بیداد میکرد و پخش اخشبار گزینشبی و از جهبت
فکری خاص ،آن را بدل به بیندگوی قشبر خباص تبری کبرده ببود.
تیویزیون حتی مراسم تنفیذ حکم ریاسبت جمهبوری بنبیصبدر را
سانسور می کرد و بی توجه به خواست مردم به پخش اخشار یکطرفه
مشادرت می ورزید .موسوی خوئینی ها در مقام سرپرست سازمان صدا
و سیما و عیی الریجانی در مقام مدیرعامل رسبانه ،3در مخالفبت ببا
طیف رئیسجمهور هرچه در توان داشتند کردند .صدا وسیما پبس از
مدتی از پخش جیسات در

قبرآن بازرگبان امتنبا کبرد .عشبا

امیرانتظام که آن روزها از زنبدان دانشبجویان خبط امبام قضبایا را
پیگیری می کرد گوشه ای از ایبن حمیبههبا را ببه رئبیسجمهبور و
هوادارنش اینطور بازگو میکند
"هنوز رسما انتخاب بنی صدر به مقام ریاست جمهوری شرو
نشده است که رادیو وتیویزیون در مقام مخالفت ومقابیبه ببا او کبار
خود را شرو کردهاند .همچنانکه در دوران انتخابات با طرز زنندهای
این عمل را در مورد او شرو کرده بودند}255{".
بنی صدر بارها اعتراض خود را نسشت ببه رادیبو و تیویزیبون
اعالم داشت و خواستار آزادی این رسانه از سانسور شد
"آگاهی عامل رشد وناآگاهی ،عامل سقوط یک جامعه است ببه
این دلیل است که ما با تمام وجود با سانسور مخالف هستیم}252{".
"مشخصه رادیو تیویزیون جمهوری اسالمی باید این باشد که
حقیقت و واقعیت را تشییغ کند .وقتی این کار را نکرد  ،ایبن چنبین
جمهوری اسمش اسالمی و واقعیتش ضد اسالمی است}253{".
"رادیو و تیویزیون باید کارش دادن راه حل باشد نبه تحمیبل
عقیده و فکر}257{".
"دستگاه رادیبو و تیویزیبون در اختیبار کسبانی اسبت کبه
میخواهند انحصار قدرت را در دست داشته باشند}252{".
"چطور است اگر تظاهرات بر ضد رئیس جمهبور شبود هبیچ

ورود به خاک عراق را صادر کرد؟
اظهارات وتصمیمات آقایان خمینی ،خامنهای و رفسنجانی و
 -2سید احمد خمینی در  23اسفند  2313درگذشت .برای اطالعات بیشتتر
نگاه کنید به مقاله عماالدین باقی در روزنامه فتح 33 ،بهمتن  .18همچنتین
برای نامه های باقی ،مشروح دادگاه و نکتات دیگتری از پرونتده ستیداحمد
خمینی رجوع کنید به" ناگفتهها در پرونده قتتلهتای زنجیترهای،علیرضتا
نوریزاده ،نشر نیما ،چاپ دوم ،دسامبر 223-233 ،2333
 -2این اعترافات در  28جلد و  113صفحه توسط گروه تحقی و بررسی سید
محمد خاتمی (متشکل از علی ربیعی ،علی یونسی و سترمدی) تهیته شتده
است.
 -3آمار کشته های ایران در جنگ پس از فتح خرمشهر بنا بر آمتار رستمی
چنین است :در سال  33262 ،2362نفر؛ در سال  21282 ،2362نفر؛ در سال
 23366 ،2363نفر؛ در سال  26111 ،2362نفر؛ در سال  22333 ،2363نفر ،در
سال  22312 ،2366نفر و در سال  22233 ،2361نفر}121{.

 -2آقای خمینی در بیانیه قبول قطعنامه گفت" :در مورد قبول قطعنامه کته
حقیقتاً مسئله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصاً برای من بتود ،اگتر
آبرویی داشتهام با خدا معامله کردهام ...با قبول آتش بس موافقت نمتودم و
در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقالب و نظام میدانم و خدا میدانتد کته
اگر نبود انگیزهای که همه ما عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسالم و
مسلمین قربانی شود ،هرگز راضی به این عمل نمیبودم و متر و شتهادت
برایم گواراتر بود .بدا به حال من که هنوز زنده ماندهام و جام زهرآلود قبتول
قطعنامه را سرکشیدم }133{".جالب اینجا که پس از قبول قطعنامه عدهای
در داخل هنوز می خواستند بروند به بصره حمله کنند":ما طرح داشتیم کته
از شمال بصره وارد شویم و بصره را بگیریم  .بعد از قطعنامه این طرح را بته
حضرت آیتاهلل خامنه اى دادیم و ایشان با امام مطرح کرده بودند ولى امتام
گفته بودند که نه .چون قطعنامه را پذیرفتهایم دیگر نمىشود}132{".
 -3رفسنجانی درباره سمت او میگوید" :آقای الریجانی ،مدیر عامل صتدا و
سیما آمد و درباره اجرای قراردادهای خرید وسائل فنی از آمریکتا مشتورت
کرد .گفتم مانعی ندارد"{}132
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عیشی ندارد اما اگر به نفع او بشود این همه باید مصیشت دید و رادیو
و تیویزیون آنقدر جوسازی کند و شیوغ کند؟"{}252

روایت فروپاشی یک انقالب
خودتان متهم میکنید و بر اسا

اتهامی که خود ساختهاید محکوم

میکنید و به محکوم هم مجال کمتبرین دفبا را نمبیدهیبد .ایبن

"این قابل تحمل نیست .از صشح تا شب از شب تا صشح رادیبو
تیویزیون و چند روزنامه که با پول این میت اداره می شوند مشبغول
تشییغات یکطرفه باشند}251{".

روشها اسالمی است؟ چرا چنین میکنید؟"{}231
"مببن از اینکببه رادیببو تیویزیببون بایببد آزاد باشببد دسببت
برنمیدارم}237{".

"اینها دیگر خودکشی کردنبد در دروغ .آنقبدر دروغهبای
آشکار گفتند که ظاهرا برای مردم تردید باقی نماند که این دسبتگاه
تشییغاتی خیف صادق دستگاه تشییغاتی رژیم ساب است}221{".
"رادیو تیویزیون ما عین زمان رژیم ساب شده است}227{".
"در شان جمهوری اسالمی نیست کبه دسبتگاه تشییغباتی او
انحصاری شود}227{".

بنیصدر در نامه ای به آقای خمینی به روند حاکم ببر رادیبو و
تیویزیون اعتراض کرد و گفت
"رادیو و تیویزیون امروزه کارش در مداح و فحاش خالصبه
میشود}237{".
و در نامهای دیگر به او گفت
"رادیو و تیویزیون برا تشییغات گروه نیست .ببرا خشبن

"رادیو تیویزیون یک تکرار بیهودهای شده است که بیننبده و
شنوندهها را عاصی میکند}225{".

کردن جو نیست}235{".
این وضع کماکان بر خشرگزاری رسمی کشبور حباکم ببود .در

"در یک نواری از یک خانم تظاهرکننده می پرسد که شما برای

سفر بنی صبدر ببه مشبهد و اسبتقشال میییبونی مبردم از او  ،ایبن

چه آمدهاید؟آن خانم گفته است برای حمایت از رئیس جمهور ،خالصه

خشرگزاری همچون گذشته پوشبش خشبری را دسبتخوش جریانبات

سئوال و جواب را کشانده است به آنجا کبه خبوب رئبیس جمهبور در

سیاسی و حزبی کرد .بنیصدر با اعتراض به این شیوه گفت

جشهه است و مگر کسی به او حرفی زده است؟ و او جواب می دهد کبه

"مشهد صحرای محشر شده بود ،کسی از کسبی بباز شبناخته

بیه ،آخوندها نمی گذارند او کارش را بکند که در آنجا سئوال و جبواب

نمیشد در امواج بیکران جامعه یکی شده بود ،آن وقت خشرگزاری مبا

را قطع میکند و شرو میکند به روضه خوانی! در هیچ تاریخی چنین

از این همه شکوه این را میبیند که" نظامیان مردم را میزننبد ،چنبد

کاری نه دیده شده و نه شنیده شده است که رادیبو و تیویزیبون یبک

اتومشیل خراب شد و شکست وچند نفر صدمه دیدنبد!" از ایبن همبه

کشور اینطور اسشاب دوئیت و ضدیت را فراهم کند}222{".

زیشایی و امواج بیانتهای انسانی واین همبه شبور وهیجبان و آگباهی

"رادیو تیویزیون با کارهایی که می کند تشییغ می کند بر ضبد

خشرگزار خشرنگاری پار

چیزی جز این زشتیها ندید .کباری نکنیبد

خود و به نفع من .نظر من این است اما از نظر انقبالب ببرای کشبور

که مردم عکس آنچه را میگویید ،حقیقت پندارند .گمان میکنیبد ببه

فاجعه است}223{".

رئیسجمهور صدمه میزنید اما در حقیقت به خودتان صدمه میزنید و

"نمایشنامهای را در تیویزیون در مقام بحبث ازاد راه انداختبه
اند که که یک کسی آدم کشته و رفتهاند او را بگیرند گفته باید بحث
آزاد کنیم .در جامعهای که دستگاه تشییغاتی آن مشاحثه و فکبر را ببا
رفتار نسشت به یک جانی یکسان میکند و تخطئه مینماید چگونبه
مغزها دوام بیاورند و نگریزند؟ با صمیمیت تمام هشدار میدهم یبک
وقت به خود میآییم که هیچ چیز در اختیار ما نیست}227{".
"اینکه چهار نفر نشستهانبد وهبر کبدام حبرف خودشبان را
میزنند ،این بحث آزاد نیست .برخورد مردم هم معیوم میکنبد کبه
این برنامهها را چگونه تیقی میکنند}222{".

متاسفانه بیشتر از همه جامعه را بیاعتماد میکنید}232{".
"به کسانی که عییه من تشییغ میکنند میگویم خییی زحمت
کشیدید ،اما به خواست خدا شکست خوردید}233{".
و حیرتآور آنجا که عییرغم تمام ایبن ضبدیتهبا ،محشوبیبت
رئیسجمهور به طور فزایندهای صعودی حرکت میکرد .بنیصدر گفت
"در جهان سابقه ندارد که کسی به ریاستجمهبوری انتخباب
شده باشد و زمان ازمحشوبیتش نکاسته باشد ،خدایا مرا سزاوار ایبن
اعتماد قرار ده}237{".
با سخنرانیهای شهر به شهر بنیصدر و همچنبین روزنامبهای

"همه پذیرفتهاند که راه باال بردن یکی خراب کردن و پبایین

که تیراژ آن به  211هزار رسیده بود ،سانسبور شکسبته شبده ببود.

آوردن دیگری است .دستگاههای تشییغاتی ما کار اصبییشبان ایبن

آزادی مطشوعات آخرین روز های عمر خود را در جمهبوری اسبالمی

است .یکطرفه حرفزدن و عملکردن نیز رایب اسبت طبوری کبه

پشت سر میگذاشت و میبایست وداعی باشکوه داشته باشد.

پنداری انقالبی واقع نشده و این فکرغیط در ذهنهبا رسبوب کبرده
است که هر مشکیی را باید با زورحل کرد}222{".
"در رادیو وتیویزیون که در انحصار آنهاست هرچه میخواهند

انحصارطیشی

در تخریب روحیبه مبا و ارتشبیان بکننبد ،در مجبالس و جیسبات

حزب جمهوری از مردم پاسخی دندانشکن دریافت کرده ببود

خصوصی وغیرخصوصی و مجیس ،حقبای را وارونبه جیبوه دهنبد،

اما حاضر نمی شد کنار برود .بوی قدرت چنان سران حبزب را مسبت

بخشنامهها و اعالمیههای دروغ صادر کنند وبرای عزل رئیس جمهور

کرده بود که میخواستند به هر قیمبت ممکبن قبدرت را در دسبت

امضا جعل کنند}221{".
"از کسانی که ایبن همبه ببر ببه انحصبار در آوردن وسبایل

گیرند ،حتی اگر به قیمت کودتا عییه رئیس جمهور تمام شود .با کمی
بازی زبانی می شود گفته آیت اهلل بهشتی را اینگونه بیان کرد که مبا

تشییغاتی اصرار دارند ،میپرسم شما اگبر راسبت مبیگوییبد ،حب

تشنگان قدرتیم ،نه شیفتگان خدمت! حزب جمهوری به رهشری سبه

میگویید چرا مبیخواهیبد خبود بگوییبد و تصبدی کنیبد؟ چبرا

چهره شاخص خود؛ آیتاهلل بهشبتی ،حجبتاالسبالم رفسبنجانی و

زمینههای بحث آزاد را از بین برده و مبیبریبد؟ مگبر امبام صبادق

حجت االسالم خامنه ای؛ به همراه کسانی چون موسوی خبوئینی هبا،

جعییبات

موسوی اردبییی ،حسن آیت ،بهزاد نشوی ،موسوی تشریبزی ،رجبایی،

بنیانگذار بحث آزاد نشود؟ خودتان جعل میکنید ،بر اسا

ایستاده بر آرمان
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باهنر ،صادق خیخالی،گیالنی ،عطباهلل مهباجرانی ،محمبد منتظبری،

داشته باشد و اسالم را چماق کند و هر گروه وشخصیتی را با توسبل

عشدالحمید دیالمه و بقیه همسیکانشان در طول  77ماه انوا و اقسام

با انوا روشهای تخریشی از سر راه ببردارد ،ببیم و تبر

از حبال و

تالش ها را مشذول داشتند تا حکومت بنی صدر را با کودتایی خزنبده

آینده از بین نمیرود}273{".

ساقط سازند .مهمی که سرانجام به آن نائل شدند ،انقالب را از مسیر
خود خارج ساختند و انقالبی را که حاصل جنشش هماهنگ یک میت

"بعضی ها برآنند که امبور کشبور در دسبت انحصباری آنبان
باشد}277{".

بود ،به فجیع ترین شکل و به وحشتناکتبرین وضبع ممکبن ،نبابود

هر گروهی بخواهد قدرت را به انحصبار در آورد نباگزیر ضبد

کردند و چنان اسالم و دین را از درون پوساندند که برای صدها سال،

میخواهد ،اگر ضد هم نشاشد می تراشد ،لولو درست می کنبد و ببه

اسالم فیضیه با کشتار و اعدام و شکنجه و جنایت عجین شد .سپاه

جان آن میافتد}272{".

پاسداران همان طور که الهوتی و شهید چمبران پبیش بینبی کبرده
بودند ،بازوی نظامی حزب شد و اهرم کودتا گشت.

7

حزبی که در تنها انتخابات آزاد  73سال اخیبر 2 ،درصبد رای
مردم را به خود اختصاص داده بود بر سریر قبدرت تکیبه زد و تمبام
امیدها و آرزوهای یک میت را بر باد داد.
صدای رسای بنبی صبدر در نفبی انحصبارطیشی و قبدرنهادن
حکومت میت در تاریا ایران جاودانه شد
"ایران انقالب کرد تا عقیده و اسبالم حکومبت کنبد ،ایبران
انقالب نکرد تا عقیده واسالم وسییه حکومت شود}232{".
"در همه انقالبها ببدون اسبتثناء پبس از پیبروزی انقبالب
نیروهای قدرت طیب که جز قدرت انحصاری چیزی طیب نمیکننبد،
کوشیدهاند انقالب را به ضد انقبالب تشبدیل کننبد و جاهییبت را در
لشا

"بر ضعفهای مردم تکیه مبیکننبد واز مبردم دنشالبه روی و
کارپذیری میطیشند ،تو پنداری مردم یک نقش بیشبتر ندارنبد و آن
تصدی آنهاست و آن هم تصدی کور!"{}272
"اینها اعتقاد پیدا کرده اند که نظام ببدون زور امکبان پبذیر
نیست و بدون استشداد نظام به وجود نمیآید!"{}271
"غربزدگی این است که کسی اسالم را ببه توجیبه اسبتشداد
تشدیل کند}221{".
" قدرت طیشان فرصت طیشان را جیو می اندازند و وقتی آمباده
شد ،قدرت را تصاحب میکنند}227{".
"اگببر از خشببم خببدا نمببیترسببید ،از خشببم تببودههببا
بترسید}227{".
تفکر بنیادی و اصولراهنمای اعتقادش به او میگفت که جیوی

جدید از نو حاکم گردانند}232{".

این گروه بایستد و نگبذارد آنهبا اسبتشداد را در لشبا

"این جریان که حزب باید حکومت کند ،معنایی جز اسبتشداد

گردانند

نببدارد .مسببیمان واقعببی کسببی اسببت کببه جیببوی ایببن جریببان
بایستد}231{".
"گروههای کوچک اقییت میخواهند با جوسازیهای گوناگون
بر توده مردم حکومت کنند و اینطور توی ذهن خودشان کردهاند که
توده مردم آماده فرمانشرداری است  ،پس کافی است براو دهنه بزنند
و افسار او را بدست گیرند}271{".
"یک اقییتبی ببرای اسبتقرار حاکمیبت خبویش کوشبیده و

نبو حباکم

"وحدت این نیست که یک اقییتی بخواهد به یک اکثریتبی از
طری شانتاژ حکومت کند .این اسمش تسییم است نه وحبدت .اگبر
بخواهی تسییم نشوی باید حقیقت را آن طور که مییبابی ،بگبویی.
وقتی اینطور شد طرف حساب دستش میآید}225{".
خیال میکنند امام همانسبت کبه خودشبان هسبتند .وقتبی
میگویند خط امام در واقع میخواهند خط خودشان را به نبام خبط
امام قالب بزنند!"{}222

میکوشد رادیو و تیویزیون و روزنامهها را در دسبت گیبرد .رهشبری

"تشخیص این امر که چه عمل وچه حرفی ،در خط امام است،

نهاد های انقالبی را در دست گیرد ،سپاه انقالب و کمیتههای انقبالب

با آقایان است ،هروقت اینها بگویند ،خط خط امام است و گرنه وقتی

وانجمن های اسالمی وهر گروه و حزببی را در قشضبه بیباورد .هبیچ

مرقوم میفرمایند "موافقت شد" دیگر خط امام نیست}223{".

سازمانی نمیتواند با شیوه لنین و استالین و حزب معاویبه در صبدر
اسالم بیاید و بخواهد حکومت کند و بتواند}277{".
" به هر حال ما وضعیت سختی داریم و عده ای در این وضعیت

"آنها که خود را در خط امام میدانند ،بدانند مشخصبه خبط
امام احترام به خواست مردم است .وقتی در جامعه ای بتوان رویاروی
رئیسجمهور بهتان زد ودروغ گفت طشیعی است که دیگران تبر

و

به جای اینکه بفهمند اگر توانایی کاری را ندارند کنبار برونبد ،فکبر

وحشت میکنند و توانایی ابراز عقیده را از دست میدهند}227{".

میکنند این بهترین فرصت ببرای تسبخیر قطعبی مواضبع قبدرت

"شایعه سازی جای نقل و نشات را گرفته است .چون سانسبور

است!"{}277
"خطرناک ترین زورپرستی آن است کبه خبود را ببه لشبا
مذهب و ایدئولوژی درمیآورد}275{".

هست جعل و دروغ هم که سکه رای شده اسبت .یبک اجتمبا ده
هزار نفری را چند صد هزار نفری و یبک اجتمبا  31هبزار تبایی را
باالتر از میییون میگویند  .فقط حزب یا این گروه در خط امام اسبت

"عدهای میخواهند جمهوری را از راه زورگبویی و دخالبت در

و در نتیجه باید به همه جا چنگ بیانبدازد و خصوصبا ارگبان هبای

اموری که به آنها مرببوط نیسبت ببه عصبر جاهییبت شاهنشباهی

تشییغاتی را در دست بگیرد .دیگران قاقاند و اگر گفتند قاق نیستیم

بازگردانند}272{".

باید لقب ضد انقالب بگیرند و تحقیر وکوبیده شوند .جشهبه اسبالمی

"تا وقتی یک حزب یا یک گبروه مبیخواهبد وارث منحصبر
انقالب بشود و به صرف فرصت و موقعیت همه سبرنخها را در دسبت

معنا ندارد برای اینکه تا می شود حکومت کبرد چبرا بایبد شبریک
پذیرفت!!؟"{}222
"آنهایی که گمان میکننبد ببا زور و زد وبنبد وبگیبر وبشنبد

 -2گفته شهید چمران و حسن الهوتی را بخوانید در ":انقالب ایتران در دو
حرکت" ،مهندس مهدی بازرگان ،تابستان 222 ،63

میتوانند از باال به جای همه کبار کننبد و کشبور را در جهتبی کبه
میخواهند بشرند بدانند که این روش شکست خورده است}222{".

ایستاده بر آرمان
بنی صدر در نامه ای به شورای انقبالب نسبشت ببه بازگشبت
اختناق و استشداد به شدت هشدارداد و گفت
"با تشدید فشار و شیوهها اختناق به اسم قاطعیت چیبز
عوض نمیشود .این شیوهها عالوه برآنکه از ابتدا قانون اساس را ل
م کند ،و رژیم را متزلزل م سازد ،زمینه ساز خوب برا تشبدیل
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بازرگان "ممیکت منحصرأ متعی به یک عده نیست .خدا هم
مال یک عده خاص نیست ،ادعایی است که یهودیان میکردنبد ،کبه
خدا را مال خود و زمین را از آن خود میدانستند ،مبا نشایبد چنبین
کاری بکنیم}227{".
طالقانی "هیچ حزب و جمعیتی ح ندارد برای خودش سبهم

به یک استشداد مخبوف اسبت.با روح و جسبم روزه دار آنچبه حب

بزرگتری درنظر بگیرد و از این جهبت حکومبت را در انحصبار خبود

م یافتم گفتم .شما را با خدا و وجدانتان تنها م گذارم}221{".

بگیرد}222{".

زمانی که به بنیصدر پیشنهاد شد تا در مقابل انحصارطیشان و
در حقیقت آنان که به قول خود او "،دین نداشتند و جز قدرت هبیچ
نمیخواستند{ ،}221کوتاه بیاید و از در صیح وارد شود ،حاضر نشد
تا بر سر مصالح میت سازش کند و استقالل و آزادی آنبان را فبدای
مصیحت شخصی و غرایض این وآن کند .اوصیح واقعی را ایستادن و
نهراسیدن در مقابل زور و ستم عنوان کرد وگفت
"صیح واقعی آن روزی بر قرار میشود که همه انسانها از زیبر
بار فرهنگ سیطه آزاد شوند.از نظر من حسبین ببن عیبی بزگتبرین
صیحطیب جهان بود ،و همین طور پدرش و جدش .چرا؟ زیرا کبه در
برابر تجاوز و زور و ستم با قاطعیت تمام ایستاد}227{".
بنیصدر در نامه ای به آقبای خمینبی ببار دیگبر رفتبار ایبن
انحصارطیشان را گوشزد کرد وگفت

حسین خمینی "پس از پیروزی انقالب یکدفعه گویا عبدهای
خاص انقالب کردند و بقیه ضدانقالب شدند!"{}222
بنی صدر "روحانیت به لشا

نیست ،به اطال و عمل و وظیفه

است}221{".
حجت االسالم گیزاده غفوری "تا آنجا که من میدانبم ،اصبال
خود کیمه روحانی و روحانیت ریشه اسالمی ندارد}211{".
طالقانی "کیمه روحانیت از انجیل به اسالم آمده است .اسالم
رهشانیت هم ندارد}217{".
الهوتی "عجشا ،چهرههایی که دیروزحتی از امضا اعالمیههبای
امام صادره از پاریس امتنا داشتند ،پای مشارکشبان حتبی یبک روز
ویکشار هم به زندان آریامهر باز نشد ودر مقابل همبه چیبز ببا تبر

و

وحشت روبرو می شدند ،امروز نزدیکترین چهره نزد اماماند}217{".

"توجه میفرمایید که چگونه همه چیز میبت مسبیم ،بدسبت

بنیصدر "به عنوان رئیسجمهور منتخبب شبما مردم،هشبدار

کسان افتاده است که بنام دین ،مردم را از دیبن بیبزار مب کننبد.

میدهم اگر در برنامه تمایل به استقرار استشداد نایستید ،اسبتشداد ببر

خداوند بزرگ را صد شکر که اینطور اشخاص با اینجانب مخالفنبد و

شما مسیط خواهد شد و دمار از روزگار شما در خواهد آورد}215{".

سپا

بدرگاه او که نه آجیل میبدهم و نبه حب و حسباب و نبه از

اینگونه مردم م ترسم}227{".
او همچنین در نامه دیگری به سیداحمد خمینی به دفا آقای
خمینی از این دسته اشاره کرد و گفت
"امام پیش از انقالب م گفت بکنید و حاال م گوید نکنید.در
نتیجه ،پیش از انقالب به قوت ها جامعه تکیبه داشبت و حباال ببه
ضعفها جامعه .پیش از انقالب مظهر همه و همه بود ،حباال مبدافع
یک دسته"{}225
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این انحصارگرایان کسانی بودند که تمامیراه ها را برای کسبب
قدرت مشرو می دانستند.آنان که برای بدنام کبردن شباه ،صبدها
انسان را در حادثه سینما رکس آبادان طعمبه آتبش کردنبد ،7ببرای

ابراهیم یزدی "در جامعه اسالمی ،حکومت تک حزبی جبایی
ندارد}212{".
آیتاهلل طشاطشایی قمی "مساجد را حزب جمهوری در دسبت
گرفته است .حزب جمهوری خراب و فاسد است}213{".
بازرگان "امروز باید بیش از هر زمان به دفع اختناق و انحصار
بپردازیم}217{".
بنیصدر "انقالب ما به دست کسانی افتاده است که ببه قبول
آقای اشراقی در انقالب شبرکت اساسبی نداشبتهانبد .نبه شبرکت
داشتهاند و نه اعتقادی به انقالب دارند .اینها از فرصت برای در دست
گرفتن قدرت استفاده میکنند}212{".
طالقانی "اگر مردم در سرنوشت و مسیر زندگی شان ممنبو

سرنگونی"لیشرال ها" هر راه و هر کاری را مجاز میدانستند .این بود

شدند ،معنیاش این است که یک عدهای مثل قیم باالی سر ایبنهبا

که بنیصدر در مقابل گفت

باشند}212{".

"آقایان! هدف وسییه را توجیه نمیکند}223{".
دیگر آزادی خواهان نیز تا آنجا که می توانستند به این رونبد
انحصارطیب اعتراض میکردند

محمد میکی "آقایان حزب جمهوری معتقد شده اند که هر که
با ما نیست ،بر عییه ماست .همه را میکوبنبد .خبود را تنهبا گبروه
مکتشی و معتقد به انقالب و در خط امام میدانند ودیگران را منحرف
و غیراسالمی و ضدامام و خائن خطباب مبیکننبد .خودخبواهیهبا،

 -2بنی صدر همچنین درنامه ای دیگتر بته ستیداحمد خمینتی گفتت" :آن
جمهورى که اولین رئیس جمهور با محبوبیتى که تحصتیل کترده استت،
یکسال دوام نیاورد ،جمهورى قابل دوامى نیست و آنها هم که اینهمه توطئه
مىچینند این را میدانند خرد کردن من ،مر جمهورى است .به همین نظر
است که اینهمه بدنبال گلولهئى هستم که بهمن بخورد .زودتر جانم را خال
کنید.بحکم وظیفه و مسوولیت بکار ستخت و طاقتت فرستا مشتغولم .چترا
میخواهید از پدر خود آسیاب شخصیت خردکنى بسازید؟"{}182
 -2برای اطالع از چگونگی ماجرای آتش زدن سینما رکس نگتاه کنیتد بته
فاجعه سیاه سینما رکتس آبتادان ،جتواد بیشتتاب،پاریس ،پتائیز &2313
انقالب اسالمی در هجرت ،شماره ،223-232مرداد-دی  &2362چشمانتداز،
شماره ،23بهار 2318

خودبزرگ بینی ها و انحصارطیشی های همین آقایان اسبت کبه گبروه
گروه مردم را به سوی یا

از انقالب و اسالم کشید و مردم فوجفوج

از دین خدا خارج شدند}211{".
بنیصدر "اسالم خم رنگرزی نیست که کسی را بکننبد تبوی
آن خم و بیرون بیاورند و بگویند مکتشی شد" }211{".مکتشی کسی
است که اخالق او معرف اعتقاد او باشد}217{".
بازرگان "به نظر می رسد آقایان هاشمی ،خامنهای ،بهشتی و
همفکرانشان معتقد شده باشند که در کسوت روحانیت از هبر کبس
بیشتر در خط امام و انقالب هستند ومکتب را درست میفهمند پس
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ح انحصار وسیب ح از سایرین را دارند و مصیحت اقتضا می کنبد

این سه قوه هماهنگ است ،تنها رئیسجمهور ناهماهنگ اسبت کبه

که مکتب خدایی مورد تشخیصشان در ایران ودر همبه دنیبا ( چبه

باید برود .من چه کم دارم .سه زبان بیدم ،دکترا دارم ،روحبانی هبم

میت آمادگی داشته باشند چه نداشته باشند ) پیاده شود}217{".

هستم ،چرا حکومت نکنم؟"{}272
بنیصدر در حضور آقای خمینی نیز با آنها تعبارف نداشبت و
در جیسه هایی که با حضور آقبای خمینبی ،رفسبنجانی ،بهشبتی و
رجایی برگزار می شد از گفتن ح ابا نمیکرد .پس از آنکه بنیصبدر
مسئوالن حزب جمهوری را به مناظره و بحث آزاد در تیویزیون دعوت
کرد ،آقای خمینی آنها را خواست و جیسهای برپا کبرد .بنبیصبدر
دراین باره میگوید
" 73اسفند  31آقای خمینی ما را نزد خودش خواند .وقتبی در

بنیصدر "این جمهوری ،جمهوری نیست که مبن فخبر کبنم
رئیس آن باشم}215{".
سالمتیان "در مقابل زور و اعمال فشار نایستادن یعنی چبون
گوسفند به سالا خانه رفتن}212{".
بازرگان "ما انحصارگری را که مافوق استشداد است ،بزرگترین
دشمن اسالم و استقالل و آزادی میدانیم}213{".
طالقانی " آن کسی که نوید آزادی می دهد ،اوست که طرفدار
انسان است .این نیست که زندگی فقط نبان و آب باشد.انسبان کبه
کمتر از حیوان نیست .انسان میخواهد آزاد نفس بکشد ،آزاد زندگی
کند .انسان آزادی میخواهد .افرادی میخواهند ببر انسبان مسبیط
شوند...اگر وضع به همین منوال پیش رود مسبتشدینی ببر همبه مبا
مسیط خواهند شد}217{".
بنیصدر " عناصر حکومت پیشین که ما برای مشارزه ببا آنهبا
قیام کرده و میخواستیم با استقرار اسالم آن امور را از بین بشریم به
نام خود اسالم همه آنها برگشته است .این خطرها که همواره نسبشت
به آن هشدار داده ام و بر آن ایستادهام این است}212{".
الهوتی " مردم ما خوب میدانند متولیان سعی میکنند که بر
همه مشاغل مسئوالن حزبی گمارده شوند.همین حاکمیت تک حزبی
است که صدای پای فاشیزم را از نزدیک به گوش میرساند .دادستان
کل دیشب اعالم کرد که در ایران چند صد زندان و ببیش از 71هبزار
زندانی ،در جمهوریاسالمی وجود دارد .برخود لرزیدم}212{".
طالقانی " بروید دنشال کارتان .بگذارید مردم مسئولیت پیبدا
کنند .استشداد زیر پرده دین را کنار بزنید}211{".
اشراقی " انقالب ما را کسانی لکهدار میکنند که از محصبول
انقالب فقط ریاستش را میخواهند}271{".
بنیصدر "این بازی ها را بس کنید .به خودتبان رحبم کنیبد.
این بازیها را به خباطر خودتبان و کشبورتان ادامبه ندهیبد .ایبن
کارهایتان به زیان کشور است .به زیان انقالب است}277{".
شیا عیی تهرانی نیز ببا همبان لحبن خباص خبودش گفبت
"همانهایی که میگویند مکتشی هسبتیم ،خباک ببر سرشبان کبه
مکتشی نیستند!"{}277
در این میان کسانی نیز بودند همچون حسن یوسفی اشکوری
و محمدجواد حجتی کرمانی که به اصطالح یکی ببه نعبل مبیزدنبد
ویکی به میا! میگفتند نه شما کامال بر ح هستید و نه آنها! بیاییبد
و حف وحدت و همدلی کنید .بنیصدر خطاب به این دسته گفت
"آنهایی که اصالت را به زور میدهنبد دو دسبتهانبد ودو روش
دارند  -7آنهایی که اهل بزن وبکوب هستند -7.آنهایی که وسط بازنبد.
گاهی نه این ونه آن ،گاهی"هم این وهم آن!".مشهمگبو هسبتند وببه
اصطالح جاده باز میگذارند .جوری حرف میزنند که اگر گفتی آقا شما
دیروز آن طور گفتی ولی امروز اینطور ،میگوید بیه ولی گفتبه ببودیم
آنجور ،اما اگر فالن شود وآنجور نشود چنین و چنان است!"{}275
رئیس جمهور تنها عنصر مزاحم و مخل قشضه قبدرت توسبط
آقایان بود .بنیصدر نقل میکند
"آقای بهشتی در جمع اعضای انجمبن پزشبکان گفتبه ببود
روسای سه قوه مجریه و مقننه و قضاییه هماهنگ هسبتند .ترکیبب
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اطاق جمع شدیم ،خمینی روی کاناپبه نشسبته ببود ،مبن و مهنبد
بازرگان روی همان کاناپه در کنار او نشسته ببودیم ،رجبایی وبهشبتی
وهاشمی رفسنجانی وموسوی اردبشیی وعیی خامنبهای وسبید احمبد
خمینی روی کف اطاق نشستند .آقای خمینی گفت تصمیم داریبد تبا
نابودی جمهوریاسالمی پیش بروید؟میخواهیبد برویبد در تیویزیبون
بحثآزاد کنید و یکدیگر را در دنیا مفتضح نماییبد؟ طبوری کبه دنیبا
بگویند مسئولین این رژیم فاسدند؟ گفتم خیر .میخواهیم دنیا بدانبد
تنها جمعی از مسئولین فاسدند و ایرانِ عصر انقالب ،فاسدان را تحمل
نمی کند.خمینی گفت من نمیتوانم این وضعیت را تحمبل کبنم .بایبد
تکییف معین کنم .رفسنجانی گفت آقای بنیصدر مجیبس و شبورای
قضایی و شورای نگهشان را قشول ندارد ،میخواهبد همبهچیبز دسبت
خودش باشد .او باید بطور عینی این مقامات را رسمی بشناسد ،ما هبم
از او بعنوان رئیس جمهور احترام میکنیم .گفتم مجسمهای میخواهید
که وجودش زشتیهای کار شما را بپوشاند .راست میگویید .هیچ یبک
از نهادها را قانونی نمیدانم .خمینی گفت خیر .قانونی هسبتند .گفبتم
خیر.غیرقانونی هستند .قانون میگوید رئبیس دیبوان عبالی کشبور و
دادستان کل باید با شور قضات دیوان کشبور منصبوب شبوند و شبما
مشورت نکردید .بهشتی گفت بیه .زیرا آنها ما را قبانونی نمبیداننبد.
تصدی بفرمایید که به این ترتیب نمبی شبود همکباری کبرد .گفبتم
مجیس را انتخابات قالبی تشکیل داده است .دولت آقبای رجبایی هبم
تحمییی است .این آقایان از طری شما آن را به من تحمیل کردهاند .بر
فرض که تحمییشان قانونی باشد ،بر خالف قانون اساسی ایبن آقبا ببا
رفیقش اموال این مردم راببه آمریکابخشبیده وقبانون اساسبی را در
بسیاری از اصول نقض کرده و باید استعفا کند و تحبت محاکمبه قبرار
بگیرد .گفتم این آقایان تمام نهادها را در دست گرفتهانبد .از حباال ببه
بعد مجیس و شورای نگهشان هم دردستشان است و به هبر کبار خبود
لشا

قانونی میپوشانند .خمینی گفت بیه .شما آدم صادق و سبادهای

هستید .به اوضا ایران وارد نشودید ،از اروپبا آمبده بودیبد اوضبا را
نمیشناختید .آقایان زرنگ بودند و مواضع را گرفتنبد وآمدنبد جیبو.
گفتم شما کم لطفی میکنید .آقایان نگرفتهاند بیایند جیو .شما به آنها
دادهاید .حاال کاری ندارد ،شما اعالم بیطرفی وسبکوت کنیبد بمبدت
یک هفته .حتی سه روز .اگر آقایان توانستند سبرکارهایشبان برونبد
معیوم میشود زرنگ هستند .با یک ارتش بدون اسیحه کافی در براببر
لشگر عراق ایستادم ،چطور از پس آقایان بر نمیآیم؟ شما نمیگذارید.
بهشتی گفت آقای بنی صدر یک حسن دارد که همبان حسبن عیبب
 -2نقل است که معین فر در یک جلسهاى خیلى شدید به بهشتى مىپترد و
به بنى صدر مىگوید که ببین اینها چه کار مىکنند .اینهتا نته متىگذارنتد
انقالب به ثمر برسد نه هیچى ،چون حاال رئیس جمهور نشده}823{.
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اوست .حسن او این است که تا کاری مواف عقیدهاش نیاید نمیکند و

وظایف خطیر و مهم این گروه بود .با آن که از نظبر تعبداد کبامال در

عیشش در همین حسن است که خود را بزرگترین فکر قرن مبیدانبد.

اقییت بودند ،از هر فرصبتی ببرای ایجباد آشبوب و بیبوا اسبتفاده

برای ماها نه شعوری قائل اسبت نبه دیبن .ببا ایشبون نمیشبه کبار

میکردند .بنی صدر به عنوان تنها حاف آزادیهبای مبردم در بدنبه

کرد.خمینی گفت چرا؟ گفت برای اینکه ایشون خبود را اندیشبه قبرن

حاکمیت به مخالفت با این پدیده پرداخبت و ببه شبدت ببه آنهبا

میدونه وما رو هم بیسواد .گفتم بیسواد و بی دین! گفبتم شبما فکبر

اعتراض میکرد

خوبی هستید وهر چه بگویید در این آقای خمینی

"اگر فکر میکنید حمیه و ایجاد زد وخورد ،برای از بین ببردن

موثر واقع می شود ،اما این حرف شما حکایت از آن دارد کبه نبه اهبل

فکر مخالف کافی است ،گمان شما باطل است .فکر را نمی شود با این

عقیدهاید تا بدانید عمل به مقتضبای عقیبده ببدون اصبل قبرار دادن

کارها از بین برد}272{".

میکنید روانشنا

" 7سال است که به عده ای چماقدار نمیتوانیم حالی کنیم که

نسشت در اندیشه و عمل ممکن نمی شود .آدمی باید مشورت کنبد تبا
بتواند مواف عقیده عمل کند و نه اهل عیم هسبتید تبا بدانیبد آنچبه

کشور بوسییه چماق قابل اداره نیست}272{".

گفتهام درباره اندیشه عیمی بوده است ،اندیشه ای که از توحیبد مایبه

"چماقداران دست از حمیه بردارند}271{".

گرفته شده است .اما درباره بیدینی ،صحیح است.من گفتم شما دیبن

"اینکه ما بخواهیم مسائل عقیدتی را ببا چبوب و چمباق حبل

ندارید و به وطن خویش نیز عالقه ندارید .اقال بگذاریبد جنبگ تمبام

کنببیم 7 ،سببال تجربببه کببافی نیسببت کببه روشببن کُنببد ،شببدنی

شود ،بعد سر مرا بشرید .خمینی گفت جنگ را شبما مبیکنیبد؟ مبن

نیست؟"{}271
" شما با چوب و چماق نمی توانیبد ایبن انحرافبات را درمبان

میکنم .گفت آقای بنیصدر به  77میییون رایبش مبینبازد .از ایبن 77
میییون 311 ،هزارتایش نامسیماناند برای بقیبه اگبر تکییبف شبرعی

کنید}277{".

معیوم کنم ،کار شما تمام میشود .گفت من به نصیحت اکتفا نمبیکبنم

"این روش ها روش های غیط است .ببا چمباق ،غیرمسبیمان ،

میتوانم شما و آقای بهشتی را در این اطاق یکسال نگه دارم ،گفتم مبا

مسیمان نخواهد شد .چرای آن هم معیوم است چون این یک چیبزی

را از هم دور نگه دارید وگرنه آسایش از خانه رخت خواهد بست .قبرار

رفته توی کیه اش که خوب غیط است .چماق که بزنید ،نه تنهبا آن از

شد هر کس پیشنهادش را بنویسد و به خمینی بدهد .گفتم از مضمون

توی کیهاش بیرون نمی آید بیکه همین را دلیل می گیرد که بیه حرفم

پیشنهاد آقایان بهشتی و رفسنجانی اطبال دارم .پیشنهادشبان ایبن

درست است .باید با بحث و منط پیش رفت}277{".
"هر کس جرات کرده و حرف زده است حتبی اگبر از مراجبع

است که یک طرف بماند و طرف دیگر ببرود .یعنبی بنبیصبدر ببرود.
حاضران خندیدند .احمد خمینی گفت بیه .پیشبنهاد کبردهانبد یبک

بوده است مورد حمیه چماقداران قرار گرفته است}275{".
"چماق هارا بر زمین بگذاریم ،اندیشهها را بکار اندازیم .اسالم

طرف برود و بگذارد طرفی که هماهنگ است کارش را بکند .بعد آقبای
خمینی از اطاق بیرون رفت و قرار شد ما بمانیم و به نتیجبه برسبانیم.
رجایی گفت شما ح نیست به امام بگویید شما نشایبد خبالف قبانون
اساسی بکنید .این انقالب مدیون ایشبان اسبت وهبر چبه مصبیحت
میدانند باید بکنند .ایشان مختار است به قانون اساسی عمل بکند یبا

لشا

نیست که بتوان ظرف چند دقیقه پوشید و راه افتاد}272{".
"آیا قرآن میگوید تا رسیدی با چماق توی کیه طبرف ببزن و

بگو مرحمت زیاد؟"{}273
"توطئه میچینند و میخواهند به زور بر کار خود لشا

حقانیت

نکند .با برافروختگی جواب دادم شما روضه الزم نیست بخوانید .دیبر

بپوشانند و در تالشند تا سانسور و جو اختناق را تحمیل کننبد .دینبی

ریا رفتید و بید نشدهاید و دروغ میگویید .شما وجمع شما به

که  72قرن سانسور شده سانسور نمی کند  ،سانسور می شبکند .دیبن

به کال

هیچ حرف امام اعتنا و عمل نمیکنید ،این حرف شما مثل آن است که
بگویید نشاید به پیامشر گفت شما نشاید خود خالف دینی کبه آوردهایبد
عمل کنید}277{".

نظام نه به حمایت از راه چماق نیاز دارد و نه از راه سانسور}277{".
"اگر در جامعهای به جبای عقبل و منطب  ،چبوب و چمباق
حکومت کرد چگونه میتوان این جامعه را مستقل شمرد؟"{}272

در آن جو وحشتناک ،بنیصدر تنها کسی بود که نسشت به آقای

"نگذارید عدهای چماق بدست درکشبور مبا تعیبین تکییبف

خمینی موضعگیری میکرد و حرفهایش را صاف و ببیپبرده ببا او در

کنند .اگر می خواهید دیکتاتوری و استشداد فرا نرسد ،اختالفات را از

میان میگذاشت .مکتب مصدق ،شاگردانی دلیر تقدیم میت کرده بود.

راه بحث حل کنید}272{".
"اگر چماق بازیها ادامه پیداکرد مبیروم ببه مبردم مراجعبه

چماق و  72اسفند
دوران ریاستجمهوری بنی صدر همواره با پدیبدهای ببه نبام
"چماقداری و چماقبدستان" روبرو بود .هبر کجبا بنبیصبدر و یبا
طرفداران او به سخنرانی میپرداختند ،سپاه پاسداران ،کمیتبههبای
انقالب و طیف موسوم به حزب اهلل(کبه اکثبرا وابسبتگان ببه حبزب

میکنم .هیچ چیز برای انقالب خطرناکتر از خود کامگی در تصبمیم
نیست که یک عده بنشینند شب و صشح بگویند مبا عمبل انقالببی
میخواهیم بکنیم .این انقالبی نیست ،ضد انقالب است}271{".
"میخواهند به هر قیمت حاکمیت چماق برقرار کنند .بر مردم
است که با تمام قوا بایستند و چماق را بشکنند}251{".
"به همه هشدار می دهم  ،در براببر چمباق بدسبتان القیبد

جمهوری بودند) مراسم را بر هم میزدند و به ضبرب و جبرح مبردم

نمانید .دفعه اول با سر وصدا کردن و بهم ریختن تظاهرات بود ،دفعه

می پرداختند .نقشی که گروه فشار در دوران خاتمی بازی مبیکبرد،

دوم مشت و لگد در کار امد و دفعه سوم آجر و سنگ و چباقو .الببد

اینان در دوره بنیصدر ایفا میکردند .سنگپرانی ،شعار دادن ،قطبع
سیم بیندگو ،پاشیدن اسید ،زدن مشت ،لگد،چاقو ،پنجه بوکس،پرت
کردن چوب و سنگ وکفش و هرآنچبه ببه دستشبان مبیرسبید از

دفعه چهارم نوبت تیر و تفنگ میرسد!"{}257
"بشینید چماقدارن از چه وقت شرو کبرده  ،از کجبا شبرو
کردند و حاال به کجا رسیدهایم؟ ببه جبایی رسبیدهایبم کبه اسبتاد
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شریعتی پیرمرد  21وچند ساله نیز امکان حرف زدن ندارد}257{".
یاران بنی صدر نیز ساکت نمی نشسبتند و پیوسبته ببه رسبم
چماقداری اعتراض میکردند
الهوتی "من در تعجشم که چماقبداری چبرا و چگونبه ادامبه
دارد؟"{}255

روایت فروپاشی یک انقالب
"چماقدار ،چماقدار ،مرگت فرا رسیده"
"کیش ،کیش ،چماقدار"
"چوب ،چماق ،شکنجه دیگر اثر ندارد"
"مسیمان بپاخیز ،حزب شده رستاخیز"
"بنیصدر ،بنیصدر ،اذن جهادم بده"

آیببتاهلل پسببندیده "آقایببان محتببرم دادگسببتری ،تجبباوز

"بنی صدر خدا حامی توست ،مردم حامی تو"

چماقداران وجماعتهای منحرف و تخطی به حدود و حقوق و اموال و

"ما حزب نمیخواهیم ،ما پیرو قرآنیم"

آبرو این مردمان شریف را نمی بینید؟"{}252

"سپهساالر ایرانی بنیصدر"

الهوتی " مردم انقالب نکردند تا من وشما بر آنهبا حکومبت
کنیم  .اگر قرار بود با چماق و زورگویی بتوانند حکومت کنند قشبل از
شما آریامهر بود}253{".
آیتاهلل پسندیده در گفتگو ببا خشرنگبار میبزان "اول اینکبه
مِنبعد مرا آیتاهلل خطاب نکنید! ثانیا اینکه به نظر میرسد عمییبات
چماقداران سازمان داده شده است}257{".

به حمایت از رئبیسجمهبور پرداختنبد .از آن سبو جماعبت
حزباهلل با شعارهای
"حاال که رهشرت شده مصدق ،رای ما رو پس بده"
"جمهوری اسالمی ،راه مصدق نمیره"
"ضدمیی گرایی ،والیت فقیه است"
"پینوشه ،پینوشه ،ایران شییی نمیشه"

بهشتی و همفکرانشان منکر پدیدهای به نام چماقداری بودنبد و

"لیشرال سازشکار ،قشیه تو اروپاست"

آنها را نیروهای غیرتمند حزباهلل مینامیدند .بهشتی در مصباحشهای

"تا مرگ شاه دوم ،از پا نمینشینیم"

مطشوعاتی با اشاره تیویحی به اینکه ما که چیزی ندیدیم! گفت

سعی می کردند تا اجتما مردم را ببرهم زننبد .گبروه فشبار

"واال در هیچ یک از جیسات سخنرانی من زد و خوردی پبیش

کماکان به ضرب و جرح مردم میپرداختند کبه بنبیصبدر کباری را

نیامده است}252{".
نقطببه اوج درگیببری میببان جماعببت حببزباهلل و طرفببداران
رئیس جمهور روز  72اسفند بود .ماجرا از این قرار بود که بنبیصبدر
خواست تا برای سالگرد وفات دکتر مصدق ،رهشبر و پیشبوای آزاده
خویش ،در دانشگاه تهران سخنرانی کند .آقبای خمینبی الشتبه ببا
اینکار مخالف بود .بنیصدر نقل میکند
" صشح  72اسفند احمد خمینی به من تیفن زد و گفبت شبما

انجام داد که در طول نیمقرن اخیر بیسابقه ببود .از مبردم خواسبت
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حساسیت امام را نسشت به مصدق می دانید .پس یک جبوری حبرف
بزنید که این حساسیت تحریک نشه .گفتم ایشبون هبم حساسبیت
مارا نسشت به مصدق میدانبد.این چبه حرفهبایی اسبت کبه شبما
میزنید؟ آخه میتی یک قدرت مسیط را بیرون کرده وحباال انقبالب
کردیم ،هنوز نشاید از آن دوران حرف بزنیم؟"{}252
جمعیت بسیاری از مردم در دانشگاه تهران و چمن آن گرد هبم
آمدند تا سخنرانی رئیس جمهور محشوب خود را بشنوند .گبروه فشبار
تمام توان خود را بسی کرده بود تا سبخنرانی را ببر هبم زنبد .افبراد
بسیاری از کمیتهها ،سپاهپاسداران و حزب جمهوری از اطراف و اکناف(
وحتی از شهرهای مجاور تهران نظیر قزوین،قم و کرج) گرد هم آمبده
بودند تا طی یک حمیه سازمان داده شده در سبخنان رئبیسجمهبور
اخالل ایجاد کنند .سخنرانی بنیصدر به هنگبام عصبر شبرو شبد و
سخنانش هر چند جمیه یکشار با کف و سوت دهها هبزار نفبری مبردم
همراه می گشت .نیروهای حزب اهلل که کباری ازپبیش نشبرده بودنبد ،
بیندگو را قطع کردند و مردم با گفتن" بنیصدر ،بنیصبدر ،بینبدگو رو
قطع کردند!" اعتراض خود را نشان دادند .مردم همچنین با شعارهای:
"بنیصدر ،بنیصدر ،دوستت داریم صد در صد"
" بنیصدر ،بنیصدر ،افشا کن ،بهشتی رو رسوا کن"
"مرگ بر بهشتی"
"نصرمناهلل و فتح قریب ،مرگ بر این حزبک مردم فریب"
 -2او همچنین در ادامه اعالم کرد" :من  3سال بازداشت نبودم 2.نوبتت در
رژیم بازداشت شدم و هر نوبت برای چند روز و به  3ستال و  2ستال و ایتن
حرفها نبود".

دور چماقداران را خالی کنند و آن هایی را که از صشح تا عصر روز 72
اسفند مردم را کتک زده بودند و در سخنرانی اخالل کرده بودنبد را
به نیروی انتظامی تحویل دهند
" شما مردم اینها را با آرامش از اینجا بیبرون کنیبد .اینهبا را
بیرون کنید .گرفتید بیاورید تحویل دهید}251{".
و خطاب به کسانی که چماقدارها را میزدند گفت
"آقا نزنید .رفتار چماقدارها را با خود آنها نکنید .نزنیبد باببا.
گرفتید بیاورید تحویل دهید ،شما رفتار چماقدارها را نکنیبد .شبما
کببه آنجببا هسببتید آنهببا را بیاوریببد .بگوییببد نزننببد .نگذاریببد بببا
دستگیرشدگان بدرفتاری کنند .خودتان با آنان کتک کاری نکنیبد.
گرفتید بیاورید تحویل دهید}221{".
و از نیروی انتظامی خواست تا کارتهبای شناسبایی آنهبا را
بگیرد و به او بدهند.کارت ها که به دست بنیصبدر رسبید ،همانجبا
پشت میکروفن شرو کرد به خواندن
" یکی از دستگیر شدگان از کمیته مرکبزی انقبالب اسبالمی
قزوین حکم ماموریت دارد .یکی دیگر کارت حزب جمهوری اسالمی
قزوین را دارد .یکی از دستگیر شدگان نیروی ویژه نخسبت وزیبری
است}227{".
بنی صدر تفنگی را که از یکی از جماعت حزباهلل گرفته شبده
بود نشان داد و گفت
"با این به استقشال رئیسجمهور آمده اند .تبرجیح مبی دهبم
امروز بدست تشهکار چماقدارن کشته شوم بیکه رسم چماقبداری در
این کشور از میان برود}227{".
معینفر که در روز  72اسفند در دانشگاه تهران بود میگوید
"معیوم بودکه عده ای بقصد برهم زدن سخنرانی رئیسجمهور
آمده بودند .وقتی رئیس جمهور گفت مردم اینها را دستگیر کننبد و
تحویل دهند ،دیدیم تک و توک اینها را دسبتگیر کردنبد و داخبل
ساختمان کتابخانه میآوردند و اوراق شناسایی و وسباییی از قشیبل
چاقو و پروفیل آهنی و غیره ازشان می گرفتند ...اگبر آزادی آنقبدر
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محدود باشد که رئیس جمهور ممیکت نتواند صحشت کند باید فاتحه
همه چیز را خواند}225{".

روایت فروپاشی یک انقالب
خیخالی "رئیس جمهور به قانون اساسی که خونشهبای میبت
ماست خیانت کرده}237{".
آقای خمینی نیز بعدها مردمی را که گبروه فشبار را دسبتگیر
کرده و تحویل داده بودند را "مهدورالبدم" خوانبد و از حبوادث 72
اسفند با عنوان "فاجعه  72اسفند" یاد کرد}237{.
در این میان مهند

بازرگبان نیبز ببا اعتبراض ببه هاشبمی

رفسنجانی گفت "شما تمام تقصیر را انداختید گردن رئیسجمهبور.
گروهک به اصطالح حزباهلل نه تنها در  72اسبفند باعبث اخبالل در
مراسم شدند که شرو کننده تظاهرات و ممانعتها بودند.آیا ریاست
مجیس ،آقای رفسنجانی ،باید نسشت به اینگونه اخباللهبا سبکوت
رضامندانه داشته باشد؟"{}235
بنیصدر در نامهای به آقبای خمینبی ببه سبازماندهی شبدن
چماقداران توسط حزب جمهوری اشاره کرد و گفت
مهند

سحابی نیز که در دانشگاه حضور داشت گفت

"حمیه از صشح سازمان داده شده بود}222{".
جالب اینجا که خود دادگسبتری و دیبوان قضبایی کشبور در
کتابی که بعدها با نام"غائیه  72اسفند" منتشر کرد ،ببه ببرهم زدن
مراسم رئیس جمهور افتخار کرد و"بودن در اوج گذرگاه انقبالب" را
مدیون "قطع سیم بیندگو"و "پرخاش ها و نعرههای حبزباهلل در72
اسفند" دانست و گفت
"گروه عظیمبی از حبزب اهلل از صبشح  72اسبفند در دانشبگاه
فعاالنه حضور داشته جهت یاری پاسداران یک مینی ببو

از کمیتبه

قزوین اعزام شده بودند .همین پاسداران بودندکه در قطع سبیمهبای
بیندگو شرکت داشتند .شرکت حزب اهلل و پاسداران بر عییه بنیصبدر
طشیعی بود ،سپاه بدون هیچ واهمه و مالحظهای ماننبد کبوه در براببر
بنیصدر میایستد .اگر  72اسفند ببدون حضبور نهبادهبای انقبالب و
پرخاش آنان و بدون نعره های حزب اهلل پایان مبی یافبت اکنبون مبا
مسیما در این اوج گذرگاه انقالب گام بر نمیداشتیم}223{".
روزنامه انقالب اسالمی ،روزهای بعد عکس تمامی کبارتهبا و
ابزار قتاله نیروهای حزباهلل نظیر کیت،چاقو ،پنجه بوکس،زنجیر ،قمه
و مفتول سیمی را چاپ کرد }227{.اما در اردوگاه نیروهای خط امام
وضببعیت بببه گونببهای دگببر بببود.برای اولببین بببار ،گببروه فشببار و
کتکزننده ها ،مقهور نمایش میت شده بودند .آنهبا کبه یبک عمبر
کتک زده بودند و چاقو کشیده بودنبد و سبخنرانیهبا را ببرهم زده
بودند و تهدید کرده بودند و در مقابل ببا سبکوت و گذشبت مبردم
مواجه شده بودند ،این بار نه تنها افشا شده بودند که دسبت بسبته
تحویل مقامات گشبته بودنبد .مقابیبه ببه مثبل مبردم ،عیبیرغبم
توصیههای اکید بنی صدر مشنی بر مبدارا ببا گبروه فشبار ،ببه کبام
اقتدارگرایان و انحصار طیشان بسیار گران آمده بود
خامنهای "عناصر مومن و متعهد را کتک زده اند}222{".
بهشتی "آنچه ا ن مطرح است دفا از افراد مظیومی اسبت
که در حوادث دانشگاه کتک خوردند و گرفتار شدند و ا ن از رئبیس
جمهور شکایت دارند}222{".
رجایی "ضد انقالب پایگاه جدیدی پیدا کبرده اسبت تحبت
عنوان حمایت از رئیس جمهور}221{".
بهزاد نشوی "از جمع موجود در ایبن روز و از دسبت زدنهبا و
سوت کشیدن های پی در پی کامال مشبخص ببود کبه چبه جمعبی
هستند .حتی در این جمع یک بار هم اهلل اکشر گفته نشد}231{".

"امروز دیگر همه میدانند که سازمان چماقداران را این آقایبان
م گردانند و با صراحت نیز تهدید م کننبد .دایبره تهدیبد دور ببود،
اینک نزدیک م شود و به نزدیکترین کسان شما رسیده است .رادیبو
و تیویزیون و قیم و تریشون مجیس و ...در انحصار آنهاست}232{".
بنیصدر پس از حادثه  72اسفند به گروه فشار که بعد از کتک
زدن مردم حاال طیشکار هم شده بودند به شدت حمیه کرد و گفت
" قرص و محکم می ایستم و زیر بار ناح نمی روم حتبی ببه
قیمت کنار رفتن .این نمی شود که در یک کشبور عبدهای چماقبدار
بیایند ،ناسزا بگویند ،سیم بیندگو را قطع کنند ،سنگ بپرانند ،اسید
بپاشند ،تیر رها کنند و آخر طیشکار بشوند}233{".
"مثل رژیم ساب هر وقت کتک خورده ها مورد حمیه واقع می
شوند مقصر می شوند"{}237
"این نمی شود که پس از دوسال که دهها نفر زیر چمباق ایبن
چماقدارها نفیه شده اند ،امنیت در شهرها از بین رفته است ،استقرار
غیر قانون ممکن شده اسبت ،حباال بخواهنبد اینجبوری رسبیدگی
کنند}232{".
"باالخره باید معیوم شود این چماقداری چگونه سبازمان مبی
یابد؟گروههای سیاسی که ایبن چماقبداری را سبازمان مبی دهنبد
کدامها هستند؟ریشه این چماقداری کجاست؟ این کاری اسبت کبه
دستگاه قضایی باید به دنشال آن باشد و اال کاری بکند که اگبر یبک
گوشه چشمی ببا چماقبداران مبی کنبد یبک چشبمغبره هبم ببه
رئیسجمهوری برود ،این را عدالت قضایی نمیگویند این را میگویند
ماست مالی قضیه!"{}232
" وقتی مجریان قانون ،خود ناقضان قانون شدند مردم چگونبه
به ما اعتماد کنند؟"{}231
بنیصدر در نامه ای به آقای خمینی اعتراض خود را به دستگاه
قضایی اعالم کرد و از آیت اهلل خواست تا ببه اعمبال خبالف قبانون
دادگستری رسیدگی کند
"بفرمائید یک نفر برود ،دادگستر بشیند چه کسان به اینکار
رسیدگ میکنند؟ و چگونه رسیدگ م کنند .بخبدا همبه دارنبد از
همه چیز مایو

م شوند خدا را خوش نم آیبد .چنبد ببار عبرض

کردهام عیب شما اینست که نه اعتماد م کنید و نه تحقی }271{".
اما شکایت به کدام دستگاه قضایی؟ دستگاهی که باید دادر
میبود و به ح میرسید ،خود شاکی شده بود و اقامه دعوی میکرد!
در هیچکجای جهان پیدا نمیشود دستگاه قضاییای کبه وظیفبهاش
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دادگستری و دادگری است ،در کتابی با عنوان "غائیبه  72اسبفند"
 7111صفحه بر عییه رئیس جمهور اعالم جرم کند و مدعی شود!
بنیصدر در نامهای به موسوی اردبییی ،دادسبتان کبل کشبور
گفت

روایت فروپاشی یک انقالب
وضع قابل دوام نیست و م ترسم روز متوجه این حقیقت بشبویم
که کار از کار گذشته باشد .بهرحال گمان اینجانب اینست کبه وضبع
بغایت وخیم است و اگر مردم از ما مایو

بشوند ،باید آرزو همبان

سوئیس و فرانسه شدن را مردم بگور بشرند چه رسد به دیدن جامعه
"در یک سنجش افکار با تعبداد  3231پرسشبنامه،که ببرا

تهران نمونه بردار دقی و گستردهئ است ،تنها  1/77درصد مردم
امیدوارند دادگستر شما ،قضیه دانشگاه را عادالنه مورد رسبیدگ
قرار دهد}277{".

بنی صدر همچنین در نامه ای دیگر درباره دستگاه قضایی ببه
آقای خمینی هشدار داد و گفت
" به خدا کس امنیت ندارد و دستگاه قضائ  ،بیشتر اسبشاب

بنی صدر بارها به این دستگاه عریض و طویل که زیرنظر آقای
بهشتی بود اعتراض کرد و از هتک حرمت و بی ارزش ببودن جبان و
مال مردم شکایت کرد

سیب امنیت را فراهم م آورد تا امنیت را .بخدا این وضعیت خبوش
سرانجام نیست}223{".
الشته بنا از پایبست ویران بود .بر طش قانون قاضی نمیتوانبد

"آقای بهشتی؛ وقتی مدعی ،قاضی اسبت و اینگونبه پرونبده
سازیهای مفتضح را میکند ،دادر

اسالمی}222{".

خداست}277{".

"گمان می کنم درباره وقایع  72اسفند آخر سر ببدهکار هبم
خواهم شد!"{}275
بنی صدر پیش از این نیز بارها به فسباد در دسبتگاه قضبایی
اعتراض کرد
"دستگاه قضایی که باید آزادیها را توسعه دهد و ایبن گونبه
تهدید های عجیب و غریب؟ این روشها که در بدترین دیکتاتوریها
هم دیده نمیشود صحیح است؟"{}272
"اگر قرار بود کسی کبه عنبوان دادسبتانی را دارد  ،خبودش

عضو حزب باشد و بهشتی رئیس دیبوان عبالی کشبور ،دبیرحبزب
جمهوری بود .بنیصدر به این نکته اشاره کرد و گفت
"بنابر قانون قاضی نمیتواند عضو حزب باشد ،رئبیس دیبوان
عالی کشور عضو ودبیر کل حزب جمهوری است}227{".
بهشتی به این حرف بنیصدر واکنش نشان داد و گفت
"مطاب کدام قانون  7قاضی نمی تواند عضو حزب باشد؟ مثبل
اینکه قوانین آن قوانینی است که در ذهن ایشان هست و باید بگویم
کجاست آن قوانین!؟"{}222
روزنامه انقالب اسالمی ذیل این حرف بهشبتی در صبفحه اول
خود این تیتر را کار کرد " آقای بهشتی! طش این قانون"

تشخیص بدهد  ،خودش هم نیروی مسیح داشته باشد و این نیبروی

ماده  37قانون اصول تشکیالت عدلیه بمنظور حف بی طرفی

مسیح را بفرستد و دستگیر کند و کسبی هبم نتوانبد بپرسبد چبرا

کامل در انجام وظیفه و رعایبت احتبرام شبئون قضبایی ،عضبویت

دستگیر کردی و چه کسی به تو اعالم جرم کرد که دیگر قبوای سبه

متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی ،جمعیتهای وابسبته ببه

گانه الزم نیست}273{".

آنها و هر گونه تشییغات حزبی و انتشار روزنامه یبا مجیبه سیاسبی و

"جای تاسف است دادستان کسانی را کبه ژ 5-کشبیده انبد و
خواسته اند به زور اسیحه خود را تحمیل کننبد عنبوان داده و تصبدی
کار به آنها بسپرد  ،این امری نیست که با قانون تطشی کند}277{".
"ما انقالب کردیم تا دستگاه قضایی فقط از قانون فرمان بشرد،
نه از رئیس جمهور نه از نخستوزیر و وزیر}272{".
"چرا بر خالف قانون اساسی عمل میکنید؟ وقتی شما حرمت
قانون اساسی را از بین میبرید از دیگران چه انتظار؟ قانون اساسبی

حزبی ممنو است .تخیف از مفاد این ماده موجبب تعقیبب دادگباه
عالی انتظامی و انفصال از خدمات قضایی خواهد بود}222{".
در رژیمی که دستگاه قضایی ابزار تمامعیبار قبدرت سیاسبی
است{ ،}221این اعتراضهای قانونی به جایی نمیرسد اما بنیصبدر
با عیم به این نکته همچنان بر سر آرمانهای مردم و انقالب پافشاری
می کرد و ایستاده بود .ایستادنی که میرفت تا به قیمبت حبذفش از
صحنه تمام شود.

اجتماعات را آزاد دانسته است .چرا قانون اساسی را که خبود امضبا
کردهاید به دست خود بیارزش وبیاعتشار میسازید؟"{}272
"نمیتوانم ناظر و تماشاچی خالفها باشم}271{".
"برای استقرار نظام قانونی خواهم ایستاد و آمباده پبرداختن
بهای آن هستم}221{".
"مببن از ایسببتادگی بببرای قببانون اساسببی ببباکی نخببواهم
داشت}227{".
"من کسی نیستم که از تهدید بهراسم .کسی نیسبتم کبه در
برابر خطر جا خالی کنم}227{".
" به عنوان معتمد مردم کشور برجبا مبیمبانم ،اسبتوار هبم
میمانم}225{".
بنیصدر در نامهای به احمد خمینی نوشت

میت؛ تنها راه عشور از مدار بسته
شایعه سازی ،اتهام و جعل دروغ عییه بنیصدر همچنان ادامبه
داشت .نیروهبای سبازماندهی شبده موسبوم ببه حبزباهلل ،سبعی
می کردند تا بنی صدر را در افکار عمومی خراب کنند .این حمیبههبا
طیف وسیعی را در بر می گرفت؛ از بمب گذاشتن در مدرسه حجتیبه
توسط طرفداران رئیسجمهور و تبرور  21تبن از روحبانیون توسبط
هواداران بنی صدر تا کافر بودن او .بنی صدر در کارنامه روزانبه خبود
بارها به این جو مسموم که توسط همان اقییبت قبدرتمبدار ایجباد
میشد اعتراض کرد و گفت
"ورقه سئواالت مربوط به گزینش دانشجو برای مدرسه عبالی

"اینکه جان افراد در جمهور اسالم اینقدر ب قبدر اسبت

عیوم اراک را آوردهاند .سئواالت ازاین قشیل است  -7مییت چیست و

یک امر است اما اینکه با این ترتیب اداره مردم از استشداد خونین پر

چرا اکثر میبیگراهبا وابسبته ببه اجانبب بودنبد؟ –7چبرا پبس از

هرج و مرج جانشان به لب م رسد و درپ هر رژیم میروند کبه از

ریاستجمهوری آقای بنیصدر ،گروههای منباف و چبپ از ایشبان

این حکومت خالص کند امر دیگر است و مهم این امر است که این

حمایت میکنند ؟  –5چرا اخیرا رادیو عراق و اسرائیل از بنبی صبدر
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" این روزها کارهای فوق العاده بزرگی انجام گرفته است ولبی

حمایت می کنند؟"{}221
" ...از آن کارها هم این است که تفتیش عقاید هم در همه جا

من جرات ندارم از کسانی که این خدمات بزرگ را کردهاند نام بشبرم

دارد رای می شود و اشخاص باید امتحبان دهنبد تبا بتواننبد وارد

برای ا ینکه تا این زمان هر کس که خدمتی کرد و من از او نبام ببرده

دانشگاه بشوند!"{}227

ام ،یک بالیی بر سر او آوردهاند!"{}221

"من در خواب هم این کارهای مفتضح را ندیده ببودم کبه یبک

"هرکسی که صداقتی و لیاقتی از خبود ببروز داد و ببه ایبن

عدهای را در کارهای دولتی بگذارند که تفتیش عقاید کننبد .در زمبان

جمهوری خدمت کرد و یا با بیان من مورد تشوی قرار گرفبت ،یبک

شاه هم ما را اینطور تفتیش عقاید نمیکردند...همه اینها خالف شر ،

بالیی سرش آوردهاند}211{".
"عدهای بازاریان آمدند و دربباره عبده معبدود و محبدودی

خالف ح و خالف مصیحت است .ما یک ساواک داشبتیم و جامعبه از
دست او در عذاب بود و حاال ساواک را در همه جا داریم}227{".

میگفتند که میخواهند همه چیز را در دست بگیرند و جو خفقان بر

"چه کسی در قم اطالعیه پخش میکند که ما به طرفبداری از

بازار تحمیل کنند و هرکس را حس کنند جانب رئیس جمهور را دارد

رئیسجمهور در مدرسه حجتیه بمب گذاشتهایم؟ چه مقصودی دارند

از طری تیفنی و غیرتیفنی نوید سختیها و چیزهای دیگری را به او

از این کارها؟"{}225

میدهند}217{".
"ستاد ارتش از من خواست تا در بازی فوتشال حاضبر شبوم و

"برخی از استادان گفتهاند عدهای به عنوان سنجش افکبار از
ناحیه دفتر ریاستجمهوری آمدهاند و سئواالتی از این گونه کردهاند

درآمدی که حاصل میشود صبرف خبانوادههبای جنبگزده بشبود.

آ یا امام آمریکایی است؟ کدامیک از این سه نفر رجبایی  ،بهشبتی ،

وزیرکشور زنگ زد که ممکن است اجتما عظیم شود و یبک وقبت

رفسنجانی ممکن است بنی صدر را ترور کنند؟ پرسیدم این پرسش

برخوردی پیش بیاید و فعال شما تاخیر بیاندازید .من پبذیرفتم ،امبا

نامه ها از کجا بدست شما رسیده و پرسشبگران چگونبه ببودهانبد؟

شنیدم که ایشان بازی را هم لغو کرده انبد و در ورزشبگاه امجدیبه

باالخره استانداری اراک گفت بیه ما تحقی کردیم و پرسشنامه هبا

نگذاشتهاند این بازی انجام گیرد .باشگاه پرسپولیس را تهدید کبرده

را بدست آوردیم ،معیوم شد جعیی است و امضای آن جعیبی اسبت.

اند که جواز آنها را لغو میکنند!"{}217

خواستیم افراد مرتشط به این قضیه را بگیریم ،فرار کردنبد خبوب در

"از شما پنهان نمیدارم که امروز آقای پسندیده برادر امام به

حسن نیت استانداران تردید نمیکنم ،ولی چطور وقتی می خواستید

من مراجعه کرد وگفت تشییغ میشود که شما اصال مسیمان نیستید.

اینها را بگیرید فرار کردند؟"{}222
"کسی رفته در قم ،قطعنامه خوانده ،عنوان کرده کبه توسبط
دفتر همکاری های مردم با رئیسجمهوری قبرار ببوده چهبل نفبر از

قدری راجع به اینکه مسیمان هستید صحشت کنید که این شائشههبا
از بین برود .وقتی درباره نخستین رئیس جمهوری اسبالمی اینطبور
تشییغ شود ،این تشییغ بر ضد جمهوری است}215{".

روحانیون بنام ترور شوند!"{}223
طرفداران و هواداران فکری و تشکیالتی حزب جمهوری سعی
میکردند تا به هر طری ممکن برای مبردم طرفبدار رئبیسجمهبور

"اما در اخالق ما نه برچسب زدن هست ،نه افتبرا گفبتن ،نبه
دروغ ،نه بهتان ،نه غرض و نه مبرض .مبا اعتقباد و لیاقبت را اصبل
میشماریم}212{".

مشکل ایجاد کنند .این آزار و ایذا تا به آنجبا پبیش رفبت کبه زدن

"به هیچ قیمت پذیرفته شده نیست که کسانی به جرم حمایبت

عکس رئیس جمهور بر پشت ماشین هم با خرد شدن شیشبه همبراه

از رئیسجمهوری از سوی مقامات اداری مورد تعقیبب قبرار بگیرنبد و

میشد .هرکس که در دفا از رئیسجمهور سخن مبیگفبت یبا از او

گرفتار شوند .در استانی استاندار منع کرده است که به حساب رئبیس

طرفداری می کرد ،مورد اذیت و آزار واقع می شد تا جایی که صبدای

جمهوری برای کمک به جنگزدگان پول بریزند!"{}213

رئیسجمهور درآمد
"این چه جامعه ای است که زدن عکس رئبیس جمهبوری ببه

فشار روز به روز تشدید می شد تا رئیسجمهور از پبا درآیبد.
بنیصدر در نامهای به آقای خمینی نوشت
" من برا مقام داوطیب ریاست جمهور نشدم وضع را سخت

شیشه مغازه یا تاکسی جرم محسوب می شود؟"{}227
"دهی که پس از سقوط هییکوپتر به آنجا رفته بودیم و از مبا

دیدم خود را به آتش انداختم بیکه وضعیت را نجات بدهم .اینک هم

استقشال کرده بودند را امبروز ببا راکبت زدهانبد و ببه اذیبت و آزار

در صفحه جداگانه استعفا خود را م نویسم خدمت شبما باشبد هبر

روستائیانی که به ما کمک کرده بودند پرداختند وحتی ببه یبک زن

وقت دیدید مصیحت کشور است بفرمائید منتشر کننبد ...تبا وقتب

هم تجاوزکردهاند}222{".

اعتماد هست اجازه نفرمائید گروهبازان قدرت پرسبت مبانع کارهبا

"در تویسرکان عدهای که در محل سخنرانی آقای رفسنجانی

بشوند .در ششانه روز  2ساعت استراحت ندارم الزم به ترور نیست با

درود بر بنی صدر گفتهاند به من گزارش شد ببه  21ضبربه شبالق و

این کار کشنده و جنگ اعصاب  7ماه نم کشد که از پا در مب آیبم.

یکسال زندان محکوم شدند .در اصفهان به محل سبخنرانی مبن ببا

وضع بغایت سخت است .هر اندازه امید ایجاد م کنم ،فوراً تشدیل به

اتومشیل لنگه کفش آوردند .از جمعیبت رانبده شبدند ولبی دوبباره

یا

م کنند}217{"...

بازگردانده شدند .عکس و فییم و تفصیالت آن هبم موجبود اسبت.

نمایندگان روزنامه انقبالب اسبالمی در نقباط مختیبف کشبور

اینها را پیگیری و تعقیب کردهاند؟ معیوم شد نه ،گفته اند عکسها را

بازداشت و زندانی می شدند چرا کبه دیبوان عبالی کشبور و تمبامی

بیاورید تا این کار را بکنیم .یک جا چهل ضربه شالق  ،یکسال زندان

دادگاهها و مراجع قضایی در دست حزب استشدادطیب بود .دالییی کبه

و محرومیت از زندگی آنهم ببدلیل شبعار دادن ،جبای دیگبر بطبور

برای بازداشت موافقان رئیسجمهور بیبان مبیشبد نیبز خنبدهآور و

سازمان یافته حمیه به اجتما و پرتاب کردن لنگه کفش ببه سبمت

تاسفبرانگیز مینمود .زمانی که از بازپر

دادگاه انقالب تشریز دربباره

رئیس جمهوری و این هم نتیجه تحقی آن!؟"{}222

چرایی بازداشت خشرنگار روزنامه انقالب اسالمی پرسیدند گفبت "ببه

ایستاده بر آرمان
خاطر آنکه سر چهارراه حالت منافقانه داشته است!"{}212
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بنیصدر تنها می توانست مردم را به مقاومت فراخواند و آنهبا

مصادره شده آیتاهلل شریعتمداری به آن حبزب  ،تنهبا نمبود مبالی و

را به ادامه راهبی کبه برگزیبده بودنبد دلگبرم کنبد .دردیبدار ببا

مادی این تعی خاطر آقای خمینی نسشت به حزب جمهوری نشود.
مدارای رفتار آقای خمینی در برابر مخالفان و موافقان ،بسته
به زمان ،از صفر تا صد متغیر بود .جاللالدین فارسی مبیگویبد "در
بیمارستان قیب به امام عرض کردم ما به عشدالناصر ایراد می گرفتیم
که همسرش بدون روسری ظاهر می شود ،هر چند پیبراهن آسبتین
بیند می پوشید .شما میدانید که همسبر و مخصوصبا دختبر آقبای
بنیصدر در پاریس از لحاظ پوشش چه وضع زنندهای داشبته انبد؟!
فرمودند باالخره هر کس یک عیشی دارد!"{}112
آیتاهلل مهدوی کنی نیز نقل میکند
"خدمت امام رسیدم و عرض کردم کبه بنبی صبدر ببه یبک
موجود خطرناک تشدیل شده و نسشت ببه وجبود او احسبا خطبر
میکنم.امام فرمودند بنیصدر فکر نکند کبه نبزد مبردم جایگباهی
دارد .اگر به جایی برسم که او باید برود ،با یبک انگشبت او را کنبار
خواهم زد}113{".
خاطره ای که احمد توکیی تعریف کرده است ببه خبوبی جبو

خانواده های 5خشرنگار روزنامه انقالب اسالمی کبه در ازنبا بوسبییه
دادگاه انقالب و به جرم عضویت در دفتر همباهنگی رئبیسجمهبور
دستگیر و زندانی شده بودند گفت
" اینکه شما رئیسجمهوری دارید که طرفداران او را میگیرند
از شگفتیهای تاریا است}212{".
و در پیامی به حجت فرح یکی دیگبر از خشرنگباران زنبدانی
روزنامه انقالب اسالمی که در زندان یک هفته دست به اعتصاب غذا
زده بود گفت
"من به این مقاومت و پایمردی شما تشریک میگویم}211{".
بنیصدر همچنین در نامهای به سیداحمد خمینی گفت
"در همه جا طرفداران رئیس جمهور را زنبدان مب کننبد.
حت در بین پناهندگان هرکس دم از طرفدار بزند ،بیرون م کنند.
با اینهمه ،پس از دو سال فریاد کردن و نامه نوشتن و خواستن و بعد
از قضیه مشهد و ...باز هم صشر؟"{}111
او همچنین در نامه ای به شهاب الدین اشراقی به این حمیه هبا
اعتراض کرد وگفت

موجود در آن زمان را نشان میدهد که چگونه عدهای با قدرت تمام ،
ایجاد آشوب و بیوا عییه رئیسجمهور را پیشه خود ساخته بودند
"یک بار که حدوداً  21نفبر از نماینبده هبای جبوان مجیبس

"افراد دفتر ریاست جمهور را با پرونده سباز هبا رسبوا

میشدیم ،تصمیم گفتیم پیش امام رفته چند موضو از جمیه مسئیه

م گیرند و با آن جوساز م کنند و صدها خالف که هبر روز واقبع

جنگ و مسئیه بنی صدر را ببا ایشبان مطبرح کنبیم .سبومین نفبر

میشوند .چه بگویم که برسر ریاست جمهور چه م آورند}117{".

(نمی دانم من بودم یا استکی) که قرار بود در مورد اختالف مجیبس و

در حقیقت خواسته حزب جمهوری آن بود که با در منگنه قبرار

بنیصدر صحشت کند ،تا خواست بحث را آغاز کند ،امبام ببا خنبده

دادن رئیسجمهور وطرفدارانش ،بنیصدر را که تنها آزادیخواه در بدنه

گفت ناراحت نشاشید درست میشود ،االن جنگ است ،بروید دنشبال

حاکمیت بود کنار زند .کار بر رئیسجمهور و مردم روز به روز سختتبر

ایجاد وحدت و سعی کنید اختالفات حل شود .ما همه عصشانی بودیم

میشد .بنیصدر هم رک و پوستکنده حبرفهبای خبود را ببا مبردم

و آرامش و حرفهای امام مثل آبی بود که روی آتش عصبشانیت مبا

درمیان می گذاشت .بعدها یکی از اشکاالتی که بر او وارد کردنبد ایبن

ریخته شد و وقتی بیبرون آمبدیم ،اصبالً التهبابی نداشبتیم .عیبی

بود که چرا همه چیز را به مردم میگفت و جو را ناآرام میکرد .اما ایبن

آقامحمدی به من گفت " خییی خوب شد ،اگبر امبام چیبزی عییبه

نکته گفتنی است که وقتی دادگاههای انقالب ،دیوان عالی کشور ،سپاه

بنیصدر میگفت ما فردا چهل شهر را در نماز جمعه عییه بنیصبدر

پاسداران ،کمیتههای انقالب ،مجیس ،شورای نگهشبان ،صبدا وسبیما و

به هم میریختیم .من هم دیدم واقعا حرف خوبی میزند}117{".
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دهها مقام نظارتی و اجرایی دیگر در دست منتخشبان مبردم نشاشبد و

و این از عجایب روزگار است که فردی کبه ببه راحتبی عییبه

دقیقا برعکس ،به وسییه مخالفان آزادی مردم و قبدرتطیشبان قشضبه

رئیس جمهور قانونی توطئه چینی و ایجاد آشوب کرده است ،اینک نه

شده باشد ،جز رجو به افکارعمومی و درمیان گذاشتن تمامی مسبائل

تنها خاطرات خود را با کمال افتخار بازگو مبیکنبد کبه ببه سبمت

با میت چه راه دیگری میماند؟ حتی اگر همه این نهادهبا نیبز در اداره

نمایندگی مجیس شورای اسالمی میرسد و لقب تئوریسین اقتصادی

منتخشان مردم بود ،باز هبم ببرای جیبوگیری از فاسبد شبدن مبردم

و مدرک دکترایش از لندن هم ببه عنبوان پباداش و اجبر زحمبات،

ساالری ،وظیفه یک رئیسجمهور است که مبردم را از تمبامی مسبائل

ارزانیاش میگردد .قاضی شر دادگاه بهشهر که تئوریسین اقتصباد

جاری کشور آگباه گردانبد .بنبیصبدر در مقاببل آن همبه نهادهبای

شود ،به قول شاعر"عابد و زاهد و مسیمانا"!

غیرقانونی و متکی به قدرت اسیحه و پول جز اتکا ببه رای مبردم چبه
میتوانست بکند؟ بنیصدری که نه اهل زد و بندهای پشت پرده ببود و
نه قدرت دیگری (همچون قوه قضاییه یا مجیس) را در پشت سر خبود
داشت ،راهی را انتخاب کرد که مصدق سی سال قشبل از آن برگزیبده
بود .ستیز با هر قدرتی به پشتوانه و با تکیبه ببر میبت .تریشبونهبای
نمازجمعه به کل دست جناح مخالف بود و روحبانیون آنرا تشبدیل ببه
بیندگویی عییه بنیصدر و هوادارانش کرده بودند .از آن سبو هبر روز و
هرساعت عدهای نزد آقای خمینی میرفتنبد و او را عییبه بنبیصبدر
تحریک میکردند .او نیز با آنکبه عمیقبا ببه سبمت نیروهبای حبزب
جمهوری گرایش داشت ،در ظاهر سعی میکبرد تبا موضبعی متعبادل
بگیرد .با گذشت زمان این گرایش بروزی عینیتر و رسمیتر مییافبت.

 -2در خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده است" :احمد آقا آمد و خبر داد کته
امام ،ده میلیون تومان از پول سهم امام به حزب جمهوری کمک کردهاند .دو
سه روز پیش هم طلب پنج میلیون و دویست و پنجاه هتزار تومتانی کته از
حزب داشتند بخشیدند}132{".
 -2در خاطرات هاشمی رفستنجانی در ایتن متورد آمتده استت " :بتا آقتای
ریشهری ،موسوی تبریزی و احمدآقا برای رسیدگی به اموالی که از بیتالمتال
در اختیار آقای شریعتمداری بوده جلسه داشتیم .قرار شد بخشی از اموال نقد
(حدود  23میلیون ریال) با اجازه امام به حزب جمهوری داده شود}133{".
 -3همچنین ناط نوری نقل میکند" :آقاى هاشمى چند دفعه این اختالفات را
با امام در میان گذاشته بود و امام به ایشان فرموده بود :بروید به فکتر آخترت
باشید.ایشان (هاشمى) عصبانى شده بود و به امام گفته بود :همتها کته متا
نباید به فکر آخرت باشیم یک خورده شما هم فکر آخرتتان باشید}131{".

ایستاده بر آرمان

غوغای خرداد؛ تالقی در نقطه اوج
خط ها مشخص شده بود .خط استقالل و آزادی در یک طرف و
خط استشداد در طرفی دیگر .تاریا نشان داده اسبت ایبن دو خبط،
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رفسنجانی "نهادهبای انقالببی ،مجیبس ،شبورای قضبایی و
حزباهلل حکومت لیشرالها را تحمل نمیکننبد .بهتبر اسبت آقایبان
دست از تضعیف بردارند و همکاری کنند}177{".
بهشتی "روحانیت آگاه در حد نظارت همه جانشه تمبام عیبار

همواره در یک نقطه با هم برخورد میکنند که به ناچبار یبک گبروه

در جریان کارهای کشور برای همیشه نظارت خواهد کرد .آنهایی کبه

حذف شده و کنار می رود .درگیری عیی و معاویه ،حسین و یزید و با

این نظارت را نمیتوانند تحمل کنند لطفبا جایشبان را ببه کسبانی

یک پرش هزار ساله؛ امیرکشیر و ناصرالدینشاه ،مصدق و سیدضیاء و
اینک بنی صدر و خمینی .در اکثر قریب به اتفاق این درگیریها ایبن

بدهند که از این نظارت صمیمانه استقشال میکنند}177{".
رفسنجانی "همانطور کبه آنبان از دولبت مکتشبی هراسبان

خط استقالل و آزادی بوده است که قربانی و از صحنه کنار زده شده

هستند ،ما نیز از حکومت لیشرالها تر

است .از جانشی دیگر ،سرنوشت محتوم هر انقالبی که بخش مسیط بر

کنیم که لیشرالیسم پس از انقالب بر کشورمان حکمفرما شود و بدین

رهشری آن ،قدرت را هدف و وسییه می کنبد ،اینسبت کبه پبس از
چندسال ضدانقالب ،قدرت را قشضه میکند }112{.قیام مبزدک ببه
استشداد انوشیروانی منتهی شد ،انقالب کشیر فرانسبه ببه اسبتشداد
ناپیئونی ،انقالب اکتشر به استشداد اسبتالینی ،انقبالب مشبروطه ببه
استشداد رضاخانی و اکنون نوبت انقالب ایران بود تا ببا یبک کودتبا
استشداد دینی بر سریر قدرت تکیه زند.
اختالف به اوج خود رسیده بود .نیروهای حزباهلل و خط امبام
به هر طری ممکن میخواستند ریاست جمهوری را که تنهبا قبدرت
باقیمانده در دست مخالفانشان ببود تصباحب کننبد .تمبام تبالش
حزب جمهوری به این قضیه معطوف شد که بیه نهبایی را از آیبتاهلل

داریم .ما نمیتوانیم تحمبل

ترتیب انقالب را به کل نابود سازد}175{".
سید حمید روحانی "تا روزی که این راستگرایان مصدق خواه
در این کشور برسر کارند ،میت اسبالم روی خبوش نخواهبد دیبد و
انقالب در خطر خواهد بود}172{".
رفسنجانی "ریشه اختالف ما و لیشرال ها همبین جاسبت کبه
آن ها فقه و والیت فقیه را قشول ندارند .خیال میکردنبد روحبانیون
پببس از آنکببه انقببالب بببه پیببروزی رسببید دنشببال کببار خودشببان
میروند}173{".
مهدوی کنی "سالها پستها را دیگران قشبول کردنبد ،شبما
بخیلاید که یک دو سال هم ما باشیم؟"{}177

بگیرد .دو نامه مورخه  73و 72بهمن  32که اولی از سبوی هاشبمی

سرانجام ماه آخر فرا رسید .هُرم نفس کودتا پشت گبوش میبت

رفسنجانی و دومی از طرف بهشبتی ،موسبوی اردبییبی ،خامنبهای،

نزدیک و نزدیکتر میشد و آخرین لحظههای آزادی و انقبالب  32ببه

باهنر و رفسنجانی با لحنی تند و تهدیدآمیز خطاب به آیتاهلل نوشته

سرعت سپری میگشت  .هیئت حل اختالف کاری از پیشنشرده ببود و

شده است ،شاکیه اصیی خط کودتا را به خوبی نمایان میکند .اضبافه

مستاصل و درمانده نمیدانست چه تصبمیمی اتخباذ کنبد .از آن سبو

میکنیم بر این ها ،نامه مورخه  77اسفند  31آیتاهلل بهشتی ،طراح و

بهشتی و یارانش سعی بییغ داشتند تا استشداد را اینبار در لشا

دیبن

معمار کودتای خرداد  ،71که در آن آمادگی نیروهای خبط امبام را در

بازگردانند و از سوی دیگر رئیسجمهور منتخب تالش میکرد تبا ایبن

قشضه قدرت به آقای خمینی اعالم میکند و با لحنی عجیب آیبتاهلل

آخرین شانس آزادی از بین نرود و انقالب ببه بیراهبه کشبیده نشبود.

را تهدید میکند که اگر بر طش برنامه او عمل نشود و کودتبا عمیبی

بنیصدر برای رهایی از بن بستی که کشبور در آن قبرار گرفتبه ببود،

نگردد ،به قم رفته و از همه چیز دست خواهد کشید .گوشهای از این

بهترین راه را در رجو به رای مردم دید .باز هم تکیبه ببر رای میبت؛

صحشت ها و تالش سازماندهی شده و با برنامه روحانیون برای قشضبه

راهی که مصدق  72سال پیش آن را انتخاب کرده بود.رئیسجمهور ببه

قدرت اینچنین است

خوبی میدانست اگر رایگیری شود مشابه همان آرایی که برای حبزب

بهشتی "بارها گفتهایم که ما میخواهیم یک گروه با ایمبان و

جمهببوری در انتخابببات ریاسببتجمهببوری آمببد ،نصببیب بهشببتی و

حمایت شده به وجود آوریم که بتواند مسئولیت هبای کشبور را ببر

طرفدارانش میشود .به همین منظور در  51اردیشهشت بر اسا

اصبل

عهده گیرد" }111{".پناه دادن رئیس جمهور به مخالفان حاکمیبت

 31قانون اساسی تقاضای رفراندوم کرد و گفت

اسالم عرصه را بر همه کسانی که در این راه تالش کرده و مبیکننبد
روز به روز تنگتر میکند .رئیسجمهور و همفکرانشان نظیبر آقبای
بازرگان برای حذف مساله رهشری فقیه در آینده می کوشند ...نظر ما
این است که رشد کیفی و کمی ما به لطف الهی به درجبهای رسبیده
است که نهاد های لشگری و کشوری به وسبییه صباحشان ایبن نبو
بینش اداره شوند}171{".
هاشمی رفسنجانی "قشل از انتخابات ریاست جمهوری به شما
گفتم که آقای بنیصدر مخالف اسالم فقاهتی است که ما بر اجرای ان
تالش میکنیم  .شما گفتید رئیس جمهور مقبامی سیاسبی اسبت و
کاری دستش نیست .امروز مالحظه میفرمایید که چگونبه دارد کبار
7
شکنی میکند و نهادهای انقالبی را تضعیف میسازد".

"سالم ترین راه این است که همبه موافقبت کننبد ببه مبردم
مراجعه کنیم و با رای عمومی آنچه باید بشود ،بشود}172{".
"برای حل مسائل کشور به آرای عمومی مراجعه کنیم}172{".
"اگر میزان رای مردم است ،آیا ح دارم پیشنهاد کبنم ایبن
میزان اظهار بشود یا خیر؟"{}171
نهضت آزادی به رهشری مهند

بازرگان از رفراندوم استقشال

کرد و گفت
"برای حل مسائل کشور به آرای عمومی مراجعه کنیم}171{".
بازرگان همچنین در مقالهای با یک مثال گفت یک شبکارچی
رفته بود جنگل که شکار کند .تا خواست شییک کند دید فشبنگ و
تفنگ به هم نمیخورند .حاال راهش چیست؟ بایبد ببرود ببه همبان
کسی که اسیحه و فشنگ را از او گرفتبه اسبت مراجعبه کنبد واز او

 -2عبور از بحران ،هاشمی رفستنجانی ،مقدمته نامته متورخ  31/22/23بته
امضای بهشتی و موسوی اردبیلی  ،خامنه ای ،هاشمی ،باهنر.

بخواهد که یا تفنگ را عوض کند یا فشنگ را .این تنها راه است.
اما حزب جمهوری که میدانست با رفراندوم نابود می شوند ،به

ایستاده بر آرمان
سببختی مقابببل آن ایسببتاد .هاشببمی رفسببنجانی آن را"مصببدق
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روزنامه انقالب اسالمی ،حرف آخر را زد "ما ایستادهایم}152{".

بازی"{ }177خواند ،بهشتی گفت "طرح مسئیه رفراندوم به منظور
تضعیف جمهوری اسالمی ،تضعیف قانون اساسی و تضعیف مجیبس و
تضعیف دولت است}177{".
محمد خامنه ای نیبز از رئبیسجمهبور خواسبت رفرانبدوم را
بصورت وسوسههایی در دل مردم نیاندازد}175{.
یکی از روزنامه ها در مقاله ای نوشت " تا گفته شد رفرانبدوم،
بانگ آشنای تکفیر به هوا برخاسبت .رفرانبدوم؟ ایبن دیگبر کبدام
ره آورد تمدن و فرهنگ کثیف غربی است؟ ما که والیت فقیه داریبم
رفراندوم می خواهیم چیکار؟ ما که قیم مردم داریم ،مراجعه به آرای
عمومی میخواهیم چکار؟ مردم وقتی خوبند که با رایشبان صبندوق
های حزب جمهوری را پر کنند}172{".
جنگ تمام عیار میان جشهه آزادی و استقالل و جشهه استشداد
به اوج هیجان رسیده بود .روابط عمومی دفتر ریاسبت جمهبوری در
پاسا اطالعیه وزارت خارجه مساله ،مساله حبذف رئبیس جمهبور
است به لحباظ اینکبه مبردم جسبارت کبردهانبد ببه آقایبان رای
ندادهاند}173{".
احمد سالمتیان " 2/2درصدی که در انتخاببات مجیبس رای
آورد ،امروز اکثریت مجیس را در دست دارد}177{".
بنیصدر "در این هشت ماه خون به دل رئیس جمهور کردنبد
و بجای کمک تا توانستند به او ضربه زدند}172{".
ابراهیم یزدی "امروز همه طرفبداران اسبتشداد خبود را زیبر
شعار مقد

حزب اهلل مخفی کردهاند}172{".

بنی صدر "امروز صدای اعتراض نسل ما بیند اسبت.محاکمبه
من ،محاکمه میت محرومی است که انقالب کرده و ببه مبن رای داده
است .کسی که آماده است در شبنزار خوزسبتان بمیبرد از سبیول
زندان اوین نمی ترسد .میت برای این انقالب نکرد که یبک دسبتگاه
تهدید کننده جدید به جای دستگاه تهدید کننده ساب بنشیند وهر
روز میت را با یک طریقی بترساند .ایران گورستان نیست ،ایران جای
جوانان پرخروشی است که میغرند}171{".
الهوتی "وای به حال آن انقالبی که  2درصبد ببه  21درصبد
حکومت کند .اگر زور میتوانست آدم را جای خودش بنشاند پیش از
شما زورمندتر از شما بودند.شما جز این که خفقبان ایجباد کنیبد و
برای مردم مشکل درست کنید کار دیگری نمیکنید}151{".
سالمتیان "به خدا اگر تکه تکهام کنیبد ذره ذره وجبود مبن
خواهند گفت مرگ بر استشداد"{}157
بنیصدر " چه بگبویم کبه ببر سبر جمهبوری اسبالمی چبه
میآورند؟"{}157
رئیسجمهبور در پاسبا ببه شبایعه اسبتعفا "درخبت را اره
میکنند،خودش نمیافتد}155{".
سالمتیان آزادی را بکشید ،ما را بکشید ،دیکتاتوری را مسیط
کنید}152{".
بنی صدر "آنچه اهمیت دارد ،حذف رئیسجمهور نیست ،مهم
آن است که غول استشداد و اختناق میخواهد بار دیگبر خبود را ببه
شما تحمیل کند}153{".
رئببیسجمهببور مببن در خطببی هسببتم کببه بببا اسببتقامت
میایستم"{}157
و سرانجام حسبین نبواب صبفوی در سبرمقاله  1خبرداد 71

و کودتا بر ثمر مینشیند
تیراژ روزنامه انقالب اسالمی ببه مبرز بباورنکردنی  311هبزار
رسیده بود .درخواست تیراژ یکمیییون از سوی مسئولین روزنامه به
چاپخانه اطالعات تسییم شد ،اما چاپخانه اطالعات از چاپ بیشتر آن
تعداد خودداری کرد و تهدید نمود که از چباپ آن بکیبی خبودداری
میکند }152{".مردم همچنان از رئیس جمهور محشوبشان حمایبت
میکردند.
سید احمد خمینی نیز که در ابتدا مواف بنیصدر بود مخبالف
او شد .رفسنجانی درباره نقش احمد خمینبی در کودتبا مبیگویبد
"احمد آقا خوب کمک میکند"، }151{".احمدآقا حسابی همراهی
میکند 7}121{".آقای خمینی که روزگاری گفته ببود "میبزان رای
میت است" ،از دو گزینه قدرت و مردم ،قدرت را برگزید وبه جشهبه
مخالف پیوست .این سخنان آقای خمینی که از طرفی ماهیت درونی
و واقعی وی را بیان میکرد و از طرفبی تیبرخالص را ببر جمهبوری
میزد؛ در حقیقت بازگشت عینی به همان تئوری والیتفقیه و نادیده
انگاشتن مردم بود
"اگر همه مردم مخالف باشند ،من مخالفت میکنم ،اگبر همبه
مردم مواف باشند ،من مخالفت میکنم ،نمیشود از مردم پبذیرفت،
نشاید از مردم پذیرفت که مثال ما شورای نگهشبان را قشبول نبداریم،
نمیتواند قشول نداشته باشد}127{".
" امروز وظیفه من این است که او را معزول کنم هر چند فریاد
مرگ بر خمینی را در سراسر کشور با گوش خود بشنوم}125{".
خمینی می دانست که مردم طرفدار رئیس جمهور هسبتند77 .
میییون نفری که در انتخابات ریاست جمهوری به او رای داده بودنبد،
اینک نه کم ،که زیادتر هم شده بودند .تمامی گروهها( از جمیه جشهه
میی و نهضت آزادی) که حتی در انتخابات به بنبیصبدر رای نبداده
بودند ،اکنون که کودتا و خطر اسبتشداد را احسبا

مبیکردنبد ببه

بنیصدر پیوستند و چه کسی نمیدانست که اگر این آخرین شبانس
جمهوری از دست برود ،استشداد برای همیشه حکمفرما خواهد شبد.
تابوت جمهوری بر فراز دستان آقای خمینی به اهتزاز درآمده ببود و
شمارش معکو

برای مردم و پایان دموکراسی آغاز گشته بود .گفته

روحاهلل خمینی در سخنرانی  73خرداد  ،71تمامی امیدهبا ببه بقبای
دموکراسی را ناامید کرد
"اگر سی و پن میییون بگویند بیه ،من میگویم نه}122{".

7

بنیصدر درباره آرای موخر آقای خمینی گفت
"این اواخر وقتی با آقبای خمینبی دربباره مجیبس صبحشت
میکردم گفت مردم رایشان را دادند و دیگر حقی ندارند .گفتم مگبر
وکیل میتواند خالف نظر موکل عمل کند؟ با تنبدی پاسبا داد بیبه
میتواند}123{".
 -2آقای خمینی همچنین در نامه ای که در رفع اتهام از سیداحمتد خمینتی
می نویسد ،می گوید ":در مسأله طرفداری از بنتی صتدر ،او]ستید احمتد[
مادامی که من از بنی صدر بواسطه بعضی مصالح جانبداری می کردم او هتم
گاهی طرفداری می کرد وآنگاه که من پرده را باال زده او را برکنار کردم حتی
یک مرتبه از او طرفداری نکرد و مخالفت شدید می کرد}122{".
 -2سخنرانی مورخه  23خرداد  .63در ادامه همین سخنرانی بود کته آقتای
خمینی جبهه ملی رامرتد و مصدق را بیدین خواند.

ایستاده بر آرمان
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خمینی در پاسا مخالفان ،حرفی را زد ،که چنبد سبال پبیش

قضائ وسییه تهدید و نابود مخالفان م خواهید .بخالف گفته شبما،

محمدرضا شاه درباره کسانی که به حزب رستاخیز نمی پیوستند زده

این حزب جمهور است که دین و میت و شما را به باد م دهد و شما

بود

رهشر میت را به ریاست حزب مشت قدرت طیب فاسد فروختهایبد.
"میت جز اسالم چیزی نمیخواهد ،شبما اگبر ببا اسبالم ببد

هستید ،خوب تشریف بشریبد ببه اروپبا و آمریکبا و هرجبا دلتبان
میخواهد آنجا زندگی کنید}127{".
بنیصدر در نامهای خطاب به آقای خمینی ،به شدت ببه ایبن
گفتههای او اعتراض کرد و نوشت
"گفتن این حرف که مردم ناراض نیستند خود را راض کردن

بسیار کوشیدم و هنوز نیز م کوشم رهشر این انقالب صدمه نشیند اما
شما خودکش تدریج کردید بیان انقالب را از بین بردید .با برقبرار
سانسور کامل ،حضور مردم را در صحنه سیاسب کشبور غیبر ممکبن
ساختید و اینک م خواهید نیمه جان آن را نیز بستانید}132{".
بنی صدر از آنچه میان او و آقای خمینی گذشبته اسبت نقبل
میکند

است .خطرها از هر سو سربرآوردهاند و کشور را در میان گرفتهاند .از

"زمانی که من در کرمانشاه بودم ،رضبا پسبندیده ببرادرزاده

شما توقع نشود که بفرمائید یا باید وضع موجود را بپذیرید یبا برویبد

خمینی نامه های آقبای خمینبی را آورد کبه گفتبه ببود اگبر شبما

بخانه یا بخارجه .این همان لحن شاه ساب اسبت .از کجبا ببه کجبا

اطرافیانتان را بیرون کنید وهمچنین 2گبروه شبامل نهضبت آزادی

آمدهاید؟ اینست پاداش جان کندنها ششانه روز ؟ کشور را هر طور

،جشهه میی( شامل جاما) ،مجاهدین خی  ،حزب توده ،فدائیان خیب ،

میخواهید اداره کنید ،اینجانب زیربار ننگ شرکت در نابود ایبران

حزب دموکرات کردستان،کومیه و"گروهک های الحادی" را محکوم

نمیروم}122{".

و سرکوب کنید ،رئیسجمهور هستید وهم فرمانبده کبل قبوا و هبم

آقای خمینی همچنین خطاب به بنی صدر که خود را با اتکا به
 77میییون رای ،منتخب میت معرفی میکرد گفت
" هی نگویید میت با من است .میت با اسالم است .میت اسالم
را میخواهد"{}122
او که روزگاری از آزادی مطشوعات دم مبیزد  ،صبحشتهبایی
میکرد که لرزه بر اندام اصحاب قیم میانداخت

دولت و همانطوریکه شما می خواهید تغییر می دهیم وگرنه تبا آخبر
خواهیم رفت.الشته ما از این سازمان ها خیری هم ندیده بودیم اما من
برای آزادی ایستاده بودم.آن ها هم باید استفاده می کردند .اگر آن ها
را منحل می کردم من کی بودم؟ شده بودم نظیر همین آقایبانی کبه
این بالها را سر ایران آوردند.جواب دادم که " مثل آنکبه شبما جبز
قدرت ،اساسا نه زبان حالیتان میشبود و نبه داریبد .وقتبی تهدیبد

"اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم ،انقالبی عمل کبرده

میکنید با زبان زور است ،وقتی تحشیب میکنید با زبان قدرت .وقتی

بودیم ،قیم تمامی مطشوعات را شکسته بودیم و تمام مجالت فاسد و

شما میگویید فرمانده کل قوا باشم ،این ببه چبه دردی مبیخبورد؟

مطشوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آنها را ببه محاکمبه

فرماندهی کل قوا و رئیسجمهوری من ببرای ایبن اسبت کبه آزادی

کشیده بودیم و روسای آن ها را به سزای خودشان رسبانده ببودیم و

باشد .اگر قرار است که فرمانده کل قوا باشم و رئیسجمهور باشم که

چوبههای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم این زحمبتهبا

آزادی را بکشم ،پس بهتر است نشاشم .شما هنوز توجه نداریبد آقبا!

پیش نمی آمد .دادستان انقالب موظف است مجالتی را کبه ببر ضبد

مسئیه سر آزادیاست نه مقام و موقعیت من}133{".

میت است و توطئه گر است تمام را توقیف کند و نویسندگان آنها را
محاکمه کند}121{".
به دنشال موضع گیری شدید آقای خمینی در برابر بنبی صبدر،
طی یک حمیه گبازانشری ببا اقبدام دادسبتانی  21نشبریه توقیبف

بنی صدر نیامده بود تا به هر قیمتی بماند .حتبی اگبر سبقوط
می کرد شرفش به او اجازه نمی داد تا به قیمبت سبرکوبی احبزاب و
سیب آزادی ها به حکومتش ادامه دهد و آرمان و امید میتش را برای
قدرت به حراج بگذارد .او طی پیامی به میت گفت

شدند }131{.انقالب اسالمی با تیراژ نجومی پانصد هزارتایی نیز که

"ای مردم؛ اگر زبان شما نمی شدم و اعتراض نمیکبردم ،اگبر

آخرین کانال ارتشاطی بنی صدر و مردم بود توقیف شد .پیشبینبی 2

وضع کشور را روزانه به شما گزارش نمیدادم ،اگر هرچبه واقبع مبی

ماه پیش رئیسجمهور به واقعیت پیوسته بود

شد را قانونی می شمردم ،با من اینطور رفتار میکردند؟ از آزادی چیز

"حاال فقط یک روزنامه مانده است که من در آنجبا کارنامبه روز

چندانی نمانده است .روزی محکومی پای چوبه دار گفبت ای آزادی

منتشر میکنم .آن هم خیال میکنم با این مقدماتی که من میبینم ببه

چه جنایت ها که به نام تو نمیکنند .امروز میگویم؛ ای اسبالم .چبه

زودی آن راهم تعطیل خواهند کرد که سانسور ما کامل شود}137{".

جنایت ها که به نام تو نمیکنند .چنبان دیبن را از اعتشبار خواهنبد

آقای خمینی در سخنرانی  72خبرداد در حبالیکبه اصبل 31
قانون اساسی را با مخالفت با رفراندوم زیرپا گذارده بود ،به شدت ببه
بنی صدر حمیه کرد وگفت " قانون را قشول نبداری؟ غیبط کبردی.
قانون تو را قشول ندارد}137{".
رفسبببنجانی در خببباطراتش دربببباره ایبببن سبببخنرانی
مینویسد "امروز امام سخنرانی تند و جالشی فرمودند .سبنگ تمبام
گذاشتند ...خییی خوب میگذرد}135{".
بنیصدر پس از این سخنرانی آقای خمینبی در نامبهای ببه او
نوشت

انداخت که تا به نام این دین تا یک قرن کسی نتوانبد حرفبی بزنبد
ودعوت به حقی بکند}137{".
بنیصدر در نامه ای به آقای خمینی ،با اشاره به تهدیبد او کبه
گفته بود" در صورت همکاری نکردنت با حزب جمهبوری ،بهشبتی،
رفسنجانی و خامنهای ،تا آخر خواهم رفت" گفت
"تهدید فرمودید " ...واال تا آخبر خبواهم رفبت" .تبا آخبر
کجاست؟ شمائید و دژخیمانتان و اعدام .از حکومت شما یبک کبربال
کم بود آنرا میخواهید آماده کنید من آمادهام ...مردم بعد از بالئ که
در این دو سال دیدهاند ،حاال نگران این هسبتند کبه مرحیبه آخبر

"شما نم خواهید قانون اساسی اجرا گردد .شبما یبک رئبیس

کودتا خزنده انجام بگیرد که همبان را مجیبس تحبت الحمایبه

جمهور ضعیف ،یک دولت ناتوان ،یک مجیس مطیبع ،یبک دسبتگاه

شماست به عدم کفایت من و امضا شما ،که فاتحه جمهور خوانده

ایستاده بر آرمان
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شود و بر همگان معیوم شود که نه استقالل است ،نه آزاد  ،نه اسالم

شود 7.در حقیقت این مخالفت بنیصدر با تفکبر والیبت فقیبه آقبای

و نه جمهور  ...برا من مثل روز روشن است که میخواهند اسبالم و

خمینی و همچنین مقایسه و تاکید کردن بر دموکرات بودن مصدق بود

جمهور را آنقدر لجن آلود کنند که برا حداقل یک قرن ،در ایران

که به حساسیت آیتاهلل دامن میزد .بنیصدر نقل میکند

مزاحم در برابر قدرت آمریکا نماند .شما را هم به ایبن راه خواهنبد

"حسین خمینی[نوه آقای خمینی و پسر آقا مصطفی]روزهای

برد .چه عیب دارد حال شما یک بار امتحان کنید؛  1ماه اسبت مبرا

قشل از کودتای خرداد  71آمد پیش من و گفت پدرم میگفبت خبدا

تهدید میکنید ،چه با پیغام ،چه حضور  ،اینهمه را ببرخالف قبانون

نکند که شاه برود و پدرم(خمینی) مصدر قدرت بشه .او صبد ببار از

اساس به من تحمیل کردید .یکشار هم ببه ایبن حبزب چماقبداران

شاه بدتر است .من همیشه دعا میکنم بجای شاه ما زمامدار نشویم.

تهدید کنید و از مردم تحشیب بعمل بیاورید .بشینید فوراً آرامبش ببه

این پدری که من میشناسم بسیار بیشتر از شاه آدم خواهد کشبت.

کشور بازمیگردد یا خیر ...اینطور نیست که شما فکر کنید هبر چبه

گفتم این را چرا روز اول نگفتی؟ حاال دیگر آخر کاره چرا مبیگبی؟

برخالف مصیحت و واقعیت بفرمائید ،این مردم از شعور خال هستند
و کورکورانه خواهند پذیرفت}132{".

اگر روز اول گفته بودی ،حوا

ما به این آقا جمع می شد}177{".

"فرزند آقای شبیرازی از قبول احمبد خمینبی گفتبه اسبت

مردم اما هرکجا بنی صدر می رفت با شبعارهای "بنبی صبدر،

بنیصدر پدر مرا نشناخته است .او کار بنی صدر را تمام میکنبد و از

بنببیصببدر ،مقاومببت بببا هرکببه ،بببا هببرکس" ،او را بببه اسببتقامت

جهت شرعی وجهش را هم درست می کند .کار بنیصدر تمام اسبت.

فرامی خواندند .عدم وجود رهشری متمرکز باعث شبد تبا تظباهرات

مجیس او را عبزل مبیکنبد مگبر اینکبه ببا بهشبتی و خامنبهای

سمت و سو نیابد و غالشا پراکنده باشد .شرایط به شکل حیبرت آوری

ورفسنجانی و اینها دست بیعت بدهد}177{".

همچون روز کودتای  72مرداد شده بود .کوچکترین تظاهرات به نفع

گرچه قدرتطیشی روحانیون موضبو تبازه و شبگرفی نشبود.

رئیسجمهور ،با گیوله و طناب دار پاسا داده میشد .سرکوب خونین

آیت اهلل بروجردی نیز دراین باره صحشت هایی کرده ببود .بنبی صبدر

هواداران رئیس جمهور در شهرهای مختیف کشبور ببا چبراغ سبشز

میگوید

آیتاهلل ،آخبرین ببرگ آزادی در دفتبر انقبالب را ورق زد .آیبتاهلل

" شیا عیی تهرانی آمد پیش من وگفبت ببه آقبای خمینبی

خمینی با سخنرانیها و تهدیدهای هر روزه خود سعی داشت با ایجاد

گفتم شما در نصب رئیس دیوان کشور ،دادستان کل و موارد دیگری

رعب و وحشت و تهدید مردم را از اعتراض و راهپیمایی بازدارد.

7

برخالف قانون اساسی عمل کردید .جواب داد بیه ،اما خبالف قبانون

کودتاچیان تمام قدرت خود را در تهران متمرکز کرده بودنبد.

اساسی عمل کردن خالف شر نیست .شیا عیی تهرانی مبیگفبت

آنها حتی تا بدانجا پیش رفتند که نیروی نظبامی سبپاه را از نقباط

در زمان حکومت مصدق به همراه عدهای از روحبانیون ببه آیبتاهلل

مختیف کشور و از جمیه از جشهه خوزستان فراخواندنبد تبا خبرداد

بروجردی مراجعه کردیم وبه او گفتیم آقا مالحظه میفرماییبد کبه

تهران ،رنگ و بوی نظامی به خود بگیرد .در خاطرات روز  72خرداد

شاه دیگر نمیتواند حکومت کند ومصدق هم دولتی قوی ندارد ،چبرا
فرصت را مغتنم نشماریم و حکومت شرعی تشکیل ندهیم؟گفت مبا

 7571آقای رفسنجانی ،گذرا آمده است
"اول شب ،همراه آقای بهشتی  ،به دیدن سپاهیان خوزستانی
که از خوزستان آمده بودند به پارک خرم رفتیم}131{".

روحانیون حکومت شرعی تشکیل دهیم؟گفتیم بیه .چراکه نه .فکبر
میکنید از عهده به دسبت گبرفتن حکومبت برنیباییم؟ گفبت مبا

سپاهیان خوزستانی در اوج جنگ در تهران چبه مبیکردنبد؟

روحانیون ،حکومت تشکیل دهیم؟ گفتیم بیه به نظر ما رسبیده کبه

بدون اجازه فرمانده کل قوا ،سپاهیان خوزستان را به چه منظوری به

فرصت مناسب پدید آمده است .گفت ما صد بار از اینها که حکومت

تهران فراخوانده بودند و در پارک خرم اسبکان داده بودنبد؟ دیبدار

میکنند آدمکش تر و ظالمتر هستیم .بروید مشغول کارتان شبوید و

ششانه بهشتی و رفسنجانی با آنها چه عیتی داشته است؟

گرد این حرفها نچرخید}175{".

شهوت قدرت آقای خمینی را با تمام وجود درآغبوش کشبیده

این نقل قول بنیصدر به درستی با واقعیت تطشیب مبیکنبد.

بود .او که نمیتوانست کس دیگری را در کنار خود بشینبد تمبام تبوان

آیتاهلل محمدعیی گرامی ،در خباطراتش ببه همبین مالقباتهبا ببا

خود را به کار گرفته بود تا بنیصدر را زمین بزند .تجربه سالهای پبس

بروجردی پیرامون تشکیل حکومت اشاره میکند و مینویسد

از انقالب نشان داد خمینی تحمل هیچ جریبان و شخصبیت فکبری و

"بروجردی گفت حاال شما می گویید شاه را بیرون کنیم و چه

می کرد ممکن اسبت

کسی را جایش بگذاریم؟ فکر کردید اگر کار را دسبت ایبن آقبایون

کسی یا گروهی کوچکترین خدشهای به قدرت او وارد کند ،به اشبکال

روحانی بدهیم وضع بهتر میشود؟ سپس به شخصی معمم اشاره کرد

مختیف سرکوبشان کرد .این حقیقتی است که آقبای خمینبی حاضبر

و گفت این همان دکتبر اقشبال [نخسبتوزیبر] اسبت ،ببا ریبش و

نشود تا کس دیگری را در کنار خود بشیند .هر آنهنگام که حبس کبرد

عمامه}172{".

سیاسی مخالف خود را نداشت .هر وقت احسا

کسی محشوبیتی بدست آورده است کمر به کنبار زدنبش بسبت .سبه

بنیصدر میگوید

تجربه بنبیصبدر ،شبریعتمداری و منتظبری بهتبرین شبواهد ببرای

"الهوتی به ما گفت رفتم باهاش( خمینبی) صبحشت کبردم و

قدرتطیشی روزافزون آیتاهلل بود .بخصبوص بنبیصبدر کبه آیبتاهلل

گفتم شما سرنوشت خودتان را به ایبن  5نفبر (بهشبتی ،خامنبهای،

همواره بیم آن را داشت که در مقابل او ،همچون کاشانی دربرابر مصدق
 -2هاشمی رفسنجانی درباره یکتی از ایتن ستخنرانیهتای آقتای خمینتی
میگوید" :امام با این بیانات باعث شدند که کسی جرات آمدن به خیابانهتا
را نکند.در عوض مردم حزباللهی به خیابانها ریختند و شعارهای تند مبنی
بر عزل و محاکمه و اعدام بنیصدر و ملیگرایان دادند}138{".

 -2در نامه ای از بنیصدر برای آقای خمینی آمتده استت ":آقتاى اشتراقى
میگفتند نگران تجدید رفتار مصدق از سوى من هستید .متن آنچته بتراى
جلب اطمینان شما الزم بوده است انجام دادهام .چرا کسى که دههتا نوشتته
درباره اشتباه دوره مصدق دارد ،اشتباه را بکند؟ و چه باید بکنم کته معلتوم
شود برآن کار و رو نیستم؟"{}163

ایستاده بر آرمان
رفسنجانی) وصل نکنید .این ها منفورند .خمینی گفبت مبن فکبری
برای این سهنفر می کنم .اما اگر  31هزار نفر هم کشبته شبوند بایبد
حکومت روحانی در اینجا برقرار شود}173{".
"الهوتی آخرین پیغام را به من داد که زود خودت را از مهیکه
خارج کن که اینها قصد گرفتن و کشتن شما را دارند}177{".
کودتاچیان سرانجام موف شدند تا فرمان عزل بنیصبدر را از
فرماندهی کل قوا بگیرند .آقای خمینی طی حکمی در  71خبرداد 71
فرمان برکناری بنیصدر از فرماندهی کل قوا را صادر کرد
"ستاد مشترک نیروهای مسیح جمهوری اسالمی ایبران ،آقبای
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هادی غفاری گفت "آقبای بنبی صبدر .حکبم عبدم لیاقبت
جنابعالی را چندین بار در باطن وجودم صادر کردم}125{".
خامنهای " بنیصدر امام و مردم را بیقدر کبرده اسبت .ایبن
خیانت است یا عدم کفایت سیاسی؟"{}122
خیخالی نیز بعدها گفت "بنیصدر مجیبس خشرگبان را قشبول
نداشت و والیت را رد میکرد}123{".
از این سو احمد غضنفرپور اعالمیه رئیس جمهور را به عنبوان
نط پیشاز دستور خواند
"ای مردم .به دین خود و را و اعتماد شما خیانت نکردم و تا

ابوالحسن بنیصدر از فرماندهی نیروهای مسیح برکنار شدند}172{".

جائیکه توانستم کوشیدم .بسیار از جریانها را بموقع مطیع شدم و

پس از امتنا چمران از پذیرش فرماندهی کل قوا و مخالفت با

هشدار دادم ...از آزاد چیز چندان باق نمانبده اسبت.روزنامههبا

این امر ،آقای خمینی ،فالحی را به فرماندهی کل قوا منصبوب کبرد.

تعطیل و زبانها بسته شدهاند و آینده از اینهبم ببدتر خواهبد شبد.

بنیصدر از دیدارش با فالحی و ظهیرنژاد میگوید

گروهیکه مقامات را بتصرف در آورده است ،بیحاظ بدتر شدن وضبع

" فالحی و ظهیر نژاد را احضار کردم .بهشان گفتم من ریاست
جمهوری و فرماندهی کل قوا را برای هدفی پذیرفتم .هدف اسبتقالل

و ب اعتشار شدن در افکار عموم  ،روز بروز بیشتر به وسائل اختناق
آور پناه خواهد برد و خود قربان همین جریان خواهد شد.

میهن و آزادی مردم بود .هدف ایجاد الگویی تازه بود .به هر رو ،نه ما،

اینجانب هیچ گناه بجز اینکه خواستهام اسبتقالل و آزاد و

نه شما و نه افسران و درجه داران و سربازان حب نبداریم هبدف را

اسالم بعنوان تضمین کننده استقالل و آزاد و زمینه سباز رشبد و

قربانی کنیم .شما مشغول کار خود باشید ،طرحهای نظامی را به اجرا

تعال همه جانشه انسان به اجرا در آیند نداشته و ندارم.

بگذارید و وطن خویش را حف کنید .شما باید مرا ببه خباطر ایبران
بخواهید ،نه ایران را به خاطر من}172{".

امروز از صشح تا شام و از شام تا صشح چمباق داران رسبم و
غیر رسم محل زندگ و کار رئیس جمهبور منتخبب شبما را در

در بحشوحه عزل بنی صدر ،جشهه میی در مخالفبت ببا الیحبه

محاصره دارند و اینها مستثن هستند .مب تواننبد هبر تظباهر را

قصاص دعوت به تظاهرات کرد .آقای خمینی به خاطر این مخالفبت،

بکنند و هر رذالت را انجام دهند .فردا با شبما مبردم چبه خواهنبد

آنها را مرتد و مصدق را بیدین نامید

کرد؟"{}127

"اینها فخر میکردند به وجود او]مصدق[ ،او هم مسیم نشبود.

شجاعانه ترین نط را اما عیی اکشر معین فر انجبام داد .در آن

من آن روز عرض کردم که این شخص سییی خواهد خبورد و طبولی

جو وحشتناک آهسته به پشت تریشون رفت و نطقبش را در دفبا از

نکشید که سییی را خورد و اگر مانده بود سییی ببه اسبالم مبیزد...

رئیسجمهور آغاز کرد

جشهه میی محکوم به ارتداد است .نهضت آزادی هم بایبد تبا عصبر
اعالم کند که این اطالعیه جشهه میی کفر آمیز است}171{".

"بررسی عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور در شرایطی صورت
می گیرد که مطشوعات باقیمانده و کییه رسانه های گروهی،خطب نماز

اکنون به آخرین مرحیه کودتبا کبه حسبن آیبت گفتبه ببود

جمعه و همه و همه عییه ایشان تشییغ میکنند .دو روزنامهای هم کبه

رسیدیم؛ طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور و عزل بنبی صبدر.

وابسته به گروه حاکم نشودند بر خالف قانون توقیف شده اند(.میزان و

بهشتی ابتدا تالش کرد تا برای عزل بنیصدر هیست عمبوم دیبوان

انقالب اسالمی) در اجتماعات خیابانی و اطراف مجیبس اگبر کسبی

کشور را راضی به محاکمه بنیصدر کند امبا تصبمیم او ببا مخالفبت

جرات کند و نام بنیصدر را بشرد و کوچکترین دفاعی از ایشان کنبد،

اعضای شورا روبرو شد .چه جای ناامیدی بود؟ آن ها مجیس را نیز در

به شدیدترین وجه تنشیه می شود .ما مسئیه عبدم کفایبت سیاسبی

دست داشتند.
مجیس طی این چند روز کانون حوادث بود.در  71/5/77طبرح
عدم کفایت رئیس جمهور به مجیبس ببرده شبد .آخبرین روزهبای

رئیسجمهور را با مسئیه خصومت و دشبمنی شبدید ببا بنبیصبدر
مخیوط کردهایم ".معین فر با اشاره به سخنان تیویزیونی رجایی کبه
از حزباهلل نام برده و از حضور آنها تشکر کرده بود ،گفت

جمهوری به سرعت سپری می گشت .در روز طرح عزل رئیس جمهور

"معیوم میشود آنچه در آینده باید در این ممیکبت حکومبت

دیالمه گفت "ریاستجمهوری بنیصدر برای انقالب ما فاجعبه ببود.

کند قانون نیست ،بیکه بستگی دارد به اینکه چه کسبی مبی توانبد

زیرا به والیتفقیه ایمان نداشت}121{".

حزبالیهی های بیشتری بسی کند"{}122

موسوی خوئینی ها طی نطقی اظهبار داشبت " بنبی صبدر ببا

سرانجام رای گیری آغاز شد .عزت اهلل سحابی ،اببراهیم یبزدی،

اظهارنظرهای ناشیانه سیاسی خود صدمات فراوانی به ایران و انقالب

عییاکشر معینفر ،هاشم صشاغیان ،عیی گیزاده غفوری ،کباظم سبامی،

بزرگتر یعنی اشغال النه جاسوسی زده است .بحث بر سر بنبیصبدر

مهدی بازرگان ،دکتر یداهلل سحابی ،احمد صدرحاج سید جوادی ،احمد

نیست .بحث جریان خط آمریکاست ..بنی صدر مسیمان است ولی نه

غضنفرپور ،حسین انصاری راد ،اعظبم طالقبانی و احمبد سبالمتیان از

اسالم مشتنی بر فقاهت ،بیکه اسالمی کبه از پبیش خبود سباخته...

کسانی بودند که به نشانه اعتراض جیسه مجیس را ترک کردنبد .از آن

آقایان نماینده ...بنی صدر میراث امام صادق را که فقه اسبت قشبول

سو از  722نفری که رای به عزل بنیصدر دادند نامهبای آشبنایی ببه

نداشت}127{".

چشم میخورد "حجتاالسالم موسوی خوئینیها ،عیبی آقامحمبدی،

خامنهای "بنیصدرجامعه ما را به طبرف دیکتباتوری مطیب

مجید انصاری ،حشیباهلل عسگراوالدی ،دری نجبفآببادی ،عیبیاکشبر

میبرد .او میخواست ایران را به دوران سیطنت بازگرداند}127{".

ناط نوری ،اسداهلل بیات ،عیی اکشر والیتبی ،مهبدی کروببی ،عطبااهلل
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مهاجرانی ،مرتضی الویری ،محمد منتظری ،هادی غفباری ،فخرالبدین
حجازی ،مهدی عشدخدایی و سرانجام حسن یوسفی اشکوری.
در سی و یکم خرداد ماه سال  71طبرح عبدم کفایبت سیاسبی

روایت فروپاشی یک انقالب
آقای خمینی همچنین طبی یبک تفقبد میوکانبه خطباب ببه
بنی صدر فرمودند "اگر توبه کنی و برگردی و یک کنباری بنشبینی
مشغول تصنیف و تالیف شوی صالح توست}111{".

ابوالحسن بنیصدر ،با یکصد وهفتاد وهفت رأی مواف  ،ده رأی ممتنبع

اما بنیصدر نمی خواست دست از مشارزه بکشد .والیبت فقیبه

ویک رأی مخالف مورد تصویب مجیس قرار گرفت و با یک قیام و قعود

استشداد می خواست و همه را گوش به فرمبان و مطیبع اوامبر .سباز

منتخب  77میییونی میت ،از ریاستجمهوری عبزل شبد .سبرانجام در

مخالف بنیصدر ،ارکستر اختناق را برهم زده بود.

سالی که به گفته آقای خمینی قرار بود سال قانون باشد7،رئیس جمهور
قانونی با کودتا و توسل به زور کنار زده شد .سپاه پاسداران ،کمیتههای
انقالب ،دیوان عالی کشور ،مجیس شورای اسبالمی ،شبورای نگهشبان،
دادگاههای انقالب و حزب جمهوری متحد شدند تبا رئبیسجمهبور 77
میییونی را از سر راه بردارند .آنچه بر سر تمامی انقبالبهبا آمبد کبه
رهشران قدرت طیب زمامدارش شدند ،دامبن انقبالب اسبالمی را نیبز
گرفت و در  51خرداد  71با کودتبایی عییبه آزادیخواهبان ،قبدرت و
استشداد اینبار در لشاسی نو و بهنام دین بازگشتند.شعارهای سبهگانبه
انقالب یکی پس از دیگری درو شدند .پس از نابودی اسبتقالل و آزادی
اینک جمهوری ،نرم نرمان به سوی مسیا میرفت.
بیش از همه ،سران حزب جمهوری از تحق طرح کودتا راضی و
خرسند بودند .رفسنجانی در وصف بنیصدر گفت "اولین کسبی کبه
مقاله اسالم منهای روحانیت را نوشبت او ببود" }121{".بنبی صبدر
فراری فکر میکرد آراء مردم به او اختصاص دارد ،در حالیکبه اینطبور
نشود زیرا که موتور انقالب ،اسالم است و آن چیز که مبردم را حرکبت
می دهد ،دین است"{ }121و در وصف خود و سبران حبزب در طبول
یکسال ریاست جمهوری بنیصدر گفت "چه خون جگری خبوردیم در
آن یک سال}127{".

7

آیببتاهلل خمینببی کببه تببا یببک مبباه پببیش بنببیصببدر را
"رئیسجمهوری که بر قیبها حکومت میکند"{" ،}125خدمتگزار
میت"{" ،}122کسی که میت او را از خبودش مبی دانبد"{،}123
شخصی که"پسر بنی صدر همدانی ،یک مالی همدان .حال هبم کبه
هست از آن یال و کوپال دارها نیست و از خود مردم است،}127{".
کسی که "از میبت اسبت،همه میبت همبراهش هسبتند،}122{".
شخصی که "زندگی اش را وقف این کرده که برود به این میت خدمت
کند"{ }122می نامید و زنده ببودنش را "از الطباف الهبی{ }121و
"اعجاز"{ }111میدانست ،اکنون که قصد استقرار استشداد و قدرت
را داشت ،خطاب به بنیصدری کبه مخبالف او ببود و نمبیخواسبت
بگذارد آزادیها سیب شوند گفت
"ایببنهببا عقیشببان نبباقص اسببت"{"،}117ایببنهببا
جاهیند"،}117{".این ها یک دسته ورشکسته اند"{"، }115این ها
بی دین اند"{" ،}112این ها داخل که بودند هیچ غیطبی نتوانسبتند
بکنند"{" ،}113اینها می خواستند روحانیون را کنبار بگذارنبد و
یک قشری را بیاورند که مسبیمان باشبد ولبی در نظبرش آمریکبا
باشد...خواستند رفراندم کنند ولی نمیدانستند مردم چبه هسبتند.
فکر میکردند اینها که سوت میزنند توده مردمانبد" ،}117{".مبا
روزنامه الزم داریم ،اما روزنامه انقالب اسالمی الزم نداریم،}112{".
"عزل بنیصدر انقالب اصیل بود"{}112
" -2امیدوارم امسال،سال اجرای قانون باشد"{}118
 -2رفسنجانی در یکی از جلساتی که با بنیصدر و دیگران در زمان ریاستت
جمهوری او داشته است رو کرده به بنیصدر میگوید" :خاک بر سرت کنند!
چقدر کسر شان یک نظام است که تو رئیسجمهور آن باشی!"{}182

آیتاهلل خمینی؛ یک نقاب و دو چهره
الزم است برای کالشدشبکافی کودتبای  ،71شخصبیت آقبای
خمینی مورد بررسی قرار گیرد .اگر زندگی سیاسی او را بررسی کنیم
به یک خط ثابت و یک سیر مسبتمر برمبیخبوریم .سبال  32و تبا
حدودی  ، 32اسبتثنایی در تباریا حیبات آقبای خمینبی ببود کبه
نظریاتش با آنچه قشل تر و بعدتر از این دو سال گفتبه شبد ببهکیبی
تفاوت داشت .اما چرا آقای خمینی به آن سرانجام دچار شد؟ تحییل
مسئیه کیش شخصیت و قدرتطیشی او می تواند تا حبدودی گبره از
زندگی او بگشاید  .بنیصدر که خود کتاب کیش شخصیت را نوشبته
بود ،رگههایی از غرور و قدرتطیشی را در آیتاهلل یافبت .بنبیصبدر
درباره اولین مالقاتش با آیتاهلل میگوید
"بار اول که نجف رفتم روحانیون از رفتبار خمینبی شبکایت
میکردند که نسشت به روحانیون بسبیار تحقیبر آمیبز اسبت .ایبن
شکایت را با خود او در میان گذاشتم .گفت ایبن نجفبیهبا خبود را
مرجعتراش میدانند وکمی کبه رو بشیننبد اختیبار خبور وخبواب و
نشست وبرخاست مرا هم از دستم بدر میبرند}7111{".
در پاریس نیز اوضا به همین منوال بود.بنیصدر نقل میکند
"در پاریس از آقای خمینی خواستم اطالعیبهای صبادر کنبد
وکیش شخصیت خبویش را تحبریم کنبد .عکبس و سبتایشهبای
شرکآمیز را تحریم کند .سکوت کرد .حرفی نزد چند روزی گذشبت
خشری نشد .درباره مجسمه شاه صحشت میکردم .گفتم مجسمهای را
پایین نمیآوریم که عکسی را جای او بگذاریم .انقالب ناکام است اگر
به کیش شخصیت پایان نشخشد .احمد آقبا و آقبای اشبراقی بفغبان
آمدند که این چه حرفی بود که زدهاید .درباره آقای خمینبی از روی
عالقه میکنند ودرباره شاه از روی اجشار میکردند!گفتم مستشدهای
محشوب فراوان بودهاند}7117{".
"در قضیه کردستان (سال  ) 32آقای خمینی یبک بیانیبه ای
داد و برای اولین بار خودش را به نبام روح اهلل الموسبوی الخمینبی،
فرمانده کل قوا معرفی کرد .در قم روی این مسئیه که چرا امضا کرده
بودند فرمانده کل قوا کینجار رفتم .گفتم شما توی آسبمان معنویبت
بودید وحاال آمدید شدید اعییحضرت همایونی فرمانده کل قوا؟ این
در شان شما نشود}7117{".
"اشراقی داماد امام به من گفت شما وقتی جبایی مبیرویبد،
منعکس نکنید که استقشال و احساسات مردم چطور بود .آقا حسا
هستند .میگفت خود من هم وقتی به جایی میروم سعی مبی کبنم
وانمود کنم خشری نشوده است }7115{".آقای خمینی نیز نشبان داد
که از تعریفها و تمجیدها چندان بدش نمبی آیبد .تمیب گبوییهبا
وشرک گویی های فخرالدین حجازی که اغیب در حضبور آقبا انجبام
میگرفت و حاجآقا را "امام زمان" و "دارای عمر جاوید" میخوانبد
به مذاق او خوش میآمد}7112{.
اما بنی صدر کسی نشود که از این باجها به کسی بدهبد .خبود
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نقل میکند "روزی در حضور آقای خمینی فرزندش احمد گفت کبه

حال جدا از اینکه اصوال خصوصیات فردی و شخصی تا چه حبد

مردم میگویند بنیصدر"اهلل اکشر" را با مردم تکبرار مبی کنبد امبا

میتواند با گفتهها و کبردههبا ارتشباط داشبته باشبد ،اگبر منظبور از

وقتی به "خمینی رهشر" میرسد لب فرو میبندد .معنی این کبار او

خودخواهی و غرور ،باج ندادن ،ایستادن قرص و محکم بر سبر منبافع

این است است که امام را به رهشری قشول ندارد .گفتم بیه .چون ایبن

میت وحرف هایی است که مکررا در باال از او نقبل شبد ،ایبن اسبمش

کار را شرک میدانم و تعجب میکنم آقا چطبور تبا ببه حبال آن را

خودخواهی نیست ،دگرخبواهی و میبتخبواهی اسبت .خودخبواه آن

ممنو نساختهاند! او حرفی نزد اما قیافهای نشان داد که مایل نیست

نیست که بر سر مصالح میتش سازش نمیکند ،آن است کبه ببر دوش

این بحث ادامه یابد}7113{".

مردم سوار شده و استشداد را حاکم میکند .خودخواه کسی نیست کبه

آقای خمینی از همان ابتبدا کبه وارد خباک ایبران شبد ،ببا

 27سال در تشعید ودر نهایت فقر و تنگدستی ببرای آزادی و اسبتقالل

صحشتها و سخنرانیهایش نشان داد که نمیتواند محشوبیت کسی را

وطنش مشارزه میکند ،خودخواه کسی است کبه در نباز و نعمبت و در

در عرض خود بشیند .آنچنان که در باال ذکر شد محشوبیت بنیصبدر،

منتهای خوشی و سعادت در ایران از مال مستضبعف و غیرمستضبعف

شریعتمداری و منتظری و حتی استخوان پوسبیده مصبدق ،او را ببه

میخورد و پست قشول میکند و صیغهبازار راه میانبدازد و پبول پبارو

واکنش وامیداشت .او در حکبم نخسبتوزیبری بازرگبان ،خبود را

میکند وقدرت و ثروت و مکنت را با هم ترکیب میکند .چطبور اسبت

نماینده خدا دانست و نوشت

که بنیصدر در برابر مردم خاضع و خاشع است ،دائم آنها را سبتایش

"من یک توضیح دیگری هم باید بدهم ،و آن اینکه من ایشان

را ]بازرگان[حاکم کرده ام ،یک نفر آدمی هستم به واسطه والیتی که
از طرف شار مقد

دارم این را قرار دادهام}7117{".

می کند ،مدام در میان آنهاست ،گاه با اتوبو

5

به سبرکار مبیرود ،در

جشههها در سنگر روی خاک مینشیند ،تمامی عکسهبایش در جشهبه
بین سربازان رده پایین است ،در سینی آنها غذا میخورد و ببر قبای

او همچنین خطاب به یک میییون نفری که در اولین سبالگرد

آنها سوار میشود ،با شیوار کردی و پیراهن سهدگمه در چادر عشبایر

وفات دکتر مصدق پس از پیروزی انقالب ،در احمبدآباد جمبع شبده

نشست و برخاست میکند و زمانیکه روزنامه عکس او را درحال نمباز

بودند ،گفت "ول کنید این اسبتخوان پوسبیده را" و بعبد از فبوت

چاپ میکنند برمیآشوبد و اعتراض میکند؛ اما زمانی کبه صبحشت از

آیت اهلل طالقانی و اجتما باورنکردنی بیش از دو میییون نفر کبه ببه

انحصار و استشداد به میان میآید محکم میایستد و به هیچ قیمت زیر

صورت خودجوش بر پیکر پاک او گرد آمده بودند ،آن را برای اسبالم

بار ظیم نمیرود و در مقابل قشضهکنندگان قدرت میت کوتاه نمبیآیبد
نامش می شود خودخواه و از خودراضی؟ بیه .آقایان نمی توانند بشیننبد

و خدا دانست و اظهار داشت
"مردم با آن شور خودشان ریختند به خیابان هبا و ببه سبر و

که کسی بر سر راهشان ایستاده است .اگر "بیه قربانگو" و "چشبم و

سینه خودشان زدند و گفتند این عالم و نائب پیغمشر ما از دنیا رفت.

سببمعا و طاعتببا" و" مطیببع اوامببر ذات میوکانببه" و عمیببه دسببت

این برای اسالم بود .مردم هیاهویشان برای خدا است}7112{".

استشدادشان باشی وهیچ مزاحمتی برایشان ایجاد نکنی و چبونوچبرا

با اینکه بنی صدر درمتن حرکت انقالب بود اما نه عکسبی از

نکنبی و دم نزنبی  ،دارای صبفات پسببندیده و خصبال نیکبو و آینببه

او منتشر میشد و نه او تالش میکرد تا خود را مطرح کند .در میبان

تمام نمای خوبی هستی و اگر در مقابل تمامیبتخبواهیشبان صبدای

عکس های آقای خمینی در پاریس کمتر عکسی هسبت کبه او را در

اعتراض بیند کنی و در برابر قدرت مطیقهشان فریاد بزنی ،به پشبتوانه

کنار آیتاهلل نشان دهد .بنیصدر عکس هایی را که خشرنگاران گرفته

میت سد راهشان شوی و حیف ومیل بیتالمبال را بازخواسبت کنبی،
همین تقسیم بنبدی

بودند جمع می کرد و پس از جدا سباختن عکبس هبای خبود بقیبه

خودخواه و ازخودراضی و مغرور هستی .بر اسا

عکسها را به صاحشان تحویل مبیداد }7112{.و از عجایبب روزگبار

است که امثال میرحسین موسوی میشوند چهره متواضبع و افتباده و

است که یکی از اتهامات سال های بعد چنین شخصی که اینهمبه از

خدمتگزار قرن ومحشوب و بنیصبدر مبیشبود خودخبواه و متکشبر و
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خودنمایی وسوا و پرهیز دارد ،خودخواهی و تکشر بیان شد.
بنیصدر بر سر اصول اساسی زنبدگیاش ،اسبتقالل و آزادی،
هیچگاه نه کوتاه آمد و نه سازش کرد .در طبول ایبن سبالیان هرکجبا
مخالفین او فرصت اظهارنظر درباره او را پیدا کردهاند ،فورا و بیمقدمبه
اولین دستآویز حمیهشان غرور بنیصدر اسبت .تبا از آنهبا دربباره
بنیصدر سوال میشود ،این جبواب را مبیدهنبد کبه "واال یکبی از
ایراداتش این است کبه ...ایبراداتش خییبی زیباد است!...عرضبم ببه
7
خدمتتان که ...بیه ...خییی از خود راضی بود!"
 -2گوشهای از گفتگوی جواد مظفر با بنیصدر:
 میگویند کتاب کیش شخصیت را که شما نوشتتهایتد شتاید خصوصتیتخودتان باشد!
 این را جالل الدین فارسی راه انداخته .عرض کنم که اقال در متورد ایتنهنر بود که چنین آئینهای از خودم به دست بدهم!"{}2331
 -2بنیصدر در پاسخ به این حرف میگوید" :عدهای من را متهم می کنند که
فالنی تک رو است .چرا؟ بدلیل اینکه حاضر نیستم در داخل احزاب با اینهتا
کار کنم .اگر این مرض است جد من هم داشته .علی هم داشته ،این را تتک
روی نمیگویند ،میگویند ،تک بودن}2323{".

مغضوب .عینا همین اتهامات متوجه دکتبر مصبدق نیبز ببوده اسبت.
مخالفانش ،که اکثرا از دسته حاکمان فعیی هستند او را ببه خبودرایی،
تکشر و بیاعتنایی به فرامین کاشانی متهم میکنند .از آن جمیه اسبت
سخنان هاشمی رفسنجانی که درباره مصدق گفته ببود " مصبدق ببار
خودش را بار کرده بود ،خیال میکرد ،دیگر نیازی به روحانیت نبدارد و
آراء مردم را پشت سر دارد}7177{".
بنیصدر ،راه پیشوا را در پیش گرفته بود.
رفتاری که از آقای خمینی در خرداد  71و از آنهنگام تا مبرگش
دیدیم چندان تعجبانگیز نشود .تمام سبخنانی کبه در کتبب الشیبع و
والیت فقیه آمده بود ،عمیی شد .اما آیتاهلل سخنان دیگبری هبم زده
بود .پس حرف های پاریس چه؟ مگر آقای خمینی آنهمه درباره آزادی
بیان و روزنامهها و دموکراسی سخن نگفته بود؟ مگر در قبرآن نیامبده
است که "به عهدهای خود عمل کنید"؟ مگر تعهبد نکبرده ببود کبه
آزادی مطشوعات و دموکراسبی پیشبرفته تبر از کشبورهای غرببی را
 " -3رئیس جمهور امروز همچون دیگر مردم با اتوبوس بته ستر کتار ختود
رفت(".انقالب اسالمی 2،اسفند )38

ایستاده بر آرمان
برایمان به ارمغان بیاورد؟ آیتالیهی که در پاریس و چند ماه پس از آن
سخن از دموکراسی و آزادی ورحمت واسالم وعدالت میزد چه شد که
به گذشته خود رجعت کرد و به قیع و قمع رو آورد؟ این سخنان کجا با
تعهداتش میخواند؟ اینبار دیگر خود اوست که صحشت میکند
"آنهایی که فریاد می زنند بایبد دموکراسبی باشبد ،ایبن هبا

روایت فروپاشی یک انقالب

12

عواطف بچه گانه را کنار بگذارید}7177{".

مسیرشان غیط است .مسیر ما مسیر نفت نیست .میی کبردن نفبت
پیش ما مطرح نیست .ما اسالم میخواهیم}7177{".
"در انقالبی که در ایران حاصل شد در سرتاسر ایبن ممیکبت
فریاد مردم این بود که ما اسالم میخواهیم .این مردم قیام نکردنبد
که ممیکتشان دمکراسی باشد}7175{".
"به آنها که از دموکراسی حرف میزنند گوش ندهید .آنهبا ببا
اسالم مخالفند .میخواهند میت را از مسیر خودش منحرف کنند .مبا
قیمهای مسموم ،آنهایی را که صحشت میبی و دمکراتیبک و اینهبا را
میکنند میشکنیم}7172{".
"آنهایی که به اسم دموکراسی ،با اسم دمکرات مبیخواهنبد

روحاهلل خمینی ،مرد سال  7121مجیه تایم

ممیکت را به فساد و تشاهی بکشند ،این ها باید سرکوب شوند .میبت
آن ها را سرکوب خواهد کبرد .کباری نکنیبد کبه بباب غضبب بباز
شود}7173{".

"راجع به دادگاه انقالب و راجع به کارهبایی کبه مرببوط ببه
دادگاه انقالباست ،من نمیگویم که باید اینجا سستی بشود .اینجبا

"شما روشنفکر هستید و آزادی همبه چیبز ،از جمیبه آزادی

باید با جدیت جیویش گرفته بشود ،باید جیوی این فسبادها گرفتبه

فحشا را میخواهید .یک نحو آزادی میخواهیبد کبه جوانبان مبا را

بشود .حاال بگیرند نگه دارند تربیت کنند یا اگر واقعاً مستح حدود

فاسد کند.ما میخواهیم ممیکت را حف کنیم و حف ممیکت ببه آن

شرعی هستند حدود شرعی را جاری بکنند که زنبدانها بایبد محبل

آزادی که شما میگویید نیست .این آزادی ممیکت را بر باد می دهد.

تربیت باشند}7177{".

این آزادی که شما میخواهید ،آزادی دیکته شده است}7177{".

"آقایان بعض شان م گویند مساله والیت فقیبه ،اگبر یبک

"من انقالبی نیستم .اگر ما انقالبی بودیم اجازه نمیدادیم اینهبا

مساله تشریفات باشد مضایقه نداریم ،اما اگر بخواهد دخالتبکند در

اظهار وجود کنند .تمام احزاب را ممنو اعالم میکردیم ،تمام جشههها

امور ،نه ،ما آن را قشول نداریم .اگر متوجه به الزم این معنبا باشبند،

را ممنو اعالم میکردیم و یک حزب و آن حزب اهلل ،حزب مستضعفین

مرتد م شوند}7175{".

تشکیل میدادیم و من توبه میکنم از این اشتشاهی که کردم}7172{".
"یک نفر آدمی که یک ممیکت یا گروه را فساد میکند ،قاببل
اصالح نیست .این را باید برای تهذیب جامعه نابود کبرد  .ایبن غبده
سرطانی را باید از جامعه دور کرد و دور کردنش هم به این است کبه
اعدامش کنند}7172{".
"یکی از اینها آمده بود گریه میکرد که چرا بعضی از اینهبا را

"هرکه به رسول خدا اهانت کند  ،هر که به ائمه هبدی اهانبت
کند  ،واجبالقتل است}7172{".
" قیام کردن بر خالف حکومت اسالم  ،جزایش جزا بزرگب
است .قیام بر ضد حکومت اسالم در حکم کفر است ،باالتر از همبه
معاص است ،همان بود که معاویه قیام م کرد ،حضرت امیر قتیش را
واجب م دانست}7173{".

میکشند! اینها باز توجه ندارند که اسالم در عین حال که تربیت است،

"آنکه مکتشی را مسخره میکند ،اسالم را مسخره میکند .اگر

یک مکتب تربیت است ...اگر ما بخواهیم مسامحه کنیم در قضاوت ،تبا

متعمد باشد ،مرتد فطری است .زنش برایش حرام است .مبالش هبم

آخر گرفتار هستیم .ما با هیچکس قوم و خویشی نداریم .ما مطیع اسالم

باید به ورثه داده شود .خودش هم باید مقتول شود}7177{".

هستیم و احکام اسالم را میخواهیم جاری کنیم}7171{".
"ما دیگر نمیتوانیم آن آزادی را کبه قبشالد دادیبم ببدهیم و

"میی گرایی مخالف اسالم است" }7172{".میبی گرایبی ببر
خالف اسالم است این بر خالف دستور خداست و ببر خبالف قبرآن

نمیتوانیم بگذاریم این احزاب کار خودشان را ادامه بدهند .ما شرعاَ

مجیببد اسببت" }7172{".میببیگرایببی اسببا

نمیتوانیم مهیت بدهیم .شرعاَ جایز نیست کبه مهیبت ببدهیم .مبا

اسببت"{" }7171مببا از ایببن میببیهببا هببیچ ندیببدیم جببز

آزادی دادیم و خطا کردیم .به این حیوانبات درنبده نمبیتبوانیم ببا

خرابکاری"{" }7151آن هایی که میگویند ما مبیخبواهیم میبت را

مالیمت رفتار بکنیم .دیگر نمیگذاریم هیچ نوشبتهای از ایبنهبا در

احیا کنیم ،مقابل اسالم ایستادهاند"{}7157

هیچ جای ممیکت پخش شود .تمام نوشتههایشان از بین میبریم .ببا
اینها باید با شدت رفتار کرد و با شدت رفتار خواهیم کرد}7171{".

بببدبختی مسببیمین

"ما چقدر از این مییت سییی خوردیم .من نمی خواهم بگبویم
کببه در زمببان مییببت ،در زمببان آنکببس کببه آنقببدر ازش تعریببف

"این جنایتکارها که در بازداشت هستند متهم نیستند ،بیکه

میکنند[مصدق] چه سییی به ما زدند .من نمبیخبواهم بگبویم کبه

جرمشان محرز است؛ باید فقط هویت آنها را ثابت کرد و بعد آنهبا را

مدرسه فیضیه را به مسیسل بستند  .بروند کنار اینهبا ،برونبد گبم

کشت .اصالً احتیاج به محاکمه آنها نیست .هیچگونه ترحمی درمورد

بشوند .ما از آنها ضربه خوردیم}7157{".

آنها مورد ندارد .اگر ما اینها را نکشیم ،هر یکی شان که بیاید بیرون

میرود آدم میکشد .با چند سال زندان کار درست نمبیشبود .ایبن

پس از این حرف ها درباره مصدق ،بنی صبدر پیبامی از طریب
اشراقی برای آقای خمینی فرستاد

ایستاده بر آرمان
"اشراقی آمد و گفت که آقا میخواهد شما را حمایت کند .گفتم
برای ریاست جمهوری از آقا حمایتی نخواسبتم و ببا حمایبت ایشبان

روایت فروپاشی یک انقالب
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را میگویم! بنی صدراز اولین باری کبه ایبن گفتبه را از زببان آقبای
خمینی شنید نقل میکند

رئیس جمهور نشدم و االن که روزی  71ساعت برای وطنم کار میکنم،

"من به خمینی گفتم شما تعهد کردید کبه مجیبس موسسبان

از آقا هیچ حمایتی نمیخواهم ،فقط مزاحمتی ایجباد نکنبد .اشبراقی

تشکیل دهید وباید عمل کنید .ایشان گفتند نه هیچ اینچنین نیسبت.

گفت آقا گفتهاند اگر در چهار چوب قانون اساسی کبار کنبی از شبما

من اگر الزم باشد امروز یک حرف میزنم ،فردا اگبر خبالف آن اقتضبا

راضی خواهم بود.گفتم من در چهارچوب کار کردم تا حاال از قانون پبا

کرد ،خالفش را میگویم .ما یکدفعه همینجور وا رفتیم!"{}7127

فراتر نگذاشتهام .من از شما می خبواهم قبانون را رعایبت کنید.شبما

آقای خمینی الشته بعدها این جمیه را در دو سخنرانی تکرار کرد

مجیس شورای میی را کردید اسالمی و گفتید کمیتههبا و دادگاههبای

"در نجف و پاریس یک حرفهبایی زدم کبه چنانچبه اسبالم

انقالب به کار خود ادامه دهند و احزاب را بستید .شما گفتهاید در ادامه

پیروز شود ،روحانیون میروند سراغ شغلهای خودشان ،لکن وقتبی

مجیس را منحل خواهید کرد .من کجا از این حرفها زدهام؟ میخبواهم

ما آمدیم و وارد معرکه شدیم دیدیم که اگر روحانیون را بگوییم همه

قانون اساسی اجراشود .من چقدر باید از دست شبما رنب بشبرم؟ هبر

بروید سراغ مساجدتان ،این کشور به حیقبوم آمریکبا یبا شبوروی

کاری را سر و سامان می بخشم با یک لگد خراب میکنید .میترسبید

می رود ...ما این طور نیست که هرجا یک کیمبهای گفتبیم و دیبدیم

من مصدق شوم و شما کاشانی اما ا ن محشوبیتم از مصدق بیشتر است

مصالح اسالم این جوری نیست ،بگوییم سر اشتشاه خود هسبتیم .مبا

ولی هیچ وقت صحیح ندانستم که در مقاببل شبما بایسبتم .شبما ببا

دنشال مصالح هستیم .بنابراین مساله نیست که آقایان به ما بگوینبد

کارهایی که میکنید ،خود را کاشانی میکنید .خوب نکنید که نشبوید.

شما آن روز اینجوری گفتید ...هرچه میخواهند به ما بگویند .بگویند

مگر من نخواستم دولت معرفی کنم؟ شما قشول کردید و زدید زیبرش.

کشور مالیان ،حکومت آخوندیسم .این هم یک حربه ای است که مبا

من بازرگان نیستم و پیشمرگ نخواهم شد .در سخنرانی خود مصبدق

را از میدان به در کنند .ما نه ،از میدان بیرون نمیرویم}7127{".

را نزد مردم بی اعتشار کردید ،با حرفهای شما مصدق بی اعتشار نخواهد

"ما می خواهیم اسالم را پیاده کنیم .پس ممکن اسبت دیبروز

شد .مصدق مظهر میی ماست و چهره جهانی دارد و ا ن شما چه چهره

من یک حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری را و فردا حرف دیگری

ای در جهان دارید و مصدق چه چهره ای دارد؟ من نخواستم بروم سبر

را .این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفبی زدهام بایبد روی

قشر شهدای سیتیر ،ولی بعد از حرفهای شما مبن رفبتم و سبر قشبر

همان حرف باقی بمانم}7125{".

هریک فاتحه خواندم .شما نمیتوانید با ایبن کارهبا مصبدق را خبراب
کنید .وقتی آقای سنجابی در پاریس پیش شما آمد سبه روز شبنگول
بودید ،حاال چه شده؟"{}7155
آقای خمینی که روزگاری گفته بود "روحبانیون حب ندارنبد
رئیسجمهور شوند"{ }7152و حتی قشلتر از پاریس ،در نجف گفتبه

به عشارت دیگر آقای خمینی نه تنها مردم ایران ،که ببه قبول
جاللالدین فارسی دولتمردان آمریکا را هم فریب داد .او میگوید
"امام همین آمریکا را فریب داد با مصاحشه هایی که در پاریس
کرد...آن را امام برای فریب آمریکا گفت ...بیه .ما خییی چیزها را قشل
از آنکه عمیی کنیم نشاید به دشمن بگوییم}7122{".

بود "منظور از حکومت اسالمی این نیست که رهشران مذهشی خبود

پس از سال  71آقای خمینی هر چه خواست ببا قبانون کبرد.

حکومت را اداره کنند }7153{".و در پاریس نیز همبانطبور کبه در

رئیس دیوان عالی را بر خالف قانون اساسی نصب کرد و با تشبکیل

ابتدا آمد بارها گفته بود که روحانیون منصب دولتی قشبول نخواهنبد

شورای بازنگری قانون اساسی و تعیین گروهی برای دسبتببردن در

کرد ،اینک با کمال اعتمادبه نفس میگفت

قانون در سال  ،72قانون اساسی را آنطور که میخواسبت ،درسبت

"می گویند که روحانیون باید بروند سراغ کار خودشان و میت

کرد .این عمل آقای خمینی که در تناقض کامل ببا اصبل  31قبانون

را بگذارند و سیاست را بگذارند برای ما .شما در این  31سبال هبیچ

اساسی انجام شد ،منجر به صدور دو اطالعیه از سوی نهضبت آزادی

غیطی نکردید.شما را من می شناسم .نمی خبواهم اسبمتان را بشبرم.

ایران در  77خرداد و 73تیر  72گردید .در این بیانیهها آمده بود

سرجایتان بنشینید.آدم بشوید}7157{".
"همه متصدیان روحانی که هسبتند االن در مقامبات بباال ،از
بابت این است که میبینند که کسان دیگر نخواهنبد توانسبت اداره
این کشور را آنطور بکنند که اسالم میخواهد .بدون آنها نمبیشبود
اداره کرد ممیکت را .ما جواب خدا را چه بدهیم؟"{}7152
"آخر شما در ظرف چندین سال چه کبار کردیبد ببرا ایبن
کشور که روحانیون را م گوئید نشاید باشد؟ چبه کردیبد؟ چبه کبار
مثشت شما کردهاید؟ جز حرف هیچ ندارید}7152{".
"اگر اسالم را از دست شما گرفتند و آخونبد را از میبت جبدا
کردند شما  2نفر میی هیچکاری نمیتوانید بکنید}7151{".
"روحانیت نقش دارد ،در حکومت هم نقش دارد .ما حاال بعد از
مدتها فهمیدیمکه اطمینان به دیگران نیست}7121{".
وقتی از او پرسیدند که این صبحشتهبای شبما ببا آنچبه در
پاریس گفتید نمیخواند ،بی هیچ قید و مسبئولیتی گفبت مبن اگبر
صالح بدانم امروز یک حرفی می زنم ،فردا اگر صالح دیدم مخبالفش

"به راستی در کجای دنیبا سبابقه دارد قبانون اساسبی را در
شورای منتخب حاکمیت بدون ح اظهار نظر میت ،اصالح و یاترمیم
نمایند؟"{}7123
از جمیه این تصرف ها ،حذف شبرط مرجعیبت ببرای رهشبر و
تعیین اختیارات برای والیت مطیقه فقیه بود .این تغییرات تا ببدانجا
صورت گرفت که عزتاهلل سحابی در نامهای سرگشاده به نماینبدگان
مجیس نوشت
"این تغییر قانون اساسی است نه اصالح آن}7127{".
هاشمی رفسنجانی نیز درباره شیوه برخورد آقای خمینبی ببا
قانون اساسی میگوید
"امام در عمل نشان دادند که بیشتر از آن قانون اساسی ،برای
مقام والیت اختیارات قائل هستند .کسی هم معتبرض نشبود .ببدون
اینکببه بببه مجیببس مراجعببه کننببد نهببادهببایی تاسببیس کردنببد و
قضاوتهایی بین مجیس و شورای نگهشان انجام دادند}7122{".
آقای خمینی با اهرم شورای نگهشان ،همان مجیس فرمایشی را

ایستاده بر آرمان
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نیز در زیر سیطره خود گرفته بود تا احیانا" ،والیت مطیقبه فقیبه"،

اینکه به شما گفتم اگر خشر بردن من افشا شود ،آبرویم میرود ،نوشت

خدشه دار نگردد .یکی از همین کارها در خاطرات هاشمی رفسنجانی

" ...در شرفیابی کوتاه دوم که آقای رحمانی نیز حضور داشتند

آمده است

باز استدعای کناره گیری و استعفا کبردم ولبی فرمودیبد همچنبان

"در جیسه عینی شرکت کردم .الیحه طرح احیبا و واگبذاری

بمانید و انحرافات او را به مسئولین گوشزد کنید .در شرفیابی سبوم

اراضی مزروعی که در مجیس تصویب شبده ببود از طبرف شبورای

به تاریا  31/71/71که آقای توسبیی نیبز حضبور داشبتند ،مصبرا

نگهشان با اشکاالت فراوان رد شده ،الشته امام دستور دادهاند کبه رد

استدعای اجازه استعفا کردم .با نقل به مضمون عرض مبیکبنم کبه

شود"}7122{.

فرمودید آبرو مهمتر از خون نیست ،جوانان ما برای این انقالب الهی

تمام این ها یک طرف و تهیی و تحریک مردم به جاسوسبی و
فروختن و لودادن دوست و آشنایشان در طرف دیگر .آقای خمینبی
دراین باره فرمودند

خون میدهند ،شما هم آبرو بدهید}7132{".
آقای خمینی نیز در جواب او نوشت
"همان گونه که مرقوم داشتید پس از کشف انحراف بنی صبدر

"واجب بر همه ما ،بر همه شماست که اگبر توطئبهای دیدیبد

چند مرتشه نزد اینجانب آمدید و اظهار داشتید که من میخبواهم از

واگر رفت و آمد مشکوکی دیدید خودتان توجه کنید و اطال دهید.

سمتی که نزد بنیصبدر دارم کنباره گیبری کبنم و اینجانبب ببرای

بر همه ما واجب است که جاسوسی کنیم .بر همه ما واجب است کبه

مصالحی که در نظر داشتم با نظر شما مخالفت کبردم و شبما را ببا

نظر کنیم و توجه کنیم و نگبذاریم کبه غائیبه ای پیبدا شبود .منبع

اکراهی که داشتید از کنارهگیری بازداشتم}7133{"...

جاسوسی از حرف های احمقانه ای است که از همبین گبروههبا القبا
می شود که جاسوسی خوب نیست .اما ببرای حفب اسبالم و حفب

با کودتای  ، 71سیل اعدامها و کشتارها شرو شد .دسته دسته
جوانان این ممیکت پای در مسیا میگذاشتند و جنازه ببیروح آنبان

مسیمین واجب است}7121{".

تحویل مادران داغدارشان میگشت .قتلعام هواداران رئبیسجمهبور

"مردم باید پند بگیرند از آن مبادری کبه پسبرخود را آورد و

وهر آنکس که در وجودش شعیه آزادی کورسویی میزد ،نشان داد کبه

بدست محاکمه سپرد و آن پسر اعدام شد .این یکی از نمونبه هبای

قدرت نه انسانیت میشناسد ،نه رحم ،نه مروت و نه دین و نبه اسبالم.

اسالم است و دیگران هم باید همینطور باشبند .اوالدهبا وبرادرهبا و

تنها سرکوب و خون می تواند جنون قدرت را فرونشاند .دردناکتبرین

فرزندان خودشان را اگر نصیحت نپذیرفتنبد معرفبی کننبد تبا ببه

کودتای قرن به اجرا گذاشته شد و انقالبیون آزادیخواه بوسبییه آقبای

نفو

مجازات خود برسند}7131{".
"اسالم را همه باید حف کنیم ...یک بیچاره ای به من نوشبته
بود که شما گفتید همه ایبنهبا را بایبد تجسبس کنیبد ،خبوب در
قرآن[که] می فرماید التجسسوا ...وقتی که اسالم در خطر است همه
شما موظفید که با جاسوسی حف کنید اسالم را}7137{".

خمینی و دستیاران حکومتی به وحشتناک ترین شکل ممکن کنار زده
شدند .گویی بنیصدر آخرین مهره مزاحم بود که نمیگذاشبت آقایبان
هرکار دلشان خواست بکنند و اکنون که او نشود...
بنی صدر درباره خسارتی که به کشور بر اثر ایبن کودتبا وارد
آمببد گفببت "آزادی قیببم واجتماعببات و احببزاب از بببین رفتتنببد.

"دانش آموزان عزیز باید با کمال دقت اعمال وکردار دبیران و

روشنفکران و مغزها از کشور متواری شبدند و آنهبا کبه ماندنبد یبا

معیمین را زیر نظر بگیرند که اگر خبدایی نباکرده در یکبی از آنهبا

ساکتاند یا مخفی و زندانی واعدام شدند .بخش مترقی روحانیت نیز

انحرافی بشینند بالفاصیه به مقامات مسئول گزارش نمایند ...فرزندان

یا ساکت یا تحت فشار است .امنیبت قضبایی از ببین رفتبه اسبت.

عزیزم در صورتیکه مشاهده کردند که بعضی از دشبمنان در لشبا

روحانیون حکومتیان از حقوق ویژه برخوردارند ،حتبی دادگاهشبان

دوست و همشاگردی میخواهند آنانرا جذب گبروه خبود کننبد ببه

هم ویژه است .مردم نه در جان ومال وشرف خویش کمترین امنیتی

مقامات مسئول معرفی نمایند وسعی کنند اینکارخود را ببه صبورت

ندارند .ابزار فشار و اختناق از جمیه تفتیش خانه ها و استراق سمع و

مخفی انجام دهند}7137{".

دستگیری دست جمعی و شبکنجه و اعبدام هبای فبوری ببا ابعباد

خود آقای خمینی نیز دراینباره پیشقدم شده بود .بنیصدر

گسترده تر از دوران شاه بکار میرود  .فساد مالی فراگیر شده اسبت.

از موسوی گرمارودی که برای آقای خمینی از دفتر او خشبر مبیببرد

کمیتهها و سپاه بتدری در حیطبه قبدرت ،وحبدت جدیبدی میبان

میگوید "موسوی گرمارودی از دفترمن برای خمینی خشر مبیببرد.

فرصت طیشان ،مستکشران و حکومبت روحبانیون بوجبود آوردهانبد.

آقای پسندیده برادر بزرگ آقای خمینی ببه مبن گفتبه ببود کبه او

اقتصاد کشور در بازرگانی داخیبی و خبارجی خالصبه شبده اسبت.

است در نزد شما .احضارش کردم .گفتم مبن کبه هبر روز

سرمایهها از کشور فرار میکنند .مغزها از کشور رفتهانبد .مبدیرکل

کارنامه مینویسم .توی این دفتر ریاست جمهوری چه چیزی هسبت

واعضای گمرک مهرآباد را توقیف کرده بودند چرا که اجازه تبرخیص

که شما میروید وگزارش میکنی؟ او شبرو کبرد ببه فحبش هبای

وسایل جاسوسی و تفنگهای کوچک وبزرگ و بیصدا و ببا دورببین

چارواداری به خمینی دادن وگریه کردن وگفت چه کنم؟ من دوتا زن

که مخصوص ترور هستند را نداده بودند .به تهدید من آنهبا را آزاد

جاسو

دارم و از هر زن دوتا بچه دارم .مال و ثروتی هم که ندارم .آن کار در

کردند وامروز بر خالف همین قانوناساسی والبد به تجبویز شبرعی،

بنگاه فرانکیین را هم از من گرفتند .درآمد ماهانبه خبوبی در آنجبا

تیفنها و نامهها کنترل میشوند .ترور رواج دارد وخانههای شبکنجه

داشتم .شما هم در اینجا به عنوان مشاور پولی به من نمیدهید و من

و زندانهای نامعیوم بسیارند وسپاه ساواک شده است}7137{".

باید زندگی کنم .به این صراحت این حرفها را زد ومقداری زیباد هبم
فحش به آنها داد .گفتم برو}7135{"...
موسوی گرمارودی بعدها در نامه مورخبه  73/77/73ببه آقبای
خمینی ماجرای خشر بردن از دفتر بنیصدر را برای او بازگفت وبا بیبان

"خشونت زبان رسمی جمهوری اسالمی شد ،هبر ببار رادیبو
میگفت "امروز امام خمینی بنیانگذار جمهبوری اسبالمی سبخنانی
ایراد فرمودند" همه نگران میشدند .چرا که روشن بود آتبشهبا را
تیز خواهد کرد}7132{".

ایستاده بر آرمان
پیرمرد عارف داستان ما اینک بر تختی از خبون نشسبته ببود.
پایههای حکومت اسالمی با خون جوانان معصوم کشبور مسبتحکمتبر
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میشد؟"{}7175
نقاب از چهره فروافتاده بود.

میگشت و انسانیت ،جای خود را به قاتییت داده بود .وحشبیانه تبرین
کشتار قرون اخیر با چراغ سشز آیت اهلل و دسبتور کتشبی وعینبی وی،
سیاهترین روزهای تاریا معاصر ایران را رقم زد .از این سو جوانان ایبن
ممیکت گروه گروه روانه جوخههای اعدام میشدند و از آن سو پیرمرد
عارف ما سرخوش از ادای وظیفه سجده شکر به جبا مبیآورد .صبدای
فریاد مردان و زنان معتقد و باایمان که مرگ را ببر ننبگ تبرجیح داده
بودند در سیاهچالهای تاریک و شکنجهگاههای مخوف مبیپیچیبد و
سرانجام در خیوت قشرستان هایی که "شاه آن ها را آباد کرده ببود"،7
آرام می گرفت .او که خود را تجسم و نمود عینی اسالم دانسته بود و با
شعار " اگر روحانیت برود ،اسالم رفته است" به میدان آمبده ببود ،در
انتخاب بهترین راه  ،آسانترین راه را انتخاب کرد؛ کشتار.
از آن سو بنی صدر برای خمینی پیام می فرستاد و در آخبرین
صحشت ها او را بار دیگر ببه رعایبت حاکمیبت میبت و آزادی مبردم
دعوت میکرد .بنیصدر از آن لحظهها میگوید
"محمدی گیالنی گفته است من سه ببار محکبوم ببه اعبدام
هستم مگر آنکه پیش از ماه رمضان نزد آقای خمینبی ببروم و توببه
کنم .من نه تنها آماده ام که توبه کنم ،بیکه آمبادهام تبا زنبدهام نبه
حرفی بزنم ونه مطیشی بنویسم .آماده تیرباران هم هسبتم ببه یبک
شرط که شما همان خمینی پاریس شوید ،آزادیهای عمومی را به آنها
باز گردانید ،امنیت را بازگردانید ،و اقتصاد را سامان دهید}7132{".
"دو روز پیش از اعدامها و کشتارهایی که از  57خبرداد آغباز
شد نظر خودم را در نواری ضشط کردم و پیش خمینی فرستادم .گفتم
دادگاههای انقالب را دست کم سه ماه تعطیل کند .آزادیها ،خصوصا
آزادی مطشوعات را برقرار کند و بحثهای آزاد به معنای واقعی کیمه
پدید آورد .اگر سه ماه گذشت و نتیجه بد بود ،از نو زندان و شکنجه
واعدام وکشتار را برقرار سازد .نشنید و بدتر کرد}7131{".
"کار را بجایی رسباندند کبه شبشی  211 -311نفبر را اعبدام
میکردند .این اعمال آنها را اعدام نمبیشبود گفبت ،چبون کشبتار
روزمره بود ،یعنی وقتی  211- 311نفر را میکشتند این معنی اعبدام
ندارد .بیکه کشتار مداوم بود}7171{".
"هر روز گروه گروه کودک و نوجوان و جوان را اعدام میکنند.
این اعدامها ضربه مرگشاری بر هستی اسالم و استقالل وارد میکنبد.

بر سر دوراهی
نقطه عطف زندگی سید ابوالحسن بنیصدر فبرا رسبیده ببود.
تمام آن زحمات طاقت فرسای زندگی اش در یک کفه و این لحظات و
ثانیه های سخت در کفه دیگر ترازو .رئیس جمهور محشبوب ببر سبر
دوراهی دشواری قرار گرفته بود بماند یا برود؟
در این گیرودار بود که سروکیه مجاهدین خی پیدا شد .آنها
دیگر از کجا آمده بودند؟ مگر یکدست از اینها انقبالب ایبدئولوژیک
نکردند و بنی صدر در افشای دروغهاشان ،کتاب "زور عییه عقیده"
را نوشت؟ مگر این ها نشودند که رئیس جمهور دائما تفکرشان را نقبد
میکرد و آنان را التقاطی میدانست؟ پس کنبار او چبه مبیکردنبد؟
بنی صدر پیش از این ،قشل از انتخاببات ریاسبت جمهبوری ،دربباره
سازمان مجاهدین خی گفته بود
"چند وقت پیش اینها(مجاهدین) پیش من آمدند .گفتند شما
بیشتر از همه ما را کوبیدید .بیشتر از همه ما را اذیت کردیبد .گفبتم
من خیال میکنم بیش ازهمه به شما خدمت کردم .ببه دلیبل اینکبه
شما بیمارید و کسی جرات نداشت ببه شبما بگویبد بیماریبد .مبن
نترسببیدم و گفببتم .ایببدئولوژی شببما التقبباطی اسببت .التقبباطی از
استالینیسم ویک برداشت سادهای از اسالم}7172{".
دفتر حزب جمهوری به تازگی منفجر شده بود و ظبنهبا ببه
سمت سازمان مجاهدین خی ایران گردش میکبرد .دربباره انفجبار
حزب جمهوری ناگفته های بسیاری هنوز مطرح است .چگونه میشود
که هاشمی رفسنجانی و دو تن از سران حزب ،دقایقی قشل از انفجبار
از سالن بیرون می آیند؟{5}7173چطور می شود کبه ببا یبک بمبب
دست ساز کارگذاشته شده در پای ستون میبانی سباختمان ،تمبامی
ستونهای کناری منفجر شده و سقف یکپارچه پایین بیایبد؟ اصبوال
چطور یک جوان سال اول دانشگاهی میتواند به دفتر مرکزی حبزب
نفوذ کند ،بمب کار بگذارد و به هوای بستنی خریدن از محبل خبارج
شود؟! 2تقییل بیش از  21کشته دفتر حزب به  27تن و صحنهسبازی
با واقعه کربال چه دلییی داشته است؟
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بنیصدر نقل میکند "در پاریس از رجوی پرسبیدم کبه شبما

اعتشار این میت را از بین میبرند .انقالب ما ،انقالبی کبه چنبد نسبل

انفجار را انجام دادید؟ گفت ما کردیم .گفبتم در تهبران کبه پرسبیدم

قربانی آن شدهاند در خطر است}7177{".
"چه بیاعتشاری بیشتر از ایبن کبه در براببرش نسبل جبوان
ایستاده است و حکومت روحانیون برای ادامه حکومبت اسبتشدادی
ضعیفش به کشتار و اعدام کودک ونوجوان میپردازد و ظرف دو مباه
 211نفر اعدام شدهاند .در یک قرن اخیر چه کسی و در چبه رژیمبی
7
این سفاکی را کرده است؟"{}7177
و نا امیدانه میپرسد "چطورمیشود شاهد مرگ انقالبی چنان

گفتید ما نکردیم ،اینجا میگویی ما کردیم؟ اما من باورم نیست که شما

زیشا شد؟چه میشد اگر خمینی همان خمینی ماه های قشل از انقالب
 -2رک به سخنان آقا ی خمینی در بهشت زهرا 22 ،بهمن " :2331من باید
عرض کنم که محمدرضای پهلوی ،این خائن خبیث برای ما رفت ،فرار کرد و
همه چیز ما را به باد داد .مملکت ما را خراب کرد .قبرستانهای ما را آباد کرد"...
 -2بنی صدر در اصل کلمه " مالتاریا" را به جای حکومت روحانیون به کتار
می برد .این واژه را اولین بار هادی غفاری در وجه تسمیه کلمه "پرولتاریتا"
مطرح کرد .شاید بتوان معادل مالتاریا را" ،استبداد روحانی" درنظر گرفت.

کردید چون خود من از ستاد ارتش که هنبوز ببا آنهبا رابطبه داشبتم
 -3از جمله روزنامه کریسچین ساینس مانیتور در این باره نوشت":آیا توطئته
انفجار  28ژوئن را یکی از گروههای درون حزب که خواهان سلطهیابی بر کلیه
تشکیالت است ،طرح ریزی کرده است؟ از جمله مصادی این بدگمانیها آقتای
رفسنجانی،محمدعلی رجایی و بهزاد نبوی هستند که لحظاتی قبتل از انفجتار
محل دفتر مرکزی حزب جمهوری را ترک کردند .یکی دیگر از منابع اطالعتاتی
میگفت :تنها دقایقی پیش از انفجار ،نبوی به اطرافیان خود در کنفرانس گفتته
است که احساس میکنتد ،حتالش ختوب نیستت.رجایی ورفستنجانی بته او
میگویند که اگر قصد دارد برود ،آنها نیز در معیت وی ختارج خواهنتد شتد و
انفجار بالفاصله پس از خروج آنها صورت گرفته است}2366{".
" -2محمدرضا کالهی دانشجوی سال اول رشته برق دانشگاه علم و صنعت،
بمب را کار گذاشت و بعنوان بستنی خریدن از انفجار فرار کرد"{}2361
 -3هاشمی رفسنجانی خود میگوید که کشتهشدگان حزب جمهوری  12تن
نبودهاند}2368{.
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پرسیدم .آنها گفتند یا این کار را ما کردیم که ما چنین کاری نکبردیم،

انتخابات که شد چند تن از دوسبتان مبا کبه در وزارت کشبور بودنبد

که حزب توده به تنهایی نمی تواند انجام دهد یبا ایبن

گفتند که در سراسر کشور فقط دو میییون و هفتصد هزار نفر شبرکت

کار را سپاه انجام داده  .نظر نهایی ارتش این بود کبه ایبن کبار سبپاه

کردند .گفتم خب این نشان می دهد که مردم هنوز به من اعتماد دارند

پاسداران میتوانسته بوده باشد .تمبام جاهبای آن سبالن ببزرگ ببه

و کودتا را تکذیب کردند .حال وظیفه داریم برویم در صبحنه اصبیی و

ترتیشی مواد منفجره گذاشته بودند که سبقف آن یکجبا ریختبه ببود.

روابط پنهانی آنهایی که کودتا کردند تا جنگ را ادامه دهند فاش کنیم.

یا سفارت رو

طوری نشود که فقط یک گوشه ای بمب گذاشته باشند}7171{".
"جمهوری اسالمی هر جریانی را که دراز کردند گفتند انفجبار

این شد که با خروج از ایران موافقت کردم .در حالیکبه در آغباز هبیچ
قصدی برای خروج نداشتم}7125{".

کار آنها بوده ،وقتی رهشری حزب توده را گرفتند گفتند ایبن انفجبار

همان طور که هاشمی رفسنجانی در خاطراتش پیشبینی کبرده

زیر سر آنها بوده ،در آن روزهای پس از انفجار گفتند که این کبار را

بود انتخابات "بیرقیب" و "کمرون " خواهد بود  ،تنها  772میییبون

رجوی به دستور بنیصدر انجام داده ،بعد که سید مهدی هاشبمی را

نفر در آن انتخابات فرمایشی شرکت کردند .رقم اعالم شده که بباالی

گرفتند ،همین هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه گفت که او ببود کبه

 72میییون شرکتکننده را نشبان مبیداد ،حباکی از تبالش نافرجبام

انفجار را ترتیب داده بود}7121{".

حکومت کودتا در اعالم مشروعیت خویش بود .میزان شرکتکننبدگان
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به هرحال انفجار مقر حزب جمهوری یکی از نقباط ببه شبدت

دقیقا  72میییون و  357هزار اعالم شد تا اینطور ببه اذهبان متشبادر

تاریک و مشهم تاریا معاصر است .تصفیه درون سبازمانی ،کنبارزدن

سازد که محشوبیت جمهوری اسالمی همچنبان برقبرار اسبت و مبردم

مدعی اول رهشری پس از آقای خمینی و از سر راه برداشتن کسبانی

بیشتر از انتخابات اول( 72میییون و هشتادوپن هزار) شرکت کردهانبد

که بعدها می توانستند در قبدرت ببرای خبود سبهمی طیبب کننبد

وگرنه چطور میشود زمانیکه خود مسئولین حکومت کمتبرین میبزان

میتواند عیتی از عیل این انفجار باشد .با اینحال تا زمانی که تباریا

مشارکت را پیشبینی میکنند ،بیشترین آرا به صندوقها ریخته شود؟

ورق نخورد و اسناد و اطالعات رو نشوند نمی توان درباره این موضو

مصیحت وحیثیت جمهوری اسالمی اینطور ایجاب مبیکردکبه میبزان

اظهار نظر قطعی کرد.

مشارکت بیشتر از اولین انتخابات ریاست جمهور  ،اعالم شود .پس از

بنی صدر درباره مالقبات آن روزهبا ببا نماینبدگان سبازمان

عزل بنیصدر دیگر جمهوری اسالمی به چشم خویش انتخاباتی ندیبد،

مجاهدین میگوید "شهید حسین نواب صفوی آمد پبیش مبن کبه

هرچه بود انتصابات بود .برای مثبال در انتصبابات  7مبرداد  ،71آقبای
7

مجاهدین می خواهند با شما صحشت کنند .دو نفبر از آنهبا آمدنبد.

رجایی با  22/2درصد  ،در انتصابات  73مرداد ،72آقای خامنبهای ببا

اولین سئوالی که کردم این بود که انفجار حزب جمهبوری کبار شبما

 23/7درصد 5و در انتصابات  71مهر  ،71آقای خامنهای با رای عجیب

بود؟ گفتند نه .آن روز هم اطالعیهای صادر کردم و انفجار را محکبوم

و غریب 13/12درصد 2به ریاستجمهوری انتخاب شدند! این انتصابات

کردم چون با چنین روشی مواف نشودم .رجوی آمد و نشسبت و ببا

سوالی را در اذهان پدید مبیآورد کبه آخبر در کجبای دنیبا در یبک

همان بیشل زبانی هایی که بید است گفت ما کارهای شما را خواندیم و

انتخابببات آزاد یببک کاندیببدا  27و  22و  13درصببد رای مببیآورد؟

کامال در خط شما هستیم و اندیشه شما .تا بخواهید از این حرفها زد.

مسئولین جمهوری اسالمی برای خودشان سنگ تمام گذاشته بودند.

گفتم این چیزهایی که شما می گویید شفاهی است آن مطبالشی کبه
نوشتید توش آثار و بقایای استالینیسم هست}7127{".

اما چه عوامیی سشب شد تا بنیصدر از ایبران ببرود؟ خبود او
میگوید "قشل از  77خرداد مطیقا قصد خبروج از ایبران را نداشبتم.

"به رجو گفتم به آقا خمین بیش از پدرعالقه داشتم .ببه

اصال فکرم به کودتای آن ها نمی رسید .آدم اشتشاهاتش را یکی یکبی

او صد درصد اعتماد داشتم این چنین از آب درآمبد .ببه شبما صبد

متوجه می شود ،اگر قشال می توانست پیشبینی کند که خدا میشبد.

درصد ب اعتمادم .با شما وارد یک راهی م شویم .اگبر شبما موفب

بعد از جیسه  77خرداد  71آمدیم جیسه کبردیم .گفتبیم او تبا پبای

شدید ،چه بهتر و اگر نه ،پیشاپیش ،شناخته م شوید و شر شبما از

رویارویی با مردم نمی رود .خمینی مثل شاه نیست که تا پای کشبتار

سر مردم کوتاه م شود}7127{".

برود.می رویم توی مردم و آنجا به کوششهایمان ادامه میدهیم تبا

" مسعود رجوی آمد ببه محیبی کبه مبن مخفبی ببودم .گفبت

این حضرات را از قدرت برانیم .اما وقتی در عمل کشتار و اعبدام روز

میخواهیم قشل از برگزاری انتخابات خارج شویم گفبتم نبه  .اول بایبد

 51خرداد  71را دیدیم ،معیوم شبد ایبن آقبای خمینبی از کشبتارو

بشینم مردم در این انتخابات چگونه عمل میکننبد .اگبر رفتنبد پبای
صندوق و رای دادند معنایش این است که این کودتا را تایید میکردند.
بنابر این من دیگر کاری ندارم .میآیم بیرون و یک اعالمیه مبی دهبم
که مردم شما با به پای صندوق رفتن این کودتا را تاییبد کردیبد .مبن
گفته بودم رای رای مردم است حال چون انتخاب شما اینطور شده ،می
پذیرم .رجوی گفت قرآن میگه اکثرهم ال یعقیون یعنی اکثر مردم عقل
ندارند .آخوندها بگویند بروید پای صندوق میرونبد .گفبتم اوال شبما
قرآن را نخوانده اید ،چون قرآن این را در باره کفار می گوید نبه مبردم
مسیمان ایران .قرآن میگوید با کفار برخبورد خشبن نداشبته باشبید
چون اینان از روی نادانی کافرند .نگفتبه اسبت ببه اینکبه مبردم رای
ندارند .دوم اینکه همین موقعیتی که دارم از مردم دارم .آنهبا ببه مبن
رای دادند و اگر رای آنها نشود من هم یک آدمبی هسبتم مثبل بقیبه.

" -2انتخابات بیرقیب و کم رون خواهد بود( ".خاطرات  22تیر }2312{ 63
 -2در انتخابات مورخه  2363/3/2که با  2کاندیدا برگزار شد ،محمتد علتی
رجایی با  22113333رای از  22332861رای ماخوذه (با احتستاب 263228
رای باطله) ،با  81/81درصد انتخاب شد .عباس شتیبانی ،اکبتر پترور و
حبیباهلل عسگراوالدی در ردههای بعدی جای گرفتند.
 -3در انتخابات  2362/3/23که با  3کاندیدا برگزار شد ،سید علی خامنهای
با  22368632رای از مجموع  22381268رای ماخوذه (با احتستاب 321822
رای باطله) با  83/66درصد انتخاب شد .سید محمود مصتطفوی کاشتانی و
حبیباهلل عسگر اوالدی در ردههای بعدی قرار گرفتند.
 -2در انتخابات مورخه  2363/1/23که با چهار کاندیدا برگزار شد ،سید علی
خامنه ای با  23133181رای از مجموع  26131323رای ماخوذه (با احتساب
 333236رای باطله) ،با 13/32درصد انتخاب شد .اکبر پترور  ،سیدرضتا
زوارهای و حسن غفوری فرد در ردههای بعدی جای گرفتند.
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تیرباران هم ابایی ندارد}7123{".

روایت فروپاشی یک انقالب
وسییه را توجیه می کرد تا به راحتی دروغ بگویند و طرف مقاببل را

"بعد از انتخابات راضی شدیم که برویم خارج از کشور .خروج از

با بددهنی و اصطالحات مخصوص خودشان بکوبند و از راه بدر برند و

ایران را با کسانی که در نیروی هوایی داشبتند ترتیبب دادنبد .کبارت

در این راه هیچ حد و مرزی نمی شناسند .هدف؛ خرد کردن بنیصدر

شناسایی یکی از همافران را به من دادند .سیمانی آمد و مرا مشبابه آن

و وسییه؟ هر آنچه الزم باشد .و جالب اینجاست که همیشه بنیصدر

قیافه ای در آوردند که در عکس آن کارت شناسایی بود .چون شب ببه

و طرفدارانش با چادر فرار میکنند و منشع و سبند ایبن گفتبههبا و

آن محل میرفتیم و پرواز میکردیم دقبت را کبم مبیکبرد و متوجبه

نوشته ها ،همواره از یک حزب و دسته و گروه برمیخیزد .لجبنمبال

نشدند .بدین ترتیب وارد فرودگاه شدیم و سوار یک هواپیمای سوخت

کردن طرف مقابل به قبرون وسبطایی تبرین شبکل موجبود واز راه

رسانی شدیم که سرهنگ[بهزاد] معزی خیشان آن بود}7127{".
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اتهاماتی که از فرط تکرار نا نما شده و از شبدت کهنگبی ببوی نبا

کودتاچیان اینک آتوی بسیار خوبی بدست آورده بودند .آخرین

گرفته است  ،کاری است در تخصص آقایان .حقیقت این است که این

حرکت رئیس جمهور ،بهترین فرصت را در اختیار مخالفان گزارده ببود

تیپ انسان ها و این طرز فکبر مبردم را فاقبد شبعور و درک تصبور

تا با تمسک به آن سیلوحشتناک توهینهبا و دروغهبا را ببه سبمت

می کند ،آن احسا

قیم مآبی در اعماق جان آن ها نفوذ کرده اسبت

رئیسجمهور روانه کنند .کانون حمالت و ترجیعبند همیشگی آنان این

وگرنه کدام عقل سییمی قشول میکند که رئیسجمهور یک ممیکبت

شده بود "بنیصدر با چادر و آرایش زنانه فرار کرد!"

در میان ده ها راهی که برای خروج از کشور برایش مهیا اسبت ،ایبن

اولین بار این نو تهمتزدن را هاشمی رفسنجانی وارد ادبیات

راه را انتخاب کند؟ چطورمسعود رجوی آرایش زنانه نکبرد و چبادر

سیاسی ایران کرد .زمانی که احمد سالمتیان ،یار صدی بنیصدر ،در

نپوشید و در میان آن افرادی که رفتند فقط بنیصدر اینکار را انجام

اصفهان سخنرانی داشت و این تجمع با حمیه حزباهلل برهمزده شبد

داد؟ گذشته از همه این ها شما اگر رئیس جمهور را با لشبا

زنانبه و

هاشمی رفسنجانی نوشت

چادر دیدید پس چرا نگرفتیدش؟ در عکسبی کبه از بنبیصبدر در

"آقای سالمتیان را حزب الهیها مجروح کردند و مراسم را به

فرودگاه پاریس گرفته شده است مگبر لشبا

همبافران را ببر تبن

هم زده اند و او هم با چادر فرار کبرده اسبت! بهتبر ببود ببیچبادر

بنی صدر نمی بینند؟ بعدازهمه ،آخبر کبدام شبعور و وجبدانی بباور

فرارمیکرد که در تاریا اینگونه ثشت نشود!"{}7122

میکند و چه کسی قشول میکند که در پایگاه یکم شکاری تهران ،در

تهمت زدن به کثیفترین شبکل ممکبن و تحقیبر کبردن ببه

پایگاهی کامال نظامی ،وآن هم در زمان جنگ می توان با آرایش زنانه

غیرانسانی ترین وجه ،کار و کسب آقایان بود .در مکتب اینان هبدف

و چادر وارد شد؟ روحانیان حاکم با این دروغ،در حقیقت طبرز فکبر
واقعی خود را که جز تحقیر انسان و ستایش قبدرت نیسبت،آشبکار

 -2سرهنگ معزی ،خلبان هواپیمای نظامی بوئینگ  ،121درباره این پترواز
نقل میکند ":برای پرواز دو راهحل وجود داشت .یک طرح این بود کهاز روی
کشورهای آفریقایی برویم .یعنی ابتدا به جنوب رفته و بعد از طرف عربستان
بیاییم باال .طرح دوممان این بود کتهاز مستیر تبریتز ختارج شتویم .طترح
کشورهای آفریقایی بعد از بررسی قبول نشد .چون در راههای هتوایی ایتن
کشورها حساب و کتاب درستی نبود .مضافاً این که هفتة قبل از آن ستروان
خیرخواه نامی یک هواپیمای 131نیروی هوایی را از همان مسیر ربوده و بته
مصر بردهبود .و بههمین دلیل رژیم نسبت به آن مسیر حساس شده بتود. ...
شماره هواپیما « »322بود و سبد بنزینگیری هم نداشت .اسم عملیتات هتم
«علی مددی» انتخاب شده بود ...متوجه شدم که آقای رجوی و بنیصتدر را
تیمهای حفاظتی شان طی دو عملیات جداگانه به پایگاه آوردند .بنیصدر بتا
یک کاماروی زردرنگ آورده شد .بچه ها برای این که ماشین عتادی باشتد و
توجه نگهبان را جلب نکند روزهای قبل چندین بتار بتا همتین ماشتین در
پایگاه رفت و آمد کردهبودنتد .تیمهتای حفتاظتی و آتتش و پشتتیبانی بتا
خونسردی تمام مسئولیتشان را انجام دادند .قرار بود کهاگر سوژهها هنگتام
ورود به پایگاه شناخته شدند تیمهای اسکورت درگیر شوند و با ستر و صتدا
توجه نگهبانان را به جای دیگری جلب کنند و تیمهای حفاظتی سوژهها را از
معرکه خارج کنند .بهترین جایی که برای سوژهها درنظر گرفتهشدهبود منزل
مسکونی سرهنگ شهید اسماعیل فرخنده بود ...تیمهای حفاظتی و آتش و
پشتیبانی با خونسردی تمام مسئولیت انتقال ستوژههتا را بتهپایگتاه یکتم
شکاری انجام دادند .زمان ورود بهپایگاه موقعی در نظر گرفتهشدهبود که هوا
تقریباً تاریک باشد تا نگهبان نتواند بهراحتی آنها را تشتخیص دهد.ستاعت
1و23دقیقه عصر روز ششم مرداد بود که سوژهها سالم و بدون دردستر وارد
پایگاه شدند .هواپیما در باند شرقی فرودگاه پارک شده بود ...نفوذ بهباند در
رأس ساعت 1و33دقیقه شروعشد .وقتی سوژهها در هواپیما مستقر شتدند
من نفس راحتی کشیدم .زیرا یکی از مهمترین قسمتهای طرح نحتوه ستوار
کردن آنها بود که این مرحله از کار درست یک ساعت بهدرازا کشید کته بتا
موفقیت انجام شد .ساعت پرواز 22و23دقیقه بود .اما از پست فرماندهی به ما
اطالعی دادند که باید یک ساعت زودتر پرواز کنیم .و این از مسائلی بود که
ما پیش بینی نکرده بودیم .در نتیجه ساعت 1و  23دقیقه چراغ های پارکینگ
هواپیما روشن شد .کروی فنی هم برق را به هواپیما وصل کرد" ...

ساختند .دروغشان هم متناسب با سطح تفکرشان بود .در نظر آنهبا،
زن انسانی پست و لشاسش ،لشا
بنی صدر با لشا

خفت است .از این رو ،نگفتند کبه

نظامی کشور را ترک گفت ،گفتند با آرایش و لشا

زنانه از کشور فرار کرد 7.ببه هبر رو ،اکنبون تمبامی دسبتگاههبای
تشییغاتی جمهوری اسالمی دست آقایان است و هرچه مبی خواهنبد
می گویند وهرچه توان دارند برای خرد کردن و لجن مال کردن چهره
بنی صدر به کار می برند.کابو

بنی صدر تبا اببد ببر سبر جمهبوری

اسالمی سنگینی میکند .سرانجام اینکه در کشبوری کبه در آن ببه
قول دادگستری رسمی و رادیو تیویزیون و روزنامبه دولتبی از خانبه
آیتاهلل بیات ،سی دی مستهجن بیرون می آید ،به عبزتاهلل سبحابی
اتهام نگهداری مشروبات الکیی و قاچاق تریاک مبیخبورد ،شبیرین
عشادی برنده جایزه صیح نوبل برای آزادی اکشر گنجبی ببا طنباب از
بیمارستان مبیالد آویبزان مبی شبود،چه جبای تعجبب اسبت کبه
رئیسجمهور  77میییونیاش با" آرایش زنانه" از کشور خارج شود!؟

گسست از مجاهدین
به محض ورود به فرانسه ،آزمایش آغاز شد رجوی مسمور بود تبا
شورای مقاومت میی را براسا

اصول راهنمبای میثباق ( اسبتقالل و

آزادی و عدم هژمونی) که بنی صدر ببه رشبته تحریبر ذر آورده ببود،
تشکیل دهد 5.اعضای شورای میی مقاومبت را طیبف وسبیعی چبون
 -2به یمن آزمایشی که بنیصدر روحانیان حتاکم را بته آن کشتاند ،چترک
قدرت طلبی بیرون زد .و به گفته بنیصدر چون "چرک قتدرت ستتائی را از
دیتتن فرهنتتگ بتتزدائیم ،ایتتران را مستتتقل و ختتود را آزاد و رشتتد پتتذیر
میکنیم}2318{".
 -3این شورا در  33تیر  2363تاسیس شد.

ایستاده بر آرمان
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روایت فروپاشی یک انقالب

ابوالحسن بنیصدر ،احسان شبریعتی ،منصبور فرهنبگ ،عیبیاصبغر

بگذارد نیست}7125{".
نقطه مناقشه انگیز دیگر ،ازدواج فیروزه بنی صدر ،دختر بزرگ

امیرخسروی ،مسعود رجوی و مهدی ممکن تشکیل میدادند .قرار ببر

او با مسعود رجوی در  72مهر  7577بود 7.بنبی صبدر در ایبن بباره

حبباجسببیدجوادی ،عییرضببا نببوریزاده ،منصببور بیبباتزاده ،بابببک
این بودتا آلترناتیوی قوی برای دولتی که روحانیون قشضهکرده بودنبد

میگوید "با ازدواج فیروزه با رجوی مواف نشودم .خوب دختری کبه

تشکیل شود ،اما مجاهدین خی به رهشری مسعود رجوی اهدافی دگبر

 72-72سالش است هر روز بنشینی و در گوش او بخوانی که اگر این

در سر داشتند .رجوی مدعی شد که چند گروه حاضر به پیوسبتن ببه

ازدواج بشود این طور می شود ،آنطور میشود و او را قانع کرده بودند

شورا نشدند .زمانی که بنیصدر ترکیب شورا را مغایر با اصول راهنمای

که این ازدواج به مصیحت است و مشارزه در پیش و این حرفها ببرای

میثاق و منافع میت ایران یافت ،از رجوی نامهای گرفبت کبه مصبوبات

جوان جاذبه دارد .به دخترم گفتم بهتر است کبس دیگبری را پیبدا

شورا وقتی اعتشار دارند که به امضای او برسند .بنیصبدر خطباب ببه

کنی برای ازدواج این فرد مناسشی نیست .اما عیت اصیی مخالفت من

رجوی گفت"اکنون که وارد آزمایش شدهایم،اولین باری که قبدم کب

این بود که معتقد بودم این گونه مسائل را نشاید ببا مسبائل سیاسبی

بگذاری ،خواهم گفبت }7121{.لحظبه امتحبان فبرا رسبید؛ رجبوی

قاطی کرد .به همین سشب بود که مواف نشودم ولی در اسالم انتخاب

میبایست میان وفای به عهد با میثاق و رسیدن به قدرت بهر وسبییه،

را خود زن می کند .بنابر این ح انتخاب با دخترم ببود و مبن حب

انتخاب میکرد .طارق عزیز وارد پاریس شد تا بتواند با جذب احبزاب و

نداشتم به او بگویم بکبن یبا نکبن .مبن فقبط ببه عنبوان مشباور

افراد مخالف دولت ایران جنگ را به سود رژیبم صبدام پایبان دهبد.

می توانستم بگویم این جور است یا این جور نیست ،دختبرم اختیبار

مسعود رجوی همانند آقای خمینی ،دیروز امضائی کرده ببود و امبروز

گرفته بود که اگر رجوی به اصبل آزادی و اسبتقالل تجباوز کبرد از

برآن بود زیر امضای خود بزند ،پس به پیشنهاد طارق عزیز لشیک گفت

شوهرش جدا شود وهمین طور هم شد .یک روز دخترم به من تیفبن

و با صدام حسین دست بیعت داد .خیانت را به منتهبای حبد خبویش

کرد و در حال گریه گفت این آقای رجوی می خواهد برود ببه بغبداد

رساند و به جشهه دشمن پیوست.
بنی صدر درباره درخواست طبارق عزیبز از او ببرای مبذاکره
میگوید "طارق عزیز میخواست با من مالقات کند .به پبل ویسبی
گفتم چنین مالقاتی نمیکنم .من خود را قربانی این آقایان میدانبم.
این جنگ ما را به اینجا آورد ،حاال من بیایم با این آقای متجباوز ببه
خاک ایران مالقات کنم؟ چه دیداری دارم با او؟ بعد که رجوی رفبت
با او دیدار کرد ،گفتم او برد و شما باختید}7121{".
"یک روز سالمتیان آمد پیش من ،دیدم صبورتش مثبل لشبو

وهر چه اصرار کردم منصرف نشد .گفتم تو از روز اول شبرط کبردی،
 75بهمن  ]7575طالق گرفت}7123{".
فیروزه بنیصدر تحصیالت خود را تا مقطع دکترا ادامبه داد و
بعدها با پروفسبور مهبران مصبطفوی ،از اعضبای مجبامع اسبالمی
ایرانیان ،ازدواج کرد .حاصل این ازدواج دختبری  773سباله ببه نبام
"ایران" است.
اما در باب رابطه بنیصدر و مجاهدین چنبدین نکتبه الزم ببه

کشود بود.گفتم شما چرا اینجوری هستید.گفت چبرا نشاشبم ،رجبوی

ذکر است .همانطور که بنی صدر بارها در گفتبه هبا و نوشبتههبایش

میخواهد برود بغداد .گفتم غیط میکنه میخواد بره .مبیایسبتیم و

توضیح داده است ،او پس از پیروزی انقالب همواره موافب تشبکیل

نمیگذاریم .گفت ما یک عمر گفتبیم آزادی اسبتقالل ،حباال سبر از

جشهه بوده و با عضویت مجاهدین در این جشهه مخالف نشوده اسبت.

بغداد درآوریم؟ بعد خود رجوی آمد وگفت ما در مرز ایبران و عبراق

در این میان نکته جالب اینجا است که در اوائل انقالب زمبانی کبه او

مستقر می شویم فراخوان میکنیم  ،یک میییون نفر می آیند مرز ،با

برای تشکیل این جشهه می کوشبید ،حبزب جمهبوری هبم موافب

این نیروها میرویم و تهران را تصرف میکنیم .خییی خندیدم گفتم

مشارکت این گروه بود .بنیصدر عقیده داشت که اگر بنبا اسبت ببه

بچه شُدید؟ فراخوان میکنیم یک میییون مبیآینبد؟ ایبن حرفهبا

جای خشونت ،خشونت زدائی در دستور کار گروههای سیاسبی (ببه

چیست میزنی؟ کدام دیوانهای میآید مرز عراق و با شما راهپیمایی

خصوص در برخورد با یکبدیگر)قرار گیبرد،آزمبایش ،بهتبرین روش

میکند و می آید تهران را فتح کند؟ پایت را بگبذاری بغبداد کبارت

است .او حتی در اهمیت آزمایش تا آنجا پیش رفت که ورود در عمل

ساخته است .از دید مردم تو آلت دست هستی}7127{".
بنیصدر در پاسا نامه مسعود رجوی بار دیگبر ایبن نکبات را
گوشزد کرد "الشته همانطور که نوشته اید دو نظر وجبود دارد یکبی
نظر سرنگونی رژیم به بهای جیب همکاری و استفاده از خارج را جایز
می شمارد و یک نظر جایز نمیشمارد .اینجانبب جانببدار نظبر دوم
هستم .هر چه میخواهید بنویسید ،اما چه کسی گول میخبورد کبه
مسسله اصیی که شما را به نوشتن این نامه برانگیخته ،مسسله همکاری
با عراق برای سرنگونی رژیم است .از این راه رژیم خمینی سبرنگون
نمیشود ،با کمال تسسف تثشیت میشود}7127{".
"در میثاق ،استقالل تعریف شده ببود .گفتبه شبده ببود کبه
استقالل یعنی دخالت ندادن به هیچ قدرت خارجی و غیرمستقیم در
مسائل داخیی ایران .رجوی این را امضا کرد و نقضش کرد و تشبریف
برد بغداد .شناخته شدن گروه رجوی را یک خدمت بزرگبی ببه ایبن
ممیکت میدانم .برای اینکه مطمئنم بعد از این رژیبم اسبتشدادی در
ایران ،ناشناختهای که از این نو کالهها بخواهبد سبر مبردم ایبران

ا ن از اختیارت استفاده کن .دخترم از اختیارش استفاده کبرد و [در

بببا آقببای خمینببی را پببیش از "ابببتال" ،یببک "اشببتشاه بببزرگ"
نامید }7127{.بعد از کودتای  ،71اکنون او بود که نه میخواست و نه
می توانست بگذارد صحنه سیاسی کشور را گروههایی که مشنای کبار
خود را بر زور و قدرت قبرار داده بودنبد ،از آن خبود کننبد و حب
انتخاب از مردم سیب شود .بنابراین ،مبیبایسبت نباآزمبوده را ببه
آزمایش میکشاند و در این راه برای آنکه مجاهدین آزادی را روش و
هدف کنند ،همانقدر تالش کرد کبه در مبورد خمینبی و روحانیبان
حکومتی کوشیده بود .بنیصدر میگوید "بارهبا ببه رجبوی گفبتم،
همواره متذکر این معنی باش که در ابتال هستی .اگبر از آزادی خبود
غافل نشوی و به آزادی و استقالل وفا کنی ،سرمایه مهمی می شوی
برای کشور وگرنه ،مبردم از شبر تبو آسبوده مبیشبوند .چبرا کبه
ناشناختهای هستی که شناخته خواهی شد}7122{".
 -2دختر کوچک بنیصدر با علیرضا نوبری ،رئیس بانتک مرکتزی در زمتان
ریاستجمهوریا  ،ازدواج کرد}2382{".
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رجوی و سازمانش اما قدرت را اصل می دانستند ،به خط مشی
ترور اعتقاد داشتند و بنیصدر در نقطه مقاببل آنهبا قبرار داشبت.
پیوستن او به مجاهدین موجب شگفتی شد ،گرچه هنوز روی اصیی و
باطن حقیقی مجاهدین خی آشکار نشده بود و به کشبت و کشبتار
دست نیازیده بودند .پیوستن مجاهدین به میثاق اگر تنها یک خوبی
داشت ،آن رو شدن دست مجاهدین و خارج شبدن آنهبا از جرگبه
آلترناتیوها برای حکومت آینده ایران است .سرانجام مسعود رجبوی
به عراق رفت 7تا با همسر تازه خود که زن ساب مهدی ابریشمچبی(
از اعضای سازمان) بود ازدواج کند و با صادر کردن آن بیانیه عجیبب
کببه ازدواج خببود را بببا مببریم عضببدانیو قجببر" ازدواج توحیببدی"
و"ضرورت انقالب ایدئولوژیک" دانسبت{ ،}7122خبط تبرور را در
پیش گیرد و سرانجام با آن فضاحت تاریخی در عمییات مرصاد (و یا
فروغ جاویدان) خود و سازمانش درو شوند.
گرچه اعبالم قیبام مسبیحانه در سبال  71از سبوی رهشبری
مجاهدین خی را اشتشاه وحشتناک آنهبا مبیداننبد ،امبا حقیقبت
اینست که مدت ها پیش آنها در قشال تضمین امنیت خبود از سبوی
شخص آقای خمینی ،حاضر به تحویل دادن اسیحه هایشبان شبدند.
آقای خمینی اما از دادن تضمین امنیتی امتنا کرد و با بستن تمامی
درها ،درب خشونت را باز نمود .گرچه هنوز مشبخص نیسبت کبه در
صورت موافقت آقای خمینی ،مجاهدین اقدام به بر زمبین گذاشبتن
اسیحههایشان می کردند و یا نه؟ پیرامون حرکبت رهشبری سبازمان
مجاهدین در اعالم قیام مسیحانه ،آنچه از گفتهها برمیآید این است
که نخست بنا بر این شده بود که اعضبای سبازمان در حبد دفبا از
خود ،عمل کنند ،اما بدون داشتن آمادگی و بدون توجبه ببه وجبود
داشتن یا نداشتن زمینه مردمی ،وارد فاز عمییات مسیحانه تهباجمی
شدند .با این خطای فاحش ،رجوی بهترین فرصبت ومناسبب تبرین
بهانببه را دراختیببار حکومتیببان نهبباد تببا افببراد سببازمانش را بببه
وحشیانه ترین شکل موجود قیع و قمبع کننبد.در عبوض هریبک از
کسانی که ازحزباهلل توسط مجاهدین کشته میشد ،حکومت  711نفر
از آنها را در زندان خالص میکرد.دکتر میکبی کبه در آن زمبان در
زندان بوده است میگوید " در اوین شب ها گاه تا  711تیر خبالص را
شمارش میکردیم }7121{".در این قتل عام ،تنها مجاهدین نشودنبد
که ضربه خوردند ،چریکهای فدایی ،حزب دموکرات و تقریشا تمبامی
گروه های چپ به همراه مسیمانان نواندیش از این قتبلعبام خبونین
بینصیب نماندند.بر طش آمار کمیته دفا از حقوق بشر در ایبران در
سوئد ،در طول این  2سال( 71222 ،)72-71نفر اعدام شبدند .چبرا
اینگونه شد؟ اگر آقای خمینی میگذاشت که مجاهدین  2،3نفبر ببه
مجیس بفرستند و از کاندیدا شدن آنها در انتخابات ریاستجمهوری
جیوگیری نمی کرد آیا باز هم این اتفاقها میافتاد؟زمانی کبه آقبای
خمینی در پاسا به کاندیداتوری رجوی گفت "کسانی که ببه قبانون
اساسی جمهوری اسالمی رای مثشت ندادهاند،صالحیت رئیسجمهبور
شدن را ندارند }7111{".بنیصدر در پاسا گفت " اگبر مسبئیه رای
نببدادن بببه قببانون اساسببی باشببد بایببد شناسببنامه همببه را نگبباه
کنید }7117{".هر چه بازرگان داد زد که" اگر تعدد احزاب را ممنو
سازند ،احزاب زیرزمینی میشوند و ممکن است دست ببه اقبدامات
 -2این سفر که با کش و قوسهای فراوان و ممانعت دولت فرانسه همراه بود،
سرانجام در  21خرداد  2363صورت گرفت و مسعود رجوی ،پاریس را به
مقصد خاک عراق ترک گفت.
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مسیحانه بزنند }7117{".کسی گوش نداد .و روزی فرا رسید که ببه
خاطر یک جزوه ،یک اعالمیه ،یک ورق کاغذ بسیاری را ببه خباطر
هیچ وپوچ به سخت ترین وجه گرفتند و شکنجه دادند وکشتند 7.ببه
دختران باکره تجاوز کردند و آنها را فیهای درون گودالهای خاوران
 -2برای دیدن خاطرات این زندانیان بخوانید:
 مصلوب ،نوشته کتایون آذرلی ،انتشارات فروغ خاطرات زندان ،شهرنو پارسی پور ،نشر باران در اینجا دختران نمیمیرند ،نوشته شهرزاد ،انتشارات خاوران کتاب زندان ،نوشته ناصر مهاجر ،نشر نقطه چشم در چشم هیوال ،نوشته هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما شب بخیر رفی  ،نوشته احمد موسوی ،انتشارات باران خوب نگاه کنید ،راستکی است ،نوشته پروانه علیزاده ،انتشارات خاوران حقیقت ساده ،نوشته منیره برادران ،انتشارات تشکل مستقل دموکراتیکزنان ایرانی در هانوفر
 یادهای زندان ،نوشته فریبا ثابت ،انتشارات خاوران کابوس بلندتیزدندان ،نوشته بهروزشیدا ،انتشارات باران یادهای زندان ،نوشته ف.آزاد (فریبا ثابتت) ،انتشتارات انجمتن دفتاع اززندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران
 نه زیستن ،نه مر  ،نوشته ایرج مصداقی ،انتشارات آلفابتت ماکزیمتا ،درچهار جلد :غروب سپیده ،اندوه ققنوسها ،تمشکهای ناآرام ،تا طلوع انگور.
 یادنگارههای زندان ،نوشته سودابه اردوان اوین ،گاهنامه پنج سال و اندی ،محمد جعفری ،انتشارات برزاوند.مطاب گفته زندانیان شکنجه شده،گوشه ای از این شکنجه ها اینگونه بودند:
 زدن کابل در قطرهای گوناگون در مراحل مختلف شکنجه به کف پاهتا درحالی که کهنهای کثیف یا جوراب در دهان زندانی فرو کردهاند،
 کشیدن جسم سخت ،نوک تیز یا برس سیمی به پاهتای شتکنجه شتده وبیحس شده،
 اجبار زندانی به باال و پایین پریدن روی پاهای شکنجه شده، سوزاندن نقاط مختلف بدن با سیگار ،فندک  ،نفت و گازوییل وستوزاندنعورت با چوب گازوییلی،
 روشن کردن شمع زیر بیضهها که از آن به عنوان مراسم جشن تولتد یتادمیشد،
 بستن آفتابه به بیضه ها و ریختن قطره قطره آب در آن تا سنگین شتده وزندانی از شدت درد بیهو شود.
 توپ فوتبال؛ چند نفر بازجو زندانی را در میان خود به شکل توپ فوتبتالبا ضربات مشت و لگد به یکدیگر پاس میدهند،
 استفاده از دستگاه آپولو که عبارت بود از کالهخودی که بر ستر گذاشتتهمیشود تا فریادهای زندانی در زیر شکنجه در گو او پیچیده شود؛
 بستن فرد و چکاندن قطرههای آب روی سر و متعاقبا ایجاد شکنجه روحی؛ کشیدن دندان بدون استفاده از داروی بیحسی؛ گرسنگی دادن به طفل شیرخوار برای فشار آوردن روی مادر، عمل جراحی بدون بی هوشی و یا بی حسی موضعی، اجبار زندانی به در آوردن صدای حیوانات مانند عرعر کردن ،پارس کردن،قارقار کردن و یا صداهای نامفهوم؛
 زدن دستبند قپانی، نگاه داشتن سر زندانی در زیر آب، اجرای نمایشی مراسم دار زدن زندانی؛ طناب به دور گردن زندانی انداختهشده و به آهستگی و با احتیاط وی را باال میکشند .پاها از روی زمتین جتدا
شده و حالت خفگی به زندانی دست میدهد؛
 به رگبار بستن زندانی روی برانکارد و پتو (هنگامی که زنتدانی بته علتتشدت جراحات وارد زندانی قادر به ایستادن برای تیرباران نباشد)،
 شلیک در رحم و بیضهی زندانی، کردن زندانیان درون تانکر کوچک  2متری و ریختن آبجو روی تتانکرطوری که تا دو هفته امکان حرکت از زندانیان سلب میشد،
 زدن چشمبند به زندانی برای  1ماه، سرپا نگاه داشتن زندانی با چشمبند برای  23الی  23روز، مطالبه ی پول تیر از خانواده ها بترای دادن نشتانی قبتر فرزنتدان اعتدامشدهشان و...
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ریختند .آیت اهلل منتظری در نامه ای به آقای خمینی به این اعدامهبا
اعتراض کرد و در نوشتهای طوفانی آیتاهلل را به چالش کشید
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وحاال میبینید آنچه نشاید می دیدید .این همبه خونهبا ریختبه شبد؛
اینهمه جنایات وقو

پیدا کرد که از ذکر آن به خود میلرزم که مشبادا

"حدود هشت سال است با خشونت و اعبدام زیباد و بازداشبت

قطره ای از این خونها به سشب اخوت من و شما دامن مرا بگیرد؛ فقبط

زیاد و مصادرههای بیجا حکومت کبردیم و ببه جبائی نرسبیدیم .آیبا

برای اینکه شما به جای گوش سپردن به آنها که هم به اسالم و هم ببه

میدانید در زندانهای جمهوری اسالمی به نام اسالم جنایاتی شده کبه
هرگز نظیر آن در رژیم منحو

ایران عالقه مند بودند ؛گوش به شیاطین دادید .این چه معنا دارد کبه

شاه نشده است؟ آیا مبیدانیبد عبده

ما اسیحه از اسراییل بخریم و بعد از جنگ با اسراییل و تحریر جنبوب

زیادی زیر شکنجه بازجوها مردند؟ آیا میدانید در زندان مشهد در اثر

لشنان سخن بگوییم؟ 7بنده در مورد جنگ و مسایل آن حرف نمی زنبم

نشودن پزشک و نرسیدن به زندانیهای دختر جوان بعبدا ناچبار شبدند

که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است؛ فقط می گویم آیا به گبوش شبما

حدودبیست و پن نفر دختر را با اخراج تخمدان و یا رحم ناقص کنند؟

نمی رسد که بعضی از نور چشمیها چه دست انبدازیها ببه بیبتالمبال

آیا میدانید در زندان شیراز دختبری روزه دار را ببا جرمبی مختصبر

مسیمین به اسم جنگ و کمک به جنگ زدگان کردهاند .بیش از  5مباه

بالفاصیه پس از افطار اعدام کردند؟ آیا میدانیبد در بعضبی زنبدانهای

است بنده برای دیدن شما وقت خواسبتهام ولبی دفتبر شبما مرتبب

جمهوری اسالمی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟ آیا مبیدانیبد

میگویند وقت ندارید .آنوقت هر روز مالی فالن ده و دادستان بهمبان

هنگام بازجوئی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رائ است؟ آیبا

قصشه را به حضور می پذیرید .چون البد به جز مدح و ثنا نمیگوینبد و

میدانید چه بسیارند زندانیانی که در اثر شکنجه های بی رویه کور یبا

بدبختانه شاید چون خداوند تشارک به من لسان مبداحی نبداده حتبی

کر یا فی یا مشتال به دردهای مزمن شده اند و کسی به داد آنبان نمبی
رسد؟ آیا میدانید دربعضی از زندانها حتی از نور روز هم برای زنبدانی
دریغ داشتند این هم نه یک روز و دو روز بیکه ماهها؟ آیبا مبیدانیبد
برخورد با زندانی حتی پس از محکومیت فقط با فحش و کتبک ببوده؟
آیا میدانید روحانی و روحانیت در نظر مردم مبورد تنفبر واقبع شبده
است؟قطعا به حضرتعالی خواهند گفت اینها دروغ است و فالنی سباده
اندیش .اما من از داخل زندانها و رفتار با آنان اطبال دارم و مبیبیبنم

باید از برادر خود محروم بمانم .حال روزنامه ها یک روزه یک شبیا را

آیت العظمی می کنندو دیگری را افقه الفقها.آن شبیا گیالنبی جبالد
آیتاهلل می شود ودسته دسته ثقه االسالم و حجتاالسالم از کارخانبه

حکومتی بیرون میآید.اسمش را هم گذاشتهانبد حکومبت جمهبوری
اسالمی و مسرورید که حکم خدا را در زمین اجراکردهاید؟ خوشبا ببه

سعادت آنها که همان روزهای نخست رفتند و این روزها را ندیدند.من

نیز دیر و زود می روم .تنها ،وحشتم برای شماست".
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جنایت میشده و شورای عالی قضائی که وظیفه دارد یا نمیدانبد و یبا

کشتار حدود  5111تن از مخالفین(به آمار سبازمان مجاهبدین

جرات اقدام ندارد .آیا میدانید مردم در عین حالی که به نمباز جمعبه

 2727نفر و بر طش آمار آیتاهلل منتظری  7211یا  5211نفر{)}7112

میآیند و شعار هم میدهند اکثر آنان ناراضیند و به مسبئولین فحبش

درون زندانها در سال  72که بدستور آقای خمینبی انجبام گرفبت،

میدهند؟ آیا میدانید در ادارات و وزارتخانبههبا و متاسبفانه بعضبی

یکی از سیاهترین و شرم آورترین فجایع سبده اخیبر ببود .در ابعباد

دادستانیها و دادگاهها رشوه بیداد میکند؟ آیا میدانید دزدیهای کالن

فاجعه همین بس که طش آمار رسمی بنیاد شبهید مجمبو تعبداد

با رشوه و سفارش و تیفن حل میشود ولی دزدیهای کوچبک تعقیبب

قربانیان انقالب ایران از سال  27تا  5772 ،32تبن اسبت{ }7112و

میشود؟ آیا میدانید از بس دزدی و اخبتال
پاسدار و کمیته زیاد شده مردم احسا

و مخصوصبا ببا لشبا

اینان در شهریور  72با یک حکم ،بیش از  5211تن را روانه قشرستان

امنیبت جبانی و مبالی نمبی

کردند .بسیاری از زندانیان که حکم محکومیت چندسباله داشبتند و

کنند؟ آیا میدانید در خارج کشور بیش از دو میییون ایرانبی آوارهانبد

ایام محکومیت خود را میگذراندنبد ،ببا آن نامبه معبروف آیبتاهلل

وبسیاری از دختران به فحشا و خودفروشی افتادهاند وایران و ایرانی را

قتلعام شدند .متن نامه آقای خمینی به شرح زیر است

در خارج بیاعتشار کردهاند؟ آیا میدانید فقرو گرانی بیداد میکند؟ آیبا
میدانید مواد مخدر در کشور بیداد میکند؟"{}7115

"از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسالم معتقد نشبوده و
هر چه میگویند از روی حییه و نفاق آنهاست و به اقرار سبران آنهبا از

منتظری در جای دیگر به آقای خمینی گفبت "نظبام کشبور

اسالم ارتداد پیدا کردهاند ،و با توجه به محارب بودن آنهبا و جنگهبای

االن به شخص حضرتعالی وابسته است آن هم نه فقط از روی ایمبان

کالسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور ببا همکاریهبای حبزب

بیکه قسمت زیادی از راه تر }7112{".
آیتاهلل پسندیده برادر ناتنی آقای خمینی نیز در نامبهای ببه او
به این اعمال اعتراض کرد و گفت "آیا این ناله ها را شما مبیشبنوید؟
روزی که آن سید بیچاره [بنیصدر] را که فقط قصد خبدمت داشبت و
خود شما صد بار گفته بودید که از فرزند به من نزدیکتر اسبت؛ ببا آن
افتضاح از ریاست جمهوری خیع کردند و یک بدبخت ببدعاقشت را کبه
اداره یک کاروانسرا هم از عهدهاش برنمیآید به ریاست جمهوری ایبن
ممیکت بزرگ و معتشر تعیین کردند؛ به شما گفتم این شبیاطین قصبد
دیگری دارند و می خواهند از این عروسک برای اجرای مقاصبد خبود
استفاده کنند .روزی که دستور دادید همه صندوقها را به نام عیی آقا

خامنهای باز کنند؛ من و دو سه آدم دلسوز که حداقل یکیشان؛ یعنبی
شیا عیی آقا تهرانی بیست سال شاگرد خاص و مورد محشت شما بود؛
به شما نوشتیم که این انتخاب ایران را بر باد میدهد؛ گبوش نکردیبد

 -2ابراهیم یزدی نیز در این مورد می گوید ":اسرائیلیها اسلحه میفروختند
به ایران .گزار تاورمن را بخوانید .هرچی موشکهای قدیمی و ازدوره خارج
بود و درانبارها داشتند به ایران فروختند خودشان  22333رقم موشک آنها را
 2333دالری خریدند .موشکهای پیشرفته آمریکا را میخریدند .ارتش آمریکا
گفتند این موشکها را برای چه میخواهید و فهمیدند که آنهتا را بته ایتران
میفروشند .آنها گفتند خودمان آنها را به ایران میدهیم ویک رابط مستقیم
ایجاد کردند .قربانیفر مطلب را لو داد}2313{".
 -2نامه آیت اهلل مرتضی پسندیده به آقای خمینی 23 ،مرداد  2362مطاب با
 23شوال  2233قمری .آیتاهلل پسندیده از روحتانیون ختو فکتر و بترادر
ناتنی آقای خمینتی بتود کته  232ستال زنتدگی کترد .او در نامته مورخته
 2313/6/22خطاب به نهضت آزادی ایران از آیت اهلل طالقانی ،تحت عنتوان
"رکن رکین انقالب و مجاهد بزر و بزرگوار" یتاد کترد و نوشتت" :یتاد و
خاطره مجاهدات و خدمات فرامو ناشدنی مرحوم جنتاب آقتای مهنتدس
مهدی بازرگان را نیز ارج میگذارم که اجر ایشان در نتزد خداونتد ستبحان
محفوظ و ملحوظ است}2316{".

ایستاده بر آرمان
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بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام عییه میت مسیمان ما ،و ببا

 -7آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زنبدانها ببودهانبد و

توجه به ارتشاط آنان با استکشار جهانی و ضربات ناجوانمردانبه آنبان از

محاکمه شدهاند و محکوم به اعدام گشبتهانبد ولبی تغییبر موضبع

ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسالمی تاکنون ،کسانی که در زنبدانهای

ندادهاند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است ،یا آنهایی که

سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری کرده ومیکنند محبارب

حتی محاکمه هم نشدهاند محکوم به اعدامند؟

و محکوم به اعدام میباشند و تشخیص موضو نیز در تهبران ببا رای

 -7آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شدهاند و مقداری

اکثریت آقایان حجه االسالم نیری دامبت افاضباته ( قاضبی شبر ) و

از زندانشان را هم کشیدهاند ولی بر سرموضع نفاق میباشند محکوم

جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده ای از وزارت اطالعبات

به اعدام میباشند؟

میباشد ،اگر چه احتیاط در اجما است ،و همبین طبور در زنبدانهای

 -5در مورد رسیدگی ببه وضبع منبافقین آیبا پرونبدههبای

مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شر  ،دادستان انقبالب و

منافقینی که در شهرستانهائی که خود استقالل قضائی دارند و تبابع

یا دادیار و نماینده وزارت اطالعات الزم االتشبا مبیباشبد ،رحبم ببر

مرکز استان نیستند باید به مرکبز اسبتان ارسبال گبردد یبا خبود

محاربین ساده اندیشی است ،قاطعیت اسالم در برابر دشبمنان خبدا از

میتوانند مستقال عمل کنند؟"{}7711

اصول تردید ناپذیر نظام اسالمی اسبت ،امیبدوارم ببا خشبم و کینبه

در پایین متن سیداحمد ،پاسا آقای خمینی به همبراه مهبر و

انقالبی خود نسشت به دشمنان اسالم رضایت خداوند متعبال را جیبب

امضا به چشم میخورد "در تمام موارد فوق هر کس در هبر مرحیبه

نمائید ،آقایانی که تشخیص موضو به عهده آنان است وسوسه و شک

اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است ،سریعا دشبمنان اسبالم را

و تردید نکنند و سعی کنند "اشداء عیی الکفبار" باشبند .تردیبد در

نابود کنید ،در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هبر صبورت کبه

مسائل قضائی اسالم انقالبی نادیده گرفتن خون پباک و مطهبر شبهدا

حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است}7717{".

میباشد .والسالم"{}7111

منتظری دراین باره میگوید "به آیت اهلل موسوی اردبییبی کبه
آن زمان رئیس شورای عالی قضایی بودند پیغام دادم مگر قاضیهبای
شما اینها را به پن یا ده سال زنبدان محکبوم نکبردهانبد؟مگر شبما
مسئول نشودی؟ ...حتی افرادی که نماز میخواندند ،روزه مبیگرفتنبد،
طرف را میآوردند به او میگفتند بگو غیط کردم ،او هم به شخصبیتش
برمیخورد نمیگفت ،میگفتند پس تو سرموضع هسبتی و او را اعبدام
میکردند! در همین قم یکی از مسئولین قضایی آمبد پبیش مبن و از
مسئول اطالعات قم گیه میکرد که میگوید تندتند اینها را بکشبیم از
شرشان راحت شویم ،من میگویم آخر پرونده هبای اینهبا را بررسبی
کنیم یک تجدید نظری در حکم اینها بکنیم ،میگویبد حکبم اینهبا را
امام صادر کرده ما فقط باید تشخیص موضع بدهیم .ببه بعضبی افبراد
میگویند تو سر موضعی؟! او هم نمیداند که قضیه از چبه قبرار اسبت
میگوید بیه ،فوری او را میبرند اعدام میکنند ...اول محرم شبد ،مبن
آقای نیری که قاضی شر اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای
رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده اطالعات ببود را
خواستم و گفتم االن محرم است حداقل در محرم از اعبدامهبا دسبت
نگه دارید ،آقای نیری گفت "ما تا االن هفتصد و پنجاه نفر را در تهران
اعدام کردهایم ،دویست نفر را هم به عنبوان سرموضبع از بقیبه جبدا
کردهایم .کیک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید}7717{"!...

دستخط پسرش سیداحمد و پاسا آقای خمینی
"در تمام موارد فوق ،هر کس در هر مرحیه اگر بر سر نفاق باشد
حکمش اعدام است"...
در پشت این نامبه دسبتخط سبیداحمد خمینبی ببه چشبم
میخورد که  5سوال را مطرح ساخته است
"پدر بزرگوار حضرت امام مدظیه العالی
پس از عرض سالم ،آیت اهلل موسوی اردبییی در مبورد حکبم
اخیر حضرتعالی درباره منافقین ابهاماتی داشته اند که تیفنی در سه
سئوال مطرح کردند

خاوران؛ مدفن در خون خفتگان بی نام و نشان

ایستاده بر آرمان
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لطفاهلل میثمی نیز درباره دیدارش با منتظری درباره شکنجههبا

گفتم "توکل من به خداست و من کبار خالفبی نکبردهام تبا بخبواهم

در زندان می گوید "بعد از زندان به دیدار آقای منتظری رفبتم .آنجبا

عذرخواهی یا توبه کنم .آقای نوری با حالت گریه متنی را از جیششبان

آقای منتظری به استقشال من آمدند .من خوشحال شدم  .ایشان از من

درآوردند و گفتند "من در ماشین این متن را نوشته ام که شبما ایبن

پرسیدند از زندان چه خشر؟ گفتم زن آبستن را می زدند و میگفتند به

مضمون را به امام بنویسید" .نامه مفصیی بود و در ضمن آن این جمیبه

بچهات رحم کن .گفت تو کجا بودی؟ گفتم من در انفرادی بودم .گفبت

ها وجود داشت "رهشر عزیز ،امروز من اعتراف میکنم که از ورطه ای

پس کجایش را دیدهای! یعنی ایشان این قدر از مسبائل زنبدان مطیبع

هولناک که در آن قرار گرفته بودم توسط پتکی آهنبین بیبدار شبدم،

بودند که به من میگفت تو کجایش را دیدهای}7715{".

امروزدر مییابم که به خوابی عمی فرو رفته و بسیاری از آنچه را بایبد

در آن جو خفقان منتظری تنها کسبی ببود کبه دربباره ایبن

میدیدم نمی دیدم  ...اینجانب که از تربیت یافتگبان فقبه و اصبول و

قتل عام خونین به آقای خمینی نامه نوشت ،به او اعتبراض کبرد ،ببا

فیسفه و مشارزه آن جناب بودم نیز در دام این اهریمنان گرفتار آمدم و

تمام وجود خواست تا از اعدامها جیوگیری کند.

7

نتوانستم مسیر صحیح را ببروم!" در حقیقبت یبک چیبزی متضبمن

نامهها و اعتراضهای منتظری به آقای خمینبی ،حجبت را ببر

اعتراف به گناه و همکاری با منافقین و توبه نامه بود و میخواسبتند از

روح اهلل الموسوی الخمینی در پیشگاه خدا و خی تمام کرد .پباداش

من امضا بگیرند .من گفتم " آخر این چه حرفهبایی اسبت کبه شبما

منتظری الشته فراموش نشد ،عزل او از مقبام قبائم مقبامی رهشبری،

میزنید ،من گناهکار نیستم که توبه کنم ،اعتراف ببه امبر دروغ گنباه

رنجنامه سید احمد خمینی عییه او ،نامه  72/7/7آقای خمینی ،حصر

است" .بعد از دوسه ساعت مشاجره ،آقای نبوری گفبت " اگبر شبما

چندین ساله او در خانهاش و حمیه به حسینه او و غبارت و تخریبب

بنویسید منافقین در بیت من نفوذ داشتند امام خوشش میآید" .مبن

اسشاب و اثاثیه تنها گوشه ای از این پاداشها بود .دفا تمام عیبار او

گفتم " امام از دروغ خوشش میآید؟!" ایشان گفتند "الببد چیبزی

از ح وحقوق اعدامیان منجر به نوشتن نامبه ای سراسبر تبوهین و

بوده است !" آقای نوری که این جمیه را گفت من خییی عصشانی شبدم

افترا از سوی آقای خمینی در  72/7/7شد .در باب انتساب این نامبه

و گفتم " ...خورده است هر که میگوید منبافقین در خانبه مبن نفبوذ

بحث های فراوانی شده است اما با توجه ببه اعمبال آقبای خمینبی،

کرده اند و آنها به من خط میدهند ،بیند شوید بروید!"{}7712

گفتههای منتظری ،نامه های  72/7/2و  72/7/2به نظر نمیرسد ایبن

تنها خون میتوانست عطش قبدرت را فرونشباند .بنبیصبدر

نامه به کسی غیر از آقای خمینی تعی داشبته باشبد .امبا چنانکبه

بهتزده درباره این تصمیم آقای خمینی در اعدام فیبهای مخالفبان،

منتظری خود نیز در خاطراتش اشاره میکند ،7شایعهپراکنی ،شبانتاژ

می گوید "الهوتی میگفت خمینی کسی بود که اگر مگسی در اتاق

وجوسازی نزدیکان در صدور این نامه به وضوح مشبخص اسبت .در

بود آن را میگرفت و از پنجره می انداخت بیرون تا کشته نشود .یک

قسمتهایی از این نامه آمده بود
"با دلی پرخبون و قیشبی شکسبته چنبد کیمبه ای برایتبان
مینویسم ...میبینید که چه خدمت ارزنده ای به استکشار کرده اید...
شما مشغول به نوشتن چیزهایی میشوید کبه آخرتتبان را خرابتبر
میکند ...از آنجا که ساده لوح هستید و سریعا تحریک میشبوید در
هیچ کار سیاسی دخالت نکنید شاید خبدا از سبر تقصبیرات شبما
بگذرد ...برای اینکه در قعر جهنم نسوزید خود اعتراف ببه اشبتشاه و
گناه کنید شاید خدا کمکتان کند ...واهلل قسم من از ابتدا با انتخباب
5
شما مخالف بودم چون درآن وقت شما را سادهلوح میدانستم"
پس از این نامه ،فشار وحشبتناکی ببر منتظبری وارد شبد تبا

چنین آدمی ،موجودی دربیاید که با یک کیمه بیه یا نه ،هزاران نفر را

توبهنامهای بنویسد و از آقای خمینی عذرخواهی کنبد .منتظبری نقبل
میکند "آقای عشداهلل نوری از تهران وارد شدند و شبرو کردنبد ببه
اظهار ناراحتی زیاد که قرار بوده این نامه را در رادیو تیویزیون بخواننبد
و اگر نامه پخش شود چه میشود ،خییی بد شده و امام خییی ناراحبت
هستند و شما باید چیبزی بنویسبید کبه ایشبان قبانع شبوند .مبن
 -2راجع به جهتگیری کلی آیتاهلل منتظری ،اقداماتی که او درباره زندانیان
انجام داد ،نامه های او به آقای خمینی در این مورد رجوع کنید به ختاطرات
آیت اهلل منتظری،ج .623-622 ،2در طریقه برخورد منتظری بتا خمینتی،
سید احمد خمینی گفته بود" :آقای منتظری باید از آقای فالنی یتاد بگیترد
که از قم میآید و دست امام را میبوسد و عقب عقب برمیگردد ،ولی آقتای
منتظری میآید با امام یک و دو میکند}2232{".
"-2مرحوم امام هم یک انسان جایز الخطا بودند و این اواخر با آن کهولت سن
و بیماریهای مختلف به طور کلی از مردم منزوی شده بودند و بعضیها هتم هتر
طور که میخواستند به ایشان گزار میدادند .اساسا این سیستم اداره کشور
که همه قدرت در یک نفر خالصه شود(هر چند آن فرد با تقواترین افراد باشد)
رو صحیحی نیست و منجر به اشتباهات بزر میشود}2233{ ".
 -3متن کامل نامه را بخوانید در {}2236

در  5شب ( قتل عام  ) 72بکشند .فکرش را بکنید}7712{".
"اگر شاه ساب می دانست آقای خمینبی مثبل او ببه قبدرت
عالقهمند است اصال از جایش تکان نمبیخبورد .متاسبفانه قبدرت
کششی دارد که اگر کسی تمرینات الزم را نکرده باشد ،در مقابیه ببا
آن کشانده میشود و میرود .ایشان هم همینطور کشانده شد ورفت.
وقتی فردی گفت  53میییون بگویند بیه من می گویم نه .دیگر ایبن
زور خالی است آخرش مبیشبود کبه آن دسبتور عجیبب وغریبب
وفراموش نشدنی در تاریا را صادر میکند که در سبه شبب حبدود
 5111نفر (به قولی  5211نفر ) را اعدام میکنند}7711{".
"سر سوزن به فکر اسالم نیستند .آن وقت هم نشودنبد ،دروغ
می گویند .وقتی کسی مثل آب خوردن دروغ بگوید و آدم بکشبد و
شکنجه کند چه اسالمی؟ همین االن آقای خامنهای بعبد از  71سبال
در دیدار با وزیران میگوید این قتلهبای زنجیبرهای فرعبی اسبت،
حکومت باید به مسائل اصیی بپردازد .کسی که چنین حرفی میزنبد
میشود به او گفت مسیمان؟ قرآن میگوید اگر یبک نفبر بیگنباه را
بکشید مثل اینکه تمام بشریت را کشتهاید .یعنی مهمترین مسبئیه
است .هیچ چیز مهمتر از انسان ومنزلتش نیست}7771{".
آن قدر مسئیه کشتن و اعدام برای آیت اهلل عبادی و معمبولی
شده بود که زمانی که در یک مصاحشه مردمبی ،خشرنگبار از خبانمی
پرسید الگوی شما در زندگی کیست؟ و آن زن جبواب داد اوشبین!،
آقای خمینی به راحتی حکم اعدام او را صادر کرد .او در نامبهای ببه
رئیس سازمان صداوسیما نوشت
"آقای محمد هاشمی ،مدیرعامل صدا و سیمای جمهوری اسالمی
با کمال تاسف و تاثر روز گذشته از صدای جمهبوری اسبالمی
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مطیشی در مورد الگوی زن پخش گردیده است که انسبان شبرم دارد
بازگو نماید .فردی که این مطیب را پخش کرده است تعزیر و اخبراج
میگردد ،و دستاندرکاران آن تعزیر خواهند شبد .در صبورتی کبه
ثابت شود قصد توهین در کار بوده است ،بالشک فرد توهینکننبده
محکوم به اعدام است .اگر بار دیگر از اینگونه قضبایا تکبرار گبردد،
موجب تنشیه و توبیا و مجازات شدید و جدی مسئولین باالی صبدا
7
وسیما خواهد شد"{}7777
برای آیتاهلل ،قشح مرگ از میان رفته بود.

نمی گنجد .یک حس درونی ،یک زمزمه میان خود و خدا و یک وجدان
شهودی که درزندان هیچ سخن و هیچ واژهای به بند نمیآید .تصمیمی
که گرفته میشود .ادامه مشبارزه و یبا پایبان آن؟ اگبر ببه راه اول رود
چارهای جز هجرت ندارد .به هر طری ممکن و اگبر راه دوم را انتخباب
کند وظیفه خود را در این جهان پایان یافته تیقبی کبرده ،مبیمیبرد،
جنازهاش را مردم بر شانهها میبرند و هر سال و هر قرن مردم یاد و نام
او را گرامی میدارند .اما تا کی شخصیتی همچون او بیاید خدا میداند.
افتخار نه میگوید ،راه اول را برمیگزیند تا در حد توانش بتواند به این

هر انسانی در نقاط عطبف زنبدگی خبود تصبمیماتی را اتخباذ
میکند که در آنها مرگ یا زندگی دوبارهاش ،تجیی مییاببد" .فبرار"،
"گریختن"" ،هجرت"" ،خارج شدن مخفیانه"؛ همه و همه اینهبا در
نزد توده عوام مفهوم واحدی را میرسانند .این حرکت بنیصدر الشتبه
مخالفان و موافقان بسیاری دارد که به حتم ،مخالفانش گوی سبشقت را
از موافقان میربایند اما مسئیه اینجاست اگر بنیصبدر بسبان اکثبر
قریب به اتفاق رهشران برکنار شبده بوسبییه کودتبا پبس از ورود ببه
پاریس ،پس از آن هیاهوی اولیه ،زندگی عادی خود را پی میگرفبت و
پی کار خودش میرفت پاسادادن و جواب قطعی صادر کبردن بسبیار
آسانتر و سهلالوصولتر میگشت .اما ماجرا بسیار بغبرن و پیچیبده
شد .بنیصدر بر تمام پیشفرضهای احتمالی خط بطالن کشید و مبا را
با دنیایی از سوالهای بیپاسا تنها گذاشت .فرار ببه معنبای گریبز از
سختی وفشار و مقصدِ آرامش کردن است .اما حرکت رئیسجمهوری را
که در فرودگاه نظامی به هوا برمیخیزد و آنسبو در فرودگباه نظبامی
مینشیند ، 7وارد جریان اصیی مشارزه مبیشبود و  73سبال تمبام در
غربت و فشار به مشارزه عییه حکومت استشداد ادامه مبیدهبد را چبه
می شود نام گذاشت؟  72سال قشل از انقالب همبواره در سبختتبرین
شرایط مشارزه کردن ،در میدانهای جنگ بیمهابا ببه اسبتقشال مبرگ
رفتن و جانبر کف ایستاده تا آخرین لحظه و از آن سو خروج از کشور.
از مرگ؟ بیگمان نمیتواند درست باشد چه آنانکه کارنامبه او را

روز به روز تعقیب میکردند میدانند که این وصیهها به او نمیچسبشد.
زندگی ده ماهه اش در کوران خمپاره و تیربار و موشک وتوپ و تانک و
حضور مداومش در خبط مقبدم حبداقل نبافی تبر

احسا

درحصار تنگ و تار کیمبات .احساسبی کبه در هبیچ واژهای

در اینجاست که بنیصدر بازهم به ساختارشکنی رو میآورد .به همبه

یک انتخاب؛ یک تحییل

تر

روایت فروپاشی یک انقالب

و وحشبت او از

پدیده ای به نام مرگ است .اشتشاه در اتخاذ استراتژی؟ شاید .چه ما نه
در شرایط او بودیم و نه در زمانی که در آن قرار داشت .سبه راه پبیش
پای او وجود داشت -7.ذلت  -7هجرت  -5شهادت .راه چهارمی قاببل
تصور نیست .بدونشک احسا  ،همواره شکوه شبهادت را ببر تیخبی
ذلت و فسردگی به هنگام هجرت ترجیح می دهبد.حتی اگرعقبل ،ببر
هجرت پایفشارد؛ حس غریب وزیشای پرواز ابدی این کالشبد خباکی را
تنها نمیگذارد .و این است که از هر کس ،در هر کوی و برزن بخبواهی
تا میان شهادت و هجرت یکی را برگزیند ،اولین انتخاب ،اولین گزینبه
خواهد بود .چه در دل و جان بنی صدر در آن لحظبات سرنوشبتسباز
گذشت کسی نمیداند .هر آنچه بنیصدر در طول این سبالیان دربباره
آن ثانیه ها گفته است ،کوششی است نافرجام برای در قالب ریختن آن
 -2این حکم باعث زندانی و تعزیر دست اندرکاران آن برنامه شد امتا حکتم
اعدام درباره آن زن اجرا نگشت.
 -2بنی صدر در تهران از پایگاه یکم شکاری به سمت پاریس پرواز کرد و در
نزدیکی پاریس در فرودگاهی نظامی با نام "اورو"( )Evroبر زمین نشست.

میت کمک کند تا از چنگ استشداد خالصی یابد .راهبی کبه در آن نبه
خشری از افتخار و قهرمانی و مدال است ونه حتی یبک زنبدگی سباده
بیغل وغش .هرآنچه هست فقر است و دربدری است و آوارگی است و
سختی .مشارز راه استقالل و آزادی راهی را برگزید که انتخاب کبردنش
بسیار سختتر از انتخابنکردنش بود .او که به سبادگی مبیتوانسبت
مطاب قول آقای خمینی کناری بنشیند و تالیفاتش را ادامه دهد ویا ببا
انتخاب مرگ ،چه همانطور که درخاطرات پس از سقوط هییکوپتر گفته
بود ،به تمام آرزوهای خود برسد و نه تنها یک مرگ عادی و ببیارزش،
که مرگی پاک و افتخبارآمیز را تجرببه کنبد و ببرای همیشبه از ایبن
تنازعات و کشمکشهای میان ح و باطل و آزادی و اسبتشداد خبالص
شود؛ برای استقالل و آزادی میهنش قدم در راهی گذاشبت کبه در آن
نه نام بود و نه نان .رئیسجمهور راهی را برگزیبد کبه  73سبال تمبام
حکومت استشدادی جمهوری اسالمی را یکتنه درگیر انبوا و اقسبام
بحرانها و چالشها نمود و زجر داد.
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خانهای سرد و نمور در شهر کوچک ورسبای در حومبه پباریس
تشعیدگاه  73ساله اولین رئیس جمهور ایران اسبت .خانبهای قبدیمی،
کهنه و بزرگ که قشل تر متعی به آمبوزش و پبرورش فرانسبه ببود و
دادگستری فرانسه آن را غیرقابل سکونت ارزیبابی کبرد ،رببع قرنبی
میشود که پذیرای آخرین بازمانده مشارزان راه استقالل و آزادی است.
ساختمان مخروبه ای که از سبوی خشرنگباران " کباا یبا" خوانبده
میشود و آلن شوالریا  ،روزنامه نگار فرانسوی آن را از فبرط قِبدمت
"خانه لوئی چهاردهم" میخواند ،2سالهاسبت کبه ببه حضبور دائبم
ابوالحسن بنیصدر عادت کرده است .کاا یا در حقیقبت زنبدان یبا
 -3بنیصدر در یکی از سخنرانیهایش ذکر میکند که قبل از انقالب  21ستال
در خارج از کشور بوده است }2222{.با احتساب  23سال بعد از انقتالب کته در
فرانسه به سر میبرد ،رئیس جمهور اینک  22ستال استت کته دوران تبعیتد
اجباری را میگذراند .اما بنیصدر در جایی دیگر روز خرج از کشتور ختود را 2
آذر  22عنوان میکند { }2223اگر به این روایت اطمینان کنیم  23سال پیش از
انقالب و  23سال پس از انقالب مجموعا  23سال تبعید را برای او رقم میزند.
 -2آلن شوالریاس نویسنده کتاب "زنده ستوزانده شتده؛ بته نتام متارکس و
محمد"درباره مالقاتش با بنیصدر مینویسد" :خانه بزرگی که به سبک لتویی
چهاردهم ،با بام نوک تیز و حصارهای حایل پنجره ا در تاریکی به چشتم
می خورد ،در هالهای از اسرار پیچیده بود .از یک دروازه آهنی ستنگین عبتور
کردم ،شبیه آن دروازه هایی که در فیلمها نشان میدهند و با صدای قرچ قرچ،
انسان های حساس را دچار وحشت میکنند...وارد تاالر بزر یک صد متتری
شدم ،تاالر خالی بود ،تنها دو کاناپه در یک انتها و دو صتندلی کته در انتهتای
دیگر به نحو بی روحی به بخاری هیزمی چسبیده بودند ،دیده میشد ...ستقف
آن قدر بلند بود که هوای اتاق را سرد و مرطوب کرده بود}2222{"...
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است ،چه ،رئیسجمهور به خاطر وجود تهدید ترور ،سبالی چنبد ببار
بیشتر از آن بیرون نمیآید .مشارز راه اسبتقالل و آزادی در دل تمبدن
اروپا همچنان ساده زندگی میکند و از اصول راهنمبایش ذرهای کوتباه
نمیآید .سیستم گرمایشی خانه محدود میشود به یک کُرسی با المپ
 21واتی ،بخاری چوبی و شوفاژ گازی .چند تکه فبرش واثاثیبهای کبه
تمامی آنها را ایرانیان تهیه کردهانبد ،تمبام زنبدگی رئبیسجمهبور را
تشکیل میدهند .با آنکه ،برابر قانون ،میبایسبت دولبت فرانسبه ببه
سران تشعیدی دولتها کمک مالی کند ،بنیصدر با وجبود تنگدسبتی و
در حالی که به گفته خود او " تا مدتها دلهره فقر در غرببت او را رهبا
نمیکرد" ،حاضر به قشول آن نشده است .رئیسجمهور که در 7سبال و
نیم مسئولیتش در جمهوری اسالمی دیناری از بودجه ممیکت نگرفتبه
بود ،از دولت فرانسه درخواست پناهندگی سیاسی یا اجتماعی نکرد تا
از کوچکترین حقوق پناهندگان محروم بمانبد؛ محرومیتبی کبه در آن
لذت استقالل نهفته است .تمامی خرج و مخارجش ازاجاره دو آپارتمان
کوچک که سالها پیش در پاریس آنرا خریده بود تامین مبیشبود .از
مالیات معاف است چرا که درآمد زندگیاش به حداقل مشمول مالیبات
در قانون فرانسه نمیرسد .پیراهنش هنبوز از جبنس و شبکل همبان
پیراهنهای سهدکمهای است که سالها پیش در سبخنرانیهبایش در
میدان آزادی و حسینیه ارشاد به تن میکرد .حنجرهای که مردم بارهبا
با صدایش به وجد آمدند و فریاد کشیدند،هنوز هم در عزلبت ورسبای
بی امان می خروشد .روزنامه انقالب اسبالمی کبه یبک "در هجبرت"
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کوچک به انتهای آن اضافه شده است  ،همچنبان منتشبر مبیشبود.
بنی صدر در پاریس به محض ورود به فرودگاه به خشرنگباربیببیسبی
گفت "برای افشای روابط پنهانی خمینیسم -ریگانیسم آمدهام" .آنچه
از اکتشر سورپرایز در جهان صدا کرد ،گوشهای از نتای زحمات او ببود.
در طول این سالها او هر چه در توان داشت گذاشت .همبانطور کبه در
آغاز ورودش به پاریس قول داده بود ،در این سالیان  ،باتفاق معتقبدان
به آزادی و استقالل ،بار سنگین بدیل مستقل را بر دوش کشبیدهانبد.
افشای سازشهای پنهانی حکومبت ایبران ،اکتشبر سبورپرایز و ایبران
گیتهای امریکا و اروپائی( معامیه بر سبر گروگبانگیری و معامیبه هبای
اسیحه بقصد طبوالنی کبردن جنبگ در سبود امریکبا و انگیسبتان و
اسرائیل که آلن کالرک ،وزیر دفا انگیسبتان در حکومبت تباچر ،در
دادگاه بدان اعتراف کرد) ،افشای آمبران و مبسموران تبرور رسبتوران
میکونو آلمان که طی آن رهشران کرد کشته شدند ،انتشار نامههبای
منتظری و پرده برداشتن از اعدام زندانیان سیاسبی در تابسبتان ،72
ماجرای مکفارلین ،افشای آمبران و مبسموران قتبلهبای زنجیبرهای،
کشتار حیشچه ،قتل قاسمیو وسران کرد وافشای فسباد هبای کوچبک
وبزرگ استشدادیان ایران و غرب تنهبا گوشبهای از زحمبات او در راه
استقالل و آزادی ایران است .بنیصدر که ساکن فرانسه بود ،از افشباء
روابط پنهان ایران و فرانسه(تحت عنوان ایرانگیبت)خودداری نکبرد.
پس از آنکه بنیصبدر اقبدام ببه افشبای معامیبه فرسبتاده پاسبکوا،
وزیراسش کشور فرانسه ،بر سر گروگانهای فرانسوی در لشنان کبرد ،او
مشاور حقوقی خود را نزد بنی صدر فرستاد تا از او بخواهد مبدتی در
باره روابط ایران و فرانسه سکوت کند .وکیل دادگستری کبه میتبران،
رئیس جمهوری فقید فرانسه ،نزد بنیصدر فرستاده بود تا بداند مباجرا
چه بوده است به مشاور حقوقی پاسکوا گفت " آیا مبی دانیبد شبما از
 -2نخستین شماره انقالب اسالمی در هجرت در  3آبان  2363منتشتر شتد.
آقای خمینی نیز این روزنامه را میخوانده است .حجتاالسالم خسروشتاهی
نقل میکند" :خوب است یاد کنم که من شخصاً روزنامه انقالب استالمی در
هجرت را که بنیصتدر در فرانسته منتشتر متیکترد بترای حضترت امتام
میفرستادم"{}2223
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کسی خواستهاید سکوت کند که دموکراسبی ایبران از او شبرو مبی
شود؟" پس از آنکه مشاور در ساکت کردن بنیصدر توفی نیافت ،به
طرفهای ایرانی خود گفته بود " بنیصدر را نمی شود ساکت کرد امبا
می توان او را از میان برداشت ".ترور و از میانبرداشتن او راهی اسبت
که سران حکومت ایران آن را بارهبا آزمبودهانبد .ایبن حجبم بباالی
تهدیدها و ترورها در این  73سال او را در میان  3تنی قرار داده اسبت
که در جهان هدف بیشترین تهدیدها روزمبره انبوا تروریسبتهبا
هستند .اگر در ایران بنیصدر تنها در خطر تروریسبتهبای حکومبت
بود ،اینک در خطرسرویسهای جاسوسی و اطالعاتی دنیا نظیر سبیا و
موساد نیز هست .دوربینهای مدار بسته بر فراز کاا یا مراقباند تبا
جان رئیسجمهور از گزند در امان بماند .زندگیای که مدام در تهدید و
ترور میگذرد .در لیست افشا شده قتلهای زنجیرهای ،نبام او نیبز ببه
چشم میخورد.خود او درباره وضعیتش میگوید "بارها وبارها افبرادی
به قصد ترورم مامور شدند .حتی درلشنان سفیرفرانسه دستگیر شد تبا
با من معاوضه شود؛ به چند فیسطینی وایرانی پول دادند؛ حتی یکی ببا
مواد منفجره آمد به فرودگاه پاریس ،که دستگیر شد .شبب وروز هبم
درایران آقایان حکم اعدام مرا دارند صادر میفرمایند و زندگی ما هبم
آن طور که می بینید درترور وتهدید می گذرد ".آنکه پس از کودتبای
 71خطاب به آقای خمینی و همدستانش گفته بود " شما میمانید کبه
بروید ،ما میرویم که بمانیم 7".با قامتی بیند چون سرو ایستاده اسبت.
بنیصدر همچنان در غربت نیز به کار تالیف کتاب ادامه میدهد .کتب
عقل آزاد ،زن و زناشویی ،سیر تحول سیاست آمریکا در ایران در سبه
جید ،سیر اندیشه سیاسی در  5قاره؛ انسان،ح و حقبوق قضباوت در
قرآن ،توانایی و ناتوانی ،توطئه آیتاهللها ،نقد تضاد و تناقض در منطب
صوری ،خیانت به امید  ،در تجربه و اصول راهنمای اسبالم حاصبل
تنها گوشه ای از تحقیقات و تالیفات نخستین رئیسجمهبور ایبران در
ورسای است .او همچنان بر عهدی که با مردم بسته بود ،پایبدار مانبده
است .بنیصدر اما امروز تحت شبدیدترین سانسبورهای حکبومتی و
غیرحکومتی قرار دارد .در این  73سال حکومتیان منتهای تالششبان
را انجام دادند تا کوچکترین ردپایی از او در تاریا معاصر بباقی نمانبد.
هرجا اسمی ،نامی ،نوشتهای ،کتابی ،صدایی و تصویری از او هست باید
به سرعت پاک شود .کتابهای آدولف هیتیر ،مارکس ،انگیبس ،لنبین،
استالین و خاندان پهیوی و خاطرات شاه و ثریا و میکه مادر بارها وبارها
به راحتی تجدید چاپ میشوند اما حتی یک کتاب بنیصدر هم اجبازه
چبباپ نببدارد .در کببالم او چببه چیببزی نهفتببه اسببت کببه اسببمش،
صدایش،تصویرش ،آثارش و هرکسی که با او در ارتشاط است 73 ،سبال
است در سانسور کامل قرار دارد؟
از این سو آزادیخواهان امبروز ایبران 5کبه در آن زمبان دوره
دیکتاتوری را میگذراندند و مخالف او بودند ،از بیم فاش شبدن آنچبه
در دهه  71بر سر این میت آوردهاند ،بنیصدر را در سانسور کامل قبرار
داده اند و اگبر هبم گاهبا حبرف از او بزننبد در مقبام تباختن اسبت.
دینورزانی که زمانی ضد دین بودهاند و تیشبه ببه ریشبه آزادی ایبن
ممیکت زدهاند ،کتب دینی بنیصدر را در تحریم کامل قرار دادهاند تبا
یک زمان مردم به فکر این نیفتند که بنیصبدری هبم هسبت و دهبه
شصتی هم درکار بوده است .از میبان فعباالن سیاسبی امبروز؛ دکتبر
سروش درباره فاجعه انقالب فرهنگی و مصطفی معبین دربباره وقبایع
دانشگاه شیراز در سال  71و نقششان در انقالب فرهنگی ،بهزاد نشبوی
 -2عمده منابع درباره زندگی شخصی او عبارتند از}2226{ :
 -3و چگونه می توان هضم کرد که کسانی که روزگاری چنین فجایعی را بتر
ملت تحمیل کردهاند ،اکنون آزادیخواه شوند؟

ایستاده بر آرمان
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درباره قرارداد الجزیره ،خیانت ببه وطبن و زدوبنبدهای پشبت پبرده

وی اجازه می دهد فقط برای اسبتفاده شخصبی از آن اسبتفاده کنبد.

گروگانگیری ،عییرضا عیویتشبار دربباره وزارت اطالعبات مخبوف آن

استدالل بنی صدر این بوده است که چون بودجبه ایبن رادیبو معیبوم

دوران و نقشش در وقبایع دانشبگاه شبیراز در سبال  ،71حمیدرضبا

نیست از کجا تامین میشود ،لذا همکاری با آن می تواند منبافی اصبل

جالیی پور درباره کشتار مردم قارنا توسط سپاه به فرماندهی ایشبان و

ایستادگی بر استقالل ایران تفسیر شود .سه ماه پبیش از آنکبه آقبای

این پاسا که" هرکس به جای من بود همین کار را میکرد" ،7عطبااهلل

خمینی در آن جو سراسر ناامیدی جنگ را پایان دهبد و جبام زهبر را

مهاجرانی از خاطراتش در مجیس اول ،فحاشی ببه بازرگبان و ارتشباط

سرکشد ،دوبار ابوالقاسم مصشاحی ،شاهد دادگاه میکونو 5را ببه نبزد

تنگاتنگش با حکومتیبان ،سبعید حجاریبان دربباره تاسبیس وزارت

بنیصدر فرستاد تا او را راضی به برگشتن کند و با این روش ،بار دیگبر

اطالعات و نقشش در کودتای نوژه ،حجتاالسالم کروبی دربباره بنیباد

مشروعیت را به نظام برگرداند .ابوالقاسم مصشاحی،معاون سعید امبامی

شهید ،مالقات با نماینده ریگان در مادرید ،اختال ها ،فسادهبا ،نامبه

در وزارت اطالعات ،مشاور شبورای امنیبت میبی ،نماینبده ایبران در

 72/77/71به منتظری ،مخفی کردن اسیحه در سباکهبای حجباج در

مذاکرات در دفتر ایران در سازمان میبل در ژنبو و نماینبدة جمهبوری

سال 77و بوجود آمدن آن فاجعه بزرگ ،نقشش در جنگ و ارتشباطش

اسالمی در کنفرانس سازمان بین المییی خوار و بار( ،) FAOدر جریبان

با آقای خمینی ،مصطفی تاجزاده درباره دوران تصدی دادستانی دادگاه

شهادتش در دادگاه برلین گفت

انقالب در اوج شکنجهها و اعدامها در سال ،77محسن آرمین دربباره

"من در  7123و  7127با موافقت موکد خمینی با بنیصبدر در

بببازجوییهببایی کببه او را بببه تعزیببر حتببی بببرادرش بببرای اعتببراف

تشعید در پاریس مالقات کردم تا او را برای بازگشت به ایران ترغیبب

وامیداشت ،7صادقزیشا کبالم دربباره نقشبش در انقبالب فرهنگبی و

کنم .برای این کار من توانسبتم ببه او ضبمانت امنیتبی ببدهم امبا

حکومت رجایی ،ابراهیم اصغر زاده درباره گروگانگیری ،خواندن اسبناد

بنیصدر رد کرد}7771{".

عییه ایبن و آن در تیویزیبون ودوران تصبدیاش در وزارت ارشباد در

بنیصدر دراین باره میگوید "سه ماه پیش از سرکشیدن جبام

عشدی و محسن میردامادی درباره حادثه گروگانگیری و

زهر ،آقای خمینی ،آقای مصشاحی را فرسبتاد .چبون ویبزای ورود ببه

کشتار حجاج در سال  77و صادق طشاطشایی درباره تجبارت اسبیحه و

فرانسه را نداشت ،پس از اطال ( توسط شارون ،وکیل مدافع) به رئیس

قاچاق تریاک در زمان جنگ ،قطعا ناگفتههای بسیاری دارنبد کبه چبه

جمهوری و وزارت کشور فرانسه اطال داده شد  .وزارت کشور مسموران

خوب است توسط خودشان به اطال شهروندان برسد.

خود را به فرودگاه فرستاد و دو مامور او را نزد این جانب آوردند .با این

سال ،77عشا

روند سانسور و تحت فشار قرار دان بنیصدر به حدی است که

وعده که بیا هرچه بخواه م کنیم ،مرا دعوت به بازگشبت کبرد .ببار

زمانی که روزنامه جامعه به مدیریت لطیف صفری ،یبار آن روزهبای

نخست ،جواب دادم جز آزادی نمی خبواهم  .آزادی مبردم را ببه آنهبا

بنیصدر ،یک عکس از چهره تشییغاتی تبار بنبیصبدر روی یکبی از

بازگردانید .پاسا دادم الف -شرط اینجانب آزاد و اسبتقالل اسبت.

دیوارهای شهر چاپ کرد و همچنین به خاطر درج مصاحشه معینفبر

ب -نیاز به یک انفجار معنو است و حاصل نم شود مگر ببه اینکبه،

که در آن از بنیصدر دفا کرده بود ،به حکم دادستانی توقیف شد.

شما آقا خمین  ،در برابر مردم ایران و در تیویزیون ظاهر شو و ببه

مظیومترین رئیسجمهور تاریا ایران در غربت نیز ببه اصبول و

درگاه خدا توبه کن و از مردم ایران طیب بخشش کنبی.ببا ایبن کبار،

ببه قبدری

انفجار معنوی روی می دهد و بازگشت این جانب به ایران معنی پیدا می

شدید است که زمانی که مهبدی خیجی،خشرنگبار رادیبو فبردا ،ببرای

کند و اثر می بخشد .فرستاده او م خواست که بنویسم .گفتم آمبدن

مصاحشه نزد او آمده بود و به قول او مورد استقشال گرم بنیصبدر قبرار

شما مسیم م کند که آقا خمین جنگ را باختبه اسبت و نیباز ببه

گرفته بود و به تمامی پرسشهای او نیز پاسا گفته بود ،هنگبامی کبه

مشروعیت دارد .اما آمدن اینجانب به ایران ،به او مشروعیت نم دهد و

مطیع می شود که قرار است این گفتگو در رادیو فردا پخش شبود ،ببه

نامه نوشتنم نیز .پیش از این ،یکشار نوار را برا او فرستادم و بار دیگر

مشانی استقالل و آزادی سخت پایشند است .ایبن وسبوا

نامها به او نوشتم که پیش از آنکه اسالم و ایران قرببان قدرتمبدار
 -2محمد ملکی در نامها به آقای احمدینژاد مینویسد" :در اوایتل انقتالب
سپاه پاسداران و نظامیها به چند روستا از جمله «قارنا» و «ایندرقا » حملته
کردند و تعداد کثیری زن و بچة مردم را کشتند و حتی به حیوانات هتم رحتم
نکردند با بهانة اینکه تعدادی از ضدانقالب در این روستاها نفوذ کردهاند .به من
بگویید حکومتی که خود را مسلمان و پیرو پیتامبر محبتت و دوستتی و ائمته
میداند با کدام منط دینی ،اخالقی و قانونی به این عمل زشت و ننگین دست
زد؟ جالب اینکه بعدها آقای جالییپور که آن روز فرماندار مهاباد بود و امروز از
ستتردمداران «اصتتالحات» استتت و بتتا همفکتترانش متتیخواهنتتد «جبهتتة
دموکراسیخواهی و حقوق بشر» تشکیل دهند در جواب یکتی از دانشتجویان
خواجه نصیر که در این مورد سئوال کرده بود با عصبانیت گفته بود «بتاز چترا
موضوع کردستان را پیش کشیدید این موضوع دیگر تمام شده است .هتر کته
در قدرت باشد همین کار را انجام میدهد» در اینجا دانشجوی دیگری ستئوال
کرده بود «پس چرا شما به قتلهتای زنجیتره ای اعتتراض متیکنیتد؟"(نامته
سرگشاده محمد ملکی به محمود احمدی نژاد 28 ،اردیبهشت )2383
..." -2زمانی که در اوین بودیم ،غالباً بچههای مجاهدین انقالب ،بازجوئیهتای
موث و مورد اعتماد داشتند...محسن [آرمین] مجاهد انقالب بود .برادر (فکر
میکنم محمود) با مجاهدین خل بود ...حاال منظورم این بود که آرمین شخصتاً
برادر را تعزیر میکرد تا اطالعات بدست بیاورد}2221{".

شود ،شجاعت کنار رفتن را بجو و با استعفا و ببازگردان والیبت ببه
جمهور مردم (همان عهد که در نوفل لوشاتو با مردم ایران در برابر دنیا
بست و بر خالف نص قرآن ،شکست ) ،بزرگ از سر گیر .نشنید .همسر
او [ خدیجه ثقفی] در سال  ،77در سال کشتار حجاج از مکه پیبام داد
که "با شما بد کردهاند و بشخشید ."..شگفت اینکبه فرزنبد او ،احمبد
خمین نیز ماه پیش از مرگش ،توسط آقای حجبازی  ،ببرادر دامباد
آقای مهند

بزرگان  ،پیام داده بود حالل کنید آنچه از بدی ببا شبما

 -3ابوالقاسم مصباحی شخصیت بسیار پیچیده ای دارد .او که جزو مقامتات
رده باالی دولتی ایران بود در سفر سال  2113رفسنجانی به گرجستتان او را
همراهی کرد .دادستانی آلمتان در دادگتاه میکونتوس از رادیتو تلویزیتون
گرجستان درخواست فیلم های خبری آن زمان را کرد .دولت گرجستان کلیه
ویدئوها و عکسهای این سفر را در دسترس دادستانی قرار داد و در شماری
از آن ها تصویر او به همراه هیئت اعزامی ایران دیده میشد .دادگاه بر اساس
گفته ها و شهادت او مسئولین حکومتی جمهوری اسالمی را به دلیتل دستت
داشتن در ترور محکوم کرد .برای اطالعات بیشتر از دادگاه میکونوس نگتاه
کنید به}2228{ :
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کردهایم .این طور که بخاطر دارم مدعی شده بود اگر به ایران بازگردم،

اما زمان خواهد گذشت .ایران در آزاد آرامش از سر خواهد گرفبت و

او امنیت مرا تسمین می کنبد .موافقبت آقایبان خامنبه ای و هاشبمی

تاریا ،دوران انحطاط شما را گواه بزرگ روح و توانائ دینب خواهبد

رفسنجانی را نیز بدست آورده است .آقای حجازی از این جانب خواست

شمرد .روح و دین که به شما امکان دادند از اعماق سقوط ببه فبراز

به او پاسا کتشی بدهم .نپذیرفت و شفاهی جواب دادم حقوق شخص

آئید و بزرگ از سر گیرید.چرا نگویم هنوز ماییم که شما نیبز از جیبد

هرچه بود حالل کردم اما ح مردم را خداوند نیز حالل نم کند .پیش

خونریز و ویرانگر بدرآئید و همان قیافه معنو عصر انقبالب را از سبر

از آنکه فرصت را از دست بدهید ،هرچه از اسرار دارید  ،انتشار بدهید .

گیرید .هر چه فریاد کردم ،باور نکردید .بمن مقام وعده دادید و تهدید

وزارت اطالعبات خبارج

کردید .از مقام گذشتم ،خطرها همه را پذیرفتم بیکه بخود آئید و بباور

کنید .اسرار را در سینه نگاه ندارید و با افشا آنها ،نسبشت ببه مبردم

کنید که ما عمر را در خدمت انقبالب گذاشبتیم و نمبیخواسبتیم و

ادا ح کنید .افسو }7771{"...
سید احمد خمینی در اواخر عمر و در اوان سبخنرانی معبروف
افشاگرانه در بهمن  ،25پیش از آنکه ببه قتبل برسبد ،پشبیمان از
کارهای خود نه تنها به سوی بنیصدر ،که به نزد آیتاهلل منتظبری 7و
مهند بازرگبان نیبز پیبام فرسبتاد و حاللیبت طیشیبد .مهنبد
بنی اسدی ،داماد بازرگان از زمانی که مهند بازرگان در بیمارستان
بستری بود ،نقل میکند
" پس از رفتن پرسبتار ،آقبای مهنبد [بازرگان] روی تخبت

نمیخواهیم این انقالب تشاه شود .هر چه توانستم کردم بیکه جیو قدرت

الاقل مکتشوب و مضشوط کنیبد و از دسبتر

استراحت میکردند که درب اطاق باز شد ومرحوم حاج سبید احمبد
خمینی و آیت اهلل صانعی وارد اتاق شدند.حاج احمد خمینی در حالی
که سالم و بانشاط به نظر مبیرسبیدند ،مسبتقیما ببه سبوی آقبای
مهند

رفتند  ،سالم کرده ،با گرمی دست دادند و پیشانی ایشان را

بوسیدند و احوال ایشان را پرسیدند ....حاج احمد آقا سپس با تاکید
اظهار داشتند ما را دعا کنید ...در پایان حاج احمدآقا در حبالی کبه
کنار تخت ،روبروی مهند
مهند

ایستاده بود ،خم شده و پیشبانی آقبای

را بوسیدند و با لحنی جبدی اظهبار داشبتند" مبا را دعبا

کنید . ".پس از رفتن آقایان ،در حبالی کبه خبود از ایبن مالقبات و
اظهارات حاج احمدآقا در شگفت بودم ،از آقای مهند

نظرشبان را

نسشت به این مالقات و اظهار حاج احمدآقا پرسیدم .مهند

بازرگان

با لحنی کامال جدی گفتند خودش بود}7777{".
بنی صدر یک بار نیز در سبال  75نامبهای خطباب ببه خمینبی
فرستاد و او را به بازگشت به عهدی که در پاریس با مبردم بسبته ببود
فراخواند "وضع بیش از آنچه باید وخیم شده است .ویران و کشتار و
ب اعتشار دور از حد اسالم و روحانیت در افکار مردم ایبران و مبردم
جهان اندازه نم شناسد .و شما همچنان اصبرار داریبد «تبا ببه آخبر
بروید»؟ شما هم در زندان که از ایران ساختهاید ،زنبدان شبدهایبد.
عجب انتقام شاه از شما گرفت .شما را بحال و روز خود در آورد.
بیائید نترسید و اسالم و ایران را نجات بدهید .دو جمیه بگوئیبد
آنچه شد خالف اسالم بود .به زیان ایران و انقالب بزرگ این نسل ببود.
به مردم بگوئید آزادند راه و رسم زندگ را معین کنند.میدانبم کبه در
این آزاد  ،خشمها سرکوفت شده ،چون شرارههبا آتبش فشبان
بیرون خواهند زد .در آغاز شما قربان ایبن خشبمهبا خواهیبد شبد.
هزاران خانوادهها جگر سوخته فریادها خشم سر خواهنبد داد و...
 -2آیتاهلل منتظری در پاسخ به اینکه"شنیده شده که ایتن اواختر مرحتوم
حاج احمد آقتا خمینتی از مستائل گذشتته بخصتو نوشتتن رنجنامته و
برخوردهایی که با حضرتعالی کرده بود پشیمان شده و درصدد جبران بتوده
است ".میگوید" :این اواخر که مرحوم حاج آقا رضا صدر(دایی خانم احمتد
آقا) فوت شده بودند من در مسجد اعظم برای شرکت در فاتحه ایشان رفته
بودم ،وقتی از مجلس بیرون میآمدم احمد آقا کنار دیوار در داالن نشستته
بود ،تا چشمش به من افتاد بلند شد و سالم کرد و خیلی گرم گرفت و حال و
احوال کرد و احترام کرد}2222{"...

مدار ویرانگر شما را بگیرم و در همان حال کوشیدم شما را از رفبتن
براه که اینک م بینید به بیابان سراسر فساد و تشاه و قتل و غارت
انجامید ،باز دارم.
اینک باین امید که نامه به شما برسد و از راه هشدار از نبو ببه
شما نامه م نویسم .از شما دعوت م کنم
 -7این دستگاه ظیمیه ضد اسالم (دادگاهها انقبالب و )...را
منحل کنید.
 -7جنگ را متوقف کنید.
 -5بگذارید یک دولت الی از مردم دلسوز بر سر کبار آیبد و
امور را به جریان عاد بازگرداند یعن مجیس جدید ببا انتخاببات
براست آزاد تشکیل دهد تا وضعیت سیاس کشور عاد بگردد.
 -2آزادیها را برقرار سازید.
 -3از امور یکسره کنار بگیرید.
 -7اگر گمان م کنید اینهمه بخاطر آنست که ببه قبدرت بباز
گردم .تعهد م کنم که هرگز بگرد سیاست نگردم ،ببه شبرط آنکبه
کارها باال انجام بگیرند.
 -2از آزاد نترسببید .بببه مببردم ایببران و مببردم مسببیمان
کشورها مسیمان اعتماد کنید .امروز مردم همه را آزمودهاند و همه
را م شناسند و رژیم که در آزاد متصد امور م شبود ،رژیمب
ضد اسالم نخواهد شد .از خدا و ارواح پاک اولیاء دین مدد بخواهید و
شانهها را از زیر بار اینهمبه فسباد و قتبل و ...آزاد کنیبد .نترسبید
پشیمان نخواهید شد}7775{".
بنیصدر نه تنها در مقام یک فییسوف و نظریبه پبرداز مسبائل
روشنفکری ،بیکه به مثابه یک اسالم شنا

و در مقام یبک مرجعیبت

دینی قرار دارد .آگاهی و اشراف او به دین و دینداری است کبه باعبث
شده تا رژه گارودی در کتاب "ایران کدام انقالب" اندیشه او را نه تنها
راهحیی برای ایران ،بیکه راه حیی برای جهان صنعتی به منظور خبروج
از بحران به شمار آورد .ماسیمو کاچاری فییسوف ایتالیایی ،اندیشبه او
را " ترجمان اومانیسم اسالم " مینامد در وصف او میگویبد "هبیچ
فکر کردهاید کالم بن صدرچه معن م دهد و کدام معن را م توانبد
داشته باشد؟ سخنان پرزیدنت بن صدر بیانگر اصالت انسبان اسبالم
است .اسالم که معیم بردبار  ،گفتگبو و تفباهم اسبت .ایبن اسبالم
اسالم نیست که در حال حاضر ،در ایران ،حکومت م کنبد .اسبالم
نیست که در کشورها اسالم معمول است .تقصبیر کیسبت کبه آن
اسالم این اسالم گشته است؟ تمام این کشبورها در اسبالم زنبدگ
م کنند که با سخن بن صبدر فاصبیه بسبیار دارد .کبف زدنهبا مبا
ایتالیائیها برا آقا بن صدر ،امیدوارم آگاهانه باشبد .امیبدوارم ایبن
آگاه وجود داشته باشد که در صحشتها بن صدر ،نه نظبر ماکیباول،
نه قول ماکس وبر ،نه فکر مارسیییو د پادوا و نه اندیشه اسمیت وجود
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دارند .از فرهنگ سیاس سخن گفت که هیچ کالم از این شخصبیتها

ضمیمه 7

نظران است ،تفاوت بسیار دارد}7772{".

مقدمه و متن پیش نویس قانون اساسی

در آن نشود .با سیاست زدگ غرب ما که بر پایه بینشها این صاحب
پرفسور سکات؛ استاد عیوم سیاسی ومتخصص امور خاورمیانه
در استرالیا درباره اندیشه او و کتاب"عقل آزاد" بنیصدر میگوید "
اگر این کتاب ترجمه به زبان انگییسی داشت ،می توانست به عنبوان
کتاب درسبی دانشبجویان فیسبفه سیاسبی و اجتمباعی  ،معرفبی
شود...ای کاش شما جوانها او را به عنوان رهشر حرکت اندیشه خبود
برمیگزیدید تا به اهدافتان برسید ،فراموش نکنیبد او برخواسبته از
همان حکومت بود ،ناسازگاری اش را دیدند کبه ببر خبالف منبافع و
موقعیتشان است و کمر به نابودی اش بستند .اما حیف است ...شماها
بدانید که در این برهوت بی رحم ،کمتر کسی است کبه بگویبد مبن
ناجیام و بی توقع ،میخواهم مُردنم در کنار جوانان وطنم باشد و این
را کمتر رهشری میگوید}7773{".

در ابتدا شش نفر ذیل
ناصر کاتوزیان ،فتح اهلل بنی صدر ،حسن حشیشی ،احمبد صبدر حباج
سید جوادی ،عشدالکریم الهیجی  ،جعفری لنگرودی
متن پیش نویسی را تهیه نمودند .کمیسیون نهایی برای نوشتن متن
پیش نویس قانون اساسی  ،ولی از افراد ذیل تشکیل گردید و پبیش
نویس نهایی قانون اساسی با متن اولیه تفاوت دارد
یداهلل سبحابی ،کبریم سبنجابی ،مرتضبی مطهری،عبزت اهلل
سحابی ،ابوالحسن بنی صدر ،و دکتر صحت از حزب میت ایبران و دو
قاضی از دیوان عالی کشور.
متن زیر پیش نویس کامل قانون اساسی جمهوری اسالممی ایالران

در پیشگاه تاریا

مقدمة آن است که به قلم آقای ابوالحسن بنالی دالدر نوهالته هالد

و راه بنی صبدر ،راه اسبتقالل و آزادی ،همچنبان ادامبه دارد.
جدال نابرابر آزادی و استشداد تا ابد برقرار است .بنیصدر بر عهبدی
که با مردم بسته بود ،ایستاد .همچون آینهای تمام قد به نسل پس از
خویشتن نشان داد که چگونه می توان قدرت را در دسبت داشبت و
خود را به قدرت نفروخت .حسین نواب صبفوی ،حسبن الهبوتی 7و
هزاران مشارز گمنام بینام و نشان ،نشان دادند که چگونه میتوان ببا
بذل جان و زندگی خبویش ،اسبتقالل و آزادی ایبن کشبور را پبا
داشت .مظاهر مقاومت ،همچون شبمعی فبروزان ببودن را در عمب
تاریکی و ظیمت ،آموختند .ما انقالبی را از دست دادیم .آزادیمان به
یغمارفت و استقاللمان بر فنا.در زیر چرادنده قبدرت لبه شبدیم و
بیزار از همهکس و همهچیزچشم به آینده نامعیوم دوختیم ...امبا نبه!
در عوض آن همه سختی و رن  ،دُر گرانشهبایی ببه دسبت آوردیبم.
تجربه ای ارزشمند که بودن و شدنمان را در آن فریاد زدیم .گرچه به
بهای زیاد ،اما باالخره ،آموختیم که انقالب را نشاید تجربهای در نیمبه
رها شده تیقی کرد .آزادی مان را از دست دادیم تا این غفیبت را ببه
یاد آوریم که آزادی در ما است و مائیم که ببا غفیبت از آن ،خبود را
تسییم حاکمیت زور کرده ایم .یک نسل اگر سوخت و نابود شد ،نسل
بعد اما ،ققنو

وار ،سرشار از آگاهی و تجربه ،سر از خاکستر بیرون

خواهد آورد .این نجواهای کوچک سبرانجام روزی ببه فریباد ببدل
خواهند گشت و این حصارهای تنگ و تار را کنبار خواهنبد زد .ایبن
همهمههای ظریف و گوشنواز را نمیشنوید؟

است .این متن مورد قبول آقای خمینی نیز اقع هد است.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که اینک به تصویب میبت
ایران می رسد ،در ارکان و بنیادها و حقوق و تکالیفی کبه پدیبد مبی
آورد ،ترجمان مشارزه ای است که از آغاز تا روزگار محمبد (ص) و از آن
زمان تا امروز برای تحق توحید بنحو پیگیر ادامه یافتبه اسبت .ایبن
قانون بیان آرمانهائی است که در جریان انقالب دوران ساز میت ایبران
در شعار استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی تشیور یافته اند .این قبانون
بر جای نظامی که در یک دوران بسیار طوالنی ،زورمداری را در صورت
شاهنشاهی اصل می شمرد و انسان را تا حد وسبییه تحقب اسبتشداد
مطیقه ناچیز و زبون می کرد ،پایه نظامی را استوار می گردانبد کبه ببه
افراد و آحاد میت امکان می دهد از طری دستیابی به اسبتقالل کامبل
در اسالم آزادی بخش ،بر دامنه آزادیهای خود بیفزایند.
در پی فروریختن دیواره شب دیرپای شاهنشاهی و آغاز روز
استقالل و آزادی که تابش خورشید اسالم نوید آنرا می دهد ،زمبان
آن رسیده است که قرنها مشارزه میت ایران و همه مستضبعفان روی
زمین در شالوده گذاری جامعه پیشاهنگی به ثمر نشبیند کبه در آن
انسان ،آزاد و مختار و مسئول و رهشر نظام توحیدی در پهنه ایران و
جهان بگردد .در آن انسانی فعییت پیدا کند که بر روی زمین مقبام و
منزلت انسانیش را در نظامهای ستمگرانه ،ببزور سبتانده بودنبد و از

اینک ،مشارزان راه استقالل و آزادی به میدان آمدهاند.

مسند خییفه الیهیش به ژرفاهای تدنی ها فروافکنده بودند.
والسالم

این انقالب ظفرمند باید به بیبرون رفبتن از نظبامی جهبانی
بیانجامد که در آن از دیرباز حاصل کار و سبعی تمامبت انسبانها در
کشورهای مسیط و زیر سیطه بقدرت های تخریشی بدل می گبردد و

 -2سید حسین نواب صفوی  ،آنچنان که در آخرین سرمقاله انقالب استالمی
گفته بود ،مردانه ایستاد و پس از کودتا در حالی که جرمی جز قلمزدن نداشت،
مظلومانه رهسپار جوخه اعدام شد .حسن الهوتی اما پس از کودتا سرنوشتتی
دیگر یافت .پس از آنکه ماموران اسداهلل الجوردی به خانه او ریختند و الهوتی
را با خود به زندان بردند ،او که سالها زندان و شکنجه رژیم شاه را تحمل کرده
بود ،از غم و رنج سرنوشت انقالب به محک ورود به زندان{ }2226قلب پتاکش
از طپش بازایستاد تا قربانی دیگری باشد در راه استقالل و آزادی ایران.

در خدمت تکاثر قدرت سیاسی و سرمایه و ادامه نظام های اجتماعی
مشتنی بر زور ،بکار می افتد .ابعاد این قدرتهای تخریشی چنان بزرگ
شده اند و با چنان شتابی بزرگتر می شوند که انسانیت این عصبر در
اضطراب و سرگیجه ای طاقت شکن ،مرگ فرهنبگ آزادی و تشباهی
فطرت انسانی خویش را نزدیک و نزدیکتر می بیند .در بحشوحه ایبن
پریشانی و از خودبیگانگی ،میت ما در جریان انقالب بر اسا

رابطبه
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انسان و خدا ،از تفرقه به وحدت گرائید و کاری را کبه نباممکن مبی

ای که در آن انسان و رشد او هدف فعالیت ها قرار می گیرد ،انسان هبا

نمود به انجام رساند و اینک می خواهد با استوار کردن بنیاد جامعبه

از تخریب خود و یکدیگر باز می ایستند و در جریان ساختن و سباخته

توحیدی ،اف رهائی و آزادی را بروی خود و همه انسانیت بگشباید.

شدن خویش قدرت های مخرب را منحل مبی گرداننبد و جامعبة آزاد

در حقیقت میت ،برای رهائی از نظام شاهنشباهی بجبای مانبدن در

توحیدی را بدینسان بنا می کنند.

نظام جهانی و تکیه کردن به این و آن ابرقدرت ،بخود تکیه کبرد و از

برگرداندن جریان شتاب گیر تخریب به سازندگی و مسیر غی

راه برادری و برابری که در رابطه با خدا معنی دار می شود ،بوحبدتی

به رشد و جهت انقیاد به آزادی ،بدون قشول تصبویری کبه اسبالم از

استوار رسید و در جریان بیرون رفتن از سیطه همه جانشه قبدرتهای

انسان بدست می دهد ،میسر نمی شود .در حقیقت انسبان در مقبام

جهانی ،موجشات پیروزی فرهنگ توحیبد ،فرهنبگ قبدیم و قبویم

خییفه خدا ،در مداری باز قرار می گیبرد .در ایبن مبدار و در گبذر

خویش را بر فرهنگ سیطه گران فراهم آورد.

دائمی به معنویت کران ناپیدا از هر تنگنائی آزاد می شود .وقتی نظام

نزدیک به دو قرن سبیطه سیاسبی و اقتصبادی و فرهنگبی و

اجتماعی بازتاب این برداشت از انسبان و قیمبرو عمبل او گشبت و

حاکمیت گروه هایی که ابزار این سیطه بودند ،موجب غفیت از اصبل

قانونها و قرارها ،نه ترجمان موازنه قوا کبه بیبانگر توحیبد انسبانها

خود شده بود .در حقیقت میتی کبه همبواره از جانبب مهاجمبان در

شدند ،دیگر انسان خود و جامعه و طشیعت را رقیب و خصم ،و عرصه

میان گرفته شده بود و طشیعت موطنش نیز هر روز بیشبتر از پبیش

زندگی اجتماعی را جوّ خفقان آور نمی یابد ،بیکبه خبود و جامعبه و

بخشکی و ناسازگاری می گرایید ،چگونه می توانست بدون فرهنگی

طشیعت را یار می جوید .بدینسان وقتی رابطه انسان و خبدا اسبا

که ره آورد مشارزه حیاتی او ببود ،ببه حیبات خبویش ادامبه دهبد.

قرار می گیرد و قوانین چنان تنظیم می شوند که در جامعبه انسبانها

استقالل در این فرهنگ تعریفی ویژه می یابد جامعه آزاد و توحیدی

در موازنه قوا و تقابل های کاهنده قرار نگیرند ،تنها یک مسبابقه ببر

آن جامعه ای است که نه مسیط و نه زیر سیطه ،نه ستمگر و نه سبتم

جا می ماند و آن مسابقه در سازندگی و رهشری به رشد و در نتیجبه

پذیر و یار ستمدیده عییه ستمگر است.

گسترده تر کردن اف آزادی این آزادی است.

بدینسان استقاللی که در جمهوری اسالمی جریان آن آغاز می

ارزشهائی که از طری قوانین و قرارها ،ضابطه اندیشه و عمبل

گیرد ،بیرون رفتن از همه مناسشات و تناسشاتی که بدانها کشبور مبا

در شالوده گذاری نظام اجتماعی توحیدی می شوند ،پرتو این تصویر

بطور روزافزون غارت می شد و مردم ما اسیرتر می گشبتند .وقتبی

از انسان هستند .این ارزشها یکسانی انسان را با خویشتن خبویش و

استقالل همه جانشه تحق می پذیرد ،آزادیها نیز واقعیت پیبدا مبی

با خانواده و با جامعه خودی و با جامعه جهانی و انسان جامع ،خییفبه

کنند .آزادی در استقالل و استقالل در آزادی و تحصبیل ایبن دو در

اهلل بیان میکنند

اسالم ممکن می گردد.

اگر نبابرابری در اسبتعدادها در نظبام اجتمباعی نبامطیوب ببه

بدینسان آزادی نیز تعریفی دیگر می یابد .در حقیقت بر پایه

نابرابری بر پایه زور و تشخص طیشی تشبدیل نشبود و نظبام اجتمباعی

رقابت حدود عمل هر فرد را توانائی رقیب تشکیل مبی دهبد و کبار

چنان گردد که امکان دهد هر کس استعداد خویش را در مقام مسبئول

قانون در تنظیم رقابت ها خالصه می شود .بر این پایه« ،دمکراسبی»

خود و همگان ،در جستجوی هویتی جامع تر برای خود و دیگران بکبار

کاربردن جز این ندارد که به تابعیت انسان از تمرکز و تکاثر قدرتهای

اندازد ،جریان رشد یک رشته گذار از نابرابری به برابری و از نقبص ببه

سیاسی و اقتصادی در محدوده نظام طشقاتی قرار و قاعبده بشخشبد.

کمال و از انقیاد به آزادی می گردد .بدینسان توحید ببه مثاببه ارزش،

فرد که بظاهر اصیل شمرده می گردد ،وسییه ایجباد و رشبد قبدرت

تنها خود را با همنو یکسان شمردن نیست ،بیکه سعی در رشد دادن

تشاه کننده ای می شود که زمان به زمان دائره آزادی ادعائی و میدان

خود و همنو و در این رشد با یکدیگر همسانی جستن نیز هست .این

عمل را تنگ تر نیز می سازد و جامعه نبه عرصبه سبعی انسبان در

توحید مساعی ممکن نمی شود مگر آنکبه انسبان و جامعبه انسبانی

فراگرد رشد که تنگنای فعالیت تخریشی او می گبردد .نبه فراخنبای

بعنوان مطی نفی گردند یا که مشانی عینی و ذهنبی کبه موجبب مبی

آزادی ،که حصار بندگی و زندان تشاه گر استعدادهای او می شود.

گردند آدمیان در گروه های متخاصم نیروهای خبویش و اسبتعدادها و

وقتی درعرصه قدرت جوئی ،میدان عمل تنگ تبر مبی شبود و

منابع طشیعت را عییه یکدیگر بکار اندازند ،از میان برداشته شبوند تبا

اختیار انسان در فعالیت های سبازنده کمتبر و در عمییبات تخریشبی

انسان در نظام توحیدی بعثت کند و راه خبویش را بسبوی خبدا سبر

فزونتر می گردد ،بتدری جستجوی رشبد و آزادی جبای خبود را ببه

راست گرداند .بعثتی که اسالم ارزش می کند ،حرکت پیوسته و مبداوم

جستجوی قدرت ها می دهد .تمرکز و تکاثر زور و قدرت های ویرانگبر

انسان و جامعه او در نظامی است که در آن هر کبس سبعی خبویش را

جای رشد انسان و فراخی جستن افب آزادیهبای او را مبی گیبرد .در

بکار میبرد تا همراه دیگران از بندگی طاغوت آزاد گردد.

جریان رشد قدرت های سیطه جوی اقتصادی و سیاسی ،الجرم انسبان

بدینقرار در شالوده گذاری جامعه اسبالمی ایجباد براببری در

بعنوان انسان از صحنه بیرون می رود تا بعنوان آلت این قدرت هبا ببه

امکان کار ،و مشارکت و فراهم آوردن اسشاب جهاد عییه طاغوت کبه

صحنه بازگردد .از اینروست که در «دمکراسی» های غربی و شرقی که

بر اندیشه و باور و روابط اجتماعی ما ،بساط حکومت مطیقه گسترده

دو شکل یک واقعیت یعنبی همبان زورمبداری هسبتند ،روز ببه روز

است باید از اولویت کامل برخوردار گردد .باید قیمروهای سیاسبت و

آزادیهای انسان محدودتر می شوند و زمان به زمبان از آهنبگ رشبد

اقتصاد و روابط اجتماعی و فرهنگ ،قیمروهای جهاد عییبه طباغوت

واقعی او کاسته می گبردد .در حقیقبت بازایسبتادن از فعالیبت هبای

شناخته گردند و اخالق دینی و قانون ،تداوم ایبن جهباد را تضبمین

تخریشی و پرداختن به سازندگی و رشد مقدمات الزم آزادی هستند .با

کنند تا که انقالب بزرگ ما بهدف خویش برسبد ،در ایبران مبردم از

ابتکار و سازندگی رشد حاصل می شود و وقتبی حاصبل سبعی ،بکبار

سیطه خارجی و استشداد همزاد او بیاسایند و در ایران و جهان وعده

افزودن بر امکان رشد رفت ،بر دامنه آزادیها افزوده می گبردد .جامعبه

خدا تحق یابد و زمین و رهشریش از آن مستضعفان جهان بگردد.
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تا وقتی اصالت فرد یا جامعه تا بدانجا مطی شود کبه انسبان

با وجود این برای آنکه بزرگترین انقالب قرن حاضر و نخسبتین

نتواند از خود فراتر برود ،به سخن دیگر تا زمانی که قبانون اسبشاب

انقالبی که خارج از موازنه قدرتها و بدون دادن مجال دخالت به آنهبا از

مشارکت عموم در مسئولیت ها و رهشری را فراهم نیباورد و انسبان

راه تشیور ارزش های فوق در اندیشبه و عمبل مبردم مسبیمان مبا راه

بمثابه پیشاهنگ و موجودی کبه از خبود فراتبر مبی رود ،شبناخته

پیروزی را گشود ،تکرار تجربه های ناکام گذشته نگردد ،در تهیه قانون

نگردد ،این وعده جامة عمل بخود نمی پوشد.

اساسی از توجه به واقعیت های کشور چاره نیست .برکندن پایبه هبای

همگانی کردن رهشری و مسئولیت و فراهم آوردن همه اسشاب

«نظام شاهنشاهی» و استوار کردن اسا

استقالل و آزادی و اسبتقرار

تحق این مقصود و بخصوص ارزش کردن کار رهشری در مسیر رشد،

جمهوری اسالمی برای پیروز گرداندن انسبان در بنیادگبذاری جامعبه

شرط رشد و آزادی انسان و به منزله اعتراف قانونی بح و مسئولیت

توحیدی نیازمند آنست که اصول ناظر به اسبتقالل و آزادی ببا همبان

فرد فرد مردم کشبور در سباختمان جامعبه توحیبدی و شبرکت در

مفهوم که در اسالم دارند ،اصول کیی و هدفهای عمومی تیقی گردند.

رهشری جامعة جهانی در جهت استقرار قطعی توحید در جهان است.

قشول ح استقالل و آزادی برای همبه جامعبه هبا و پبذیرش

بدینقرار ارزش کردن کار رهشری بدانست که قانون در جهبت

اخالق و نظام ارزشی اسالمی بمثابه بنیان روابط سیاسی و اقتصادی و

دادن به تحول اجتماعی اسشابی فبراهم آورد کبه هبر کبس بتوانبد

اجتماعی و جهت یابی سعی انسان در جامعه انقالبی ،امکان داده اند

فراخور استعداد خویش در مسئولیت بزرگ رهشری شرکت کند ،همه

که در اصول این قانون تصویری از جامعه جدید جهانی آزاد از رواببط

امام یکدیگر و مسئول یکدیگر بشوند آنسان که هر کس معرف نیرو

سیطه گر -زیر سیطه ،بدست داده شود .در حقیقت رهنمود تجربه ما

و اراده و هویت و رهشری جمع در صراط مستقیم بازگشبت ببه خبدا

و کشورهای زیر سیطه دیگر اینست که رشد در وابستگی ممکن نمی

گردد .عدالت واقعی همین است.

شود و آزادی در جامعه ای که خود زیر سیطه اسبت از دایبره پنبدار

عدالت ضابطه تشبخیص رهشبری اسبالمی از غیبر آنسبت .در

بیرون نمی آید.

حقیقت اگر پذیرفته شود که همه مسئولند و شرکت در رهشری حب و

وجدان به این امر سشب شد که میت ما در جریان یبک بعثبت

مسئولیتی از آن فرد فرد مردم است ،خط عدالت آن خطی مبی شبود

فرهنگی نه تنها از یوغ سیطه فرهنگی غبرب آزاد گبردد و فرهنبگ

که در آن همه نسشت به یکدیگر فعال باشند و همه برای یکدیگر حب

اسالمی خویش را به برنده ترین سالح مشارزه حیباتی خبود تشبدیل

داشتن عرصه عمل را بپذیرند و قانون تسمین عرصه سعی و عمل ببرای

کند ،بیکه مردم جهان را از وجود و کاربرد این سالح آگاه گرداند .در

همه را وظیفه مقدم دولت بداند .اندیشبه توحیبدی نمبی پبذیرد کبه

حقیقت ارزش های روشنگر تصویر انسبان و جامعبه کبه در انقبالب

افزودن بر عرصه سعی و کار یکی ببا کاسبتن از عرصبه سبعی و کبار

ایران متجیی شدند ،جهان شمولند و انقالب ایران بمثاببه نمایشبگر

دیگری مالزمه پیدا کند و بر آنست کبه وقتبی هبیچکس ببار سبیطه

این ارزش ها ،خود دارای ارزشی جهانی و تاریخی است .همان سبان

خویش را بر دوش دیگران ننهد و زیر بار سیطه دیگبری نبرود و رشبد

که آمد پیام این انقالب اینست که نبه تنهبا بیبرون از مناسبشات و

دادن استعداد خویش و دیگران را فریضه شناسد ،زمان به زمان عرصه

تناسشات زور می توان انقالب کرد ،بیکه انقالب موفب بایبد چنبین

نظام نواسالمی

خصیصه ای داشته باشد و ارکان و بنیادهائی که بوجود می آورد باید

کار همگان فراختر می گردد .بدینقرار قانونی که اسا

را می گذارد ،باید امتیازاتی را که بر زور مشتنی هسبتند و از موقعیبت

بنفسه مانع از بازگشت جامعه انقالبی به آن مناسشات بگردند.

های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منشاء می گیرند ،میغی

بدینقرار تالش برای پیروز گرداندن انقبالب ایبران در دسبت

ح انسان بر محصول آن شناسد و با ایجاد

یافتن به هدفهای خویش یبک مسبئولیت سبخت خطیبر و بسبیار

امکان از بین بردن رابطه سیطه گر – زیر سیطه ،میان جامعه انقالبی مبا

گرانقدر زنان و مردان انقالبی ایران و سراسر جهان اسبت .چبرا کبه

واسطه گران بین المییی و در درون جامعه خودمان ،حذف همه عوارض

دیدیم بحران و بن بستی که «نظام شاهنشاهی» در آن گرفتار آمبد،

این رابطه از جمیه استثمار را ممکن گرداند.

بحران و بن بستی جهانی است .همه جا حاصل کار انسان و منبابع رو

کند و سعی و کار را اسا

بدینقرار عدالت آن نیست که جامعه را به بهانه برابری ،ایستا

و زیر زمین به قدرت تخریشی بدل می شود و صبرف تشباهی حبال و

و ساکن گردانیم .عدالت در رابطه با هدف معنی پیدا می کند و کوتاه

آینده انسان می گردد .انقالب ایران ،انقالبی است عییبه یبک نظبام

ترین خطی است که یک جامعه فعال برای رسیدن به هدف در پبیش

جهانی تشاه گر و باید جهانی بگردد .برای آنکه ایبن انقبالب جهبانی

می گیرد .از اینرو مقتضی عدالت ارزیبابی و انتقباد اسبت .بنبابراین

بشود ،ایجاد بنیادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی متناسب با این

قانون باید این امر را ممکن گردانبد و اسبشاب از ببین ببردن انبوا
سانسورها را فراهم آورد تا مشبارکت عمبوم در سباختمان جامعبه
توحیدی ممکن گردد.

فرهنگ انقالبی ضرورت پیدا می کند .بدین لحاظ.
در ایجاد ارکان و بنیادهای سیاسبی ،دیگبر حاکمیبت قطعبی
دولت ،میت ،اصل و ضابطه فرض نمی شود .ضابطه در تعیبین چنبد و

بدینسان در جمهوری اسالمی ،انسان و جامعه هدفبدار تیقبی

چون ارکان و بنیادها و حدود اختیاراتشان ،رشد انسان بعنوان عضبو

می گردند .این هدف ،رسیدن به روز بعثت ،به روز فراخی و آزادی از

جامعه در تحول بسوی نظام توحیدی می گردد .با عنایت به واقعیبت

تنگنای «ندرت»ها و فقر ،فقر همه جانشه ای است که بشر امروز بدان

های داخیی و خارجی کوشش می شود که رهشری سیاسی جامعبه در

گرفتار است .این هدف استقرار آن جامعه ای است که در آن خوب و

عین آنکه مظهر وحدت میت می شود ،بنام این وحبدت حب مبردم

بد هر اندیشه و هر کاری را تجربه معین می کند و امر ببه معبروف و

هیچ منطقه ای را ضایع نگرداند .میت ما که قرنهبا و قرنهبا در نظبام

نهی از منکر جامعه را بخط عدل نزدیک می کند و انسانها از غیریت

استشدادی مسیط بر دیگران یا زیبر سبیطه دیگبران مبی زیسبته و

ها آزاد می شوند و در صراط مستقیم رشد ،فطبرت آزاد و توحیبدی

همواره قدرت حکومت مجال هرگونه رشد را از او می ستانده اسبت،

خویش را باز میجویند.

محتاج بنیادها و ارکانی است که به قدرت استشدادی تحول نجویند و
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بار دیگر از راه تحمیل نابرابری و گستردن بساط زور و ستم ،جامعبه

بعنوان «نیروی کار» رها گردند و با فراغت بال وظیفه پرارج مادری و

را گرفتار انوا اختالفها و خصومتها و تشعیضها نگردانند .از اینبرو در

مشارکت در مسئولیت هایی را به انجام رسانند که در عهبده انسبان

حدودی که وحدت کشور و رشد عمومی جامعه و ضرورتهای محیبی

پیشاهنگ عصر انقالب است.

ایجاب می کند ،از طری شوراها و بنیادهای منطقبه ای دیگبر حب
خودمختاری مردم هر محل به آنها بازپس داده می شود.

در ایجاد بنیادها و ارکان فرهنگی ،عالوه بر عنایت به لزوم ویران
کردن بنیادها و ارکان «فرهنگ شاهنشباهی» و حفب تبداوم بعثبت

در ایجاد ارکان و بنیادهای اقتصادی ،دیگر سودجوئی و تمرکز و

فرهنگی که ترجمان انقالب رهائی بخش نسل امروز است ،ببه فبراهم

تکاثر مال و سرمایه اصل شمرده نمی شود .ضبابطه در تعیبین چنبد و

آوردن اسشاب رشد انسان تقبدم قطعبی داده مبی شبود .در حقیقبت

چون فعالیت های اقتصادی رفع نیازهای انسان در جریبان رشبد مبی

پیروزی مردم ایران در مشارزه تاریخی خویش ،که در تضباد مبذهب و

گردد .از عنایت به این واقعیت زمان غفیبت نمبی شبود کبه در همبه

استشداد حاکم متجیی می شد ،وقتی قرین موفقیت قطعی می گردد که

نظامهای اجتماعی امروز ،دسبتگاه اقتصبادی ،دسبتگاهی اسبت کبه

برداشت و تصویر اسالمی انسان در وجود ا نسان طراز نو تحق پذیرد.

تحصیل حداکثر سود و تشدیل مازادها را به قبدرتهای تخریشبی هبدف

از اینرو اصول این قانون چنان تدوین مبی شبوند کبه ببر اساسشبان

اصیی خود قرار داده است .این امر سبشب مبی شبود کبه ببر عوامبل

بنیادها و ارکان فرهنگی بتوانند بوجود آینبد کبه در محبیط تعیبیم و

اجتماعی تشدید فقر باز هم افزوده گردد و منابع طشیعت روی ببه زوال

تربیت ،انسان ناط ارزش واال و جهان شمول اسالمی تربیت گردد.

گذارند و اقتصاد امروز همچون اسیحه خطرناکی موجودیبت نسبیهای

بدینسان این قانون اساسبی هبم تشیبور خواسبتهای انقبالب

آینده را تهدید کند .از اینرو در تنظیم اصول این قانون مفهوم متبداول

اسالمی ما و هم تدارک همه جانشه برای دوام این انقالب تا پیبروزی

رشد اقتصادی که فرهنگ سیطه گر غرب سعی دارد به بشبر بقشوالنبد

کامل انسان ،انسان پیشاهنگ و رشید و آزاد است.

مورد اعتناء قرار نمی گیرد .رشد اقتصادی آنست که نبه تنهبا امکبان

اینک بر عهده همگان است که پیروی از این اصول انقالببی را

فعالیت اندیشه و کار انسان را وسعت بخشد بیکه نسیهای بعدی عرصه

وظیفه خود شناسند و بدانند که تغییر زندگی قبومی کبه خواسبتار

سعی و کار پر پهناتری پیدا کنند و فعالیت اقتصبادی در بطبن سبعی

رشد ،و دستیابی به خیر و کمال و زیشائی و آزادی است ،باخواسبت و

انسان در جریان رشد جا و محل پیدا کند .ببدینقرار نبه تنهبا موافب

یاری خداوند ،زمانی انجام پذیر است که آن قوم خود را صاحب اراده

اصول این قانون ،وظیفه ارکانها و بنیادهای مختیبف ایجباد کبار ببرای

و ح حاکمیت بشمارد و در مسیر رشد گامهای استوار بردارد.

عموم افراد میت است بیکه بر عهده آنهاست که بتدری امکان شرکت

بر عهده مردم است که با انتخاب مدیران و مسئوالن کاردان و

فرد فرد مردم کشور را در کار رهشری و ارزیابی و ابتکار و ابدا فبراهم

مؤمن ،و نظارت بر کار آنهبا در اجبرای ایبن قبانون و مشبارکت در

آورند .چنان نشاشد که برای بیکاران هیچ نو کار نشاشد و برای آنها هم

ساختمان جامعه اسالمی انقالبی ،مشارزه تاریخی خویش را به پیروزی

که کار می کنند فقط یک نو کار وجود داشته باشد که همان شبرکت

کامل رسانند تا در جامعه اسوه ،انسبان مسبیمان در مسبیر رشبد و

در تولید کاال و یا خدمت بعنوان یکی از ابزار است .ارکانها و بنیادهبای

آزادی مسند خییفه الیهی را بازجوید و شهید بر مردم جهان گردد تا

اقتصادی باید با فراهم آوردن امکانات بیشتر ،اشتغال بکارهای رهشبری

که سپیده آزادی بر سرتاسر زمین بردهد.

و ارزیابی و ابتکار را هر چه زودتر فراهم آورند .آنسان که نسبل جبوان
امروز و نسیهای آینده در عرصه های گوناگون سعی ،کارمایه انقالبی را
فزونی و روحیه انقالبی خویش را توان بخشند.
در ایجاد ارگانها و بنیادهای اجتماعی از توجه به ایبن موضبو
غفیت نمیشود که پیروزی انقالب در گرو متالشی کردن کامل سازمان
اجتماعی است ،سازمانی که زن و مبرد و بیشبتر زن را آلبت تمرکبز و
تکاثر قدرتهای مالی و غیر آن در مقیا

جهان می کبرد .از اینبرو در

ضمیمه 7
متن کامل پیش نویس قانون اساسی
فصل اول  :اصول كلي

تغییر نظام اجتماعی «شاهنشاهی» و از میان بردن قشربندی اجتماعی

اصل  : 1نو حکومت ایران "جمهوری اسالمی" است که میت ایران

بر پایه زور و ستم ،به اعاده حقوق انسان بخصوص زن توجه کامل مبی

در پی انقالب اسالمی پیروزمندش در همبه پرسبی دهبم و یبازدهم

شود .خانواده کانون رشد و تعالی انسان و واحد پیشاهنگ تیقبی مبی

فروردین سال یکهزاروسیصد وپنجاه و هشبت هجبری شمسبی ببا

گردد که در آن فرزندان مؤمن به آرمانهای این انقالب بزرگ تربیت می

اکثریت  %12/7به آن رأی مثشت داده است.

گردند .ضابطه های کنونی ازدواج که بیانگر تقدم نیباز ببه قبدرت ببر

اصل  : 2نظام جمهوری اسالمی نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ

سعادت و امکان رشد زوجین هستند ،نفی می شوند و تواف در عقیده

اصیل و پویا وانقالبی .اسالم ،ببا تکیبه ببر ارزش و کرامبت انسبان،

و عالقه ضابطه ازدواج دختران و پسران این میت پذیرفته مبی گبردد.

مسئولیت او درباره خویش نقش بنیادی تقوا ،در رشد او،نفی هر گونه

قانون و اخبالق بایبد اسبشاب آزادی ازدواج جوانبان را فبراهم آورد و

تشعیض و سیطه جبوئی فرهنگبی ،سیاسبی و اقتصبادی و ضبرورت

همواره حقوق خانواده را بر حقوق پدر ،مادر ،و یا زوجین مقدم بشمارد.

استفاده از دستاوردهای سودمند عیوم و فرهنگ بشبری در جهبت

و از آنجا که در جمهوری اسالمی کار رهشری و ابدا و ابتکار و

التزام کامل به همه تعالیم الهی اسالم.

ارزیابی ،از ارزش ویژه ای برخوردار می شود ،این قانون برای زنبان و

اصل  : 3آراءعمومی مشنای حکومت است و بر طش دسبتور قبرآن کبه

مردان و بویژه زنان امکانات مادی و معنوی فراهم می آورد تا تعییم و

«وشاور هم فیاالمر» و« امرهم شوری بینهم» امور کشور بایبد از طریب

تربیت فرزندان قربانی تضییقات مادی و انوا فشارها نگردد و زنبان

شوراهای منتخب مردم در حدود صالحیت آنان و به ترتیشی ناشبی از آن

کشور از موقعیت دون انسانی هم بعنبوان «شبیئی جنسبی» و هبم

مشخص میشود حل و فصل گردد.
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اصل  : 4جمهوری اسالمی ایران دراستقرار جامعه توحیدی ،معنویت

اکثریت مسیمانان ایران ا ست و مذاهب دیگر اسالمی ،اعم از زیدی،

و اخالق اسالمی را مشنای روابط سیاسی ،اجتماعی واقتصبادی قبرار

حنفی ،مالکی ،شافعی و حنشیی معتشر ومحترم است و در مناطقی که

میدهد.

مسیمانان پیرو این مذاهب اکثریت دارند مقررات محیبی در حبدود

اصل  : 5بر منشای آیه کریمه یا ایهاالنا

انا خیقنا کم مبن ذکبر و

اختیارات شوراها بر طش این مذاهب خواهند ببود .ولبی در احبوال

انسی وجعیناکم شعوبا و قشائل التعارفوا ان الکرمکم عنداهلل اتقبیکم.

شخصیه ودر تعییم وتربیت دینی هر مسیمان در هر نقطه از ایران بر

در جمهوری ا سالمی ایران همه اقوام از قشیل فبار  ،تبرک ،کبرد،

طش مذهب اسالمی خود عمل میکند.

عرب ،بیوچ ،ترکمن و نظائر اینها از حقوق کامالً مساوی برخوردارند و

اصل  : 14زرتشیان ،یهودیان ومسیحیان درایران اقییتهبای رسبمی

هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست ،مگر بر اسا

تقوا.

اصل  : 6درجمهوری اسبالمی ایبران آزادی و اسبتقالل از یکبدیگر

دینی شناخته می شوند و در انجام مراسبم دینبی خبود آزادانبد و
دراحوال شخصیه وتعییمات دینی بر طش آئین خود عمل میکنند.

تفکیک ناپذیرند .هیچ فرد یا گروه و هیچ مقام ومرجعی ح نبدارد
به نام استفاده از آزادی ،بر استقالل و تمامیت ارضی ایران کمتبرین

فصل سوم  :حق حاكميت ملي و قواي ناشي از آن

خدشه یی وارد کند یا به نام حف استقالل وتمامیت ارضبی کشبور،

اصل  : 15ح حاکمیت میی از آن همه مردم است و بایبد ببه نفبع

آزادی عقیده ،بیان ،قیم و آزادی های مشرو دیگر رااز کسی سبیب

عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمبی توانبد ایبن حب الهبی

کند یا قوانین و مقرراتی بدین منظور وضع کند مگر در حالت جنگ.

همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خبود

اصل  : 7جمهوری اسالمی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشبری

یا گروه معینی بکار برد.

را آرمان خود می داند و رسیدن به استقالل و آزادی وحکومت حب

اصل  : 16قوای ناشی از اعمال ح حاکمیت میی عشارتنداز قوه مقننه،

وعدل را ح همبه مبردم جهبان مبیشناسبد و بنبابراین درعبین

قوه قضائیه و قوه مجریه که باید همیشه مستقل از یکبدیگر باشبند و

خودداری کامل از هر گونه دخالبت سبیطه جویانبه درامبور داخیبی

ارتشاط میان آنها بر طش این قانون بوسییه رئیس جمهور برقرار گردد.

میت های دیگر ،از مشارزه ح طیشانه مستضعفین عییه مستکشرین در

اصل  : 17اعمال قوه مقننه از طری مجیس شورای میی است کبه از

هر نقطه از جهان حمایت میکند.

نمایندگان منتخب مردم تشبکیل مبیشبود و مصبوبات آن پبس از

اصل  : 8جمهوری اسالمی ایران با رعایت کامبل مبوازین اقتصبادی

توشیح رئیس جمهوری برای اجرا به قوه قضائیه و قوه مجریبه اببالغ

اسالم ،صنعت وکشاورزی بومی را تروی می کند و در عبین حبال از

میگردد .در امور مهم که به سرنوشت کشور و مسبائل بسبیار مهبم

همه عیوم و فنون پیشرفته جهان در امبر صبنعت و کشباورزی نیبز

اقتصادی ،سیاسی واجتماعی مربوط باشد ممکن اسبت اعمبال قبوه

استفاده می نماید ،الشته با رعایت کامل استقالل سیاسی واقتصبادی

مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.

کشور وجیوگیری از هر گونه وابستگی جامعبه ببه دیگبران و ببدون

اصل  : 18اعمال قوه قضائیه به وسییه دادگاههای دادگستری است کبه

التزام به پذیرش نظام اجتماعی حاکم بر آنان.

باید بر طش موازین اسالم تشکیل شود و به رسیدگی به دعاوی و حبل

اصل  : 9سعی وکار حاصل از آن ح هر کسی میباشد  .هبیچ کبس

وفصل آنها و حف حقوق عمومی واجرای عدالت اسالمی بپردازد.

نمی تواند بعنوان مالکیت رسمی وکارخود ،امکان سبعی و کبار را از

اصل  : 19اعمال قوه مجریه از طری رئیس جمهور و هیست وزیران است.

دیگری سیب کند .امکان کار وکوشش برای همه باید چنبان فبراهم
گردد که هیچکس مورد بهرهکشی و استثمار دیگران قرار نگیرد.

فصل چهارم  :پرچم ،زبان و خط رسمي كشور

اصل  : 11جمهوری اسالمی ایران باید امکانات آموزش و پبرورش را

اصل  : 21پرچم رسمی ایران به رنگهبای سبشز وسبفید و سبرا ببا

برای همه مردم کشور بطور یکسان فراهم کند تا هبر کسبی بتوانبد

عالمت مخصوص جمهوری اسالمی است.

فراخوراستعدادش از آموزش و پرورش ورشد و شکوفایی برخبوردار

اصل  : 21زبان وخط مشترک مردم ایران فارسبی اسبت و متبون و

گردد و محدودیت امکانات سد راه پیشرفت او نشود.
اصل  : 11خانواده واحد بنیادی جامعه انقالبی ایران محسوب می گردد.

مکاتشات رسمی باید با این زبان و خط باشد .ولی استفاده از زبانهای
محیی در مدار

و مطشوعات محیی آزاداست.

قوانین باید اسشاب استواری ازدواج را برپایه تواف درعقیبده و عالقبه
فراهم آورد و در تنظیم آنها حقوق خانواده برحقوق فردی زوجین مقدم

فصل پنجم  :حقوق ملت

شمرده شود و روابط زن ومرد باید بر مشنای طهارت و تقوی و ارزشهای

اصل  : 22همه افراد میت اعم از زن و مرد ،در برابر قانون مساویاند.

واالی انسان قرار گیرد ،نه بر تفاخر ظاهری و مادی و هوسرانی.

اصل  : 23عقیده و حیثیت و جان ومسکن و شغل اشخاص محترم و

اصل  : 12از آنجا که تربیت فرزندان با پدر ومادر و در دوران کودکی

از تعرض مصون است مگر به حکم قانون.

بیشتر با مادر است تعییم وتربیت دختران وظیفبه مقبدم بنیادهبای

اصل  : 24نامه های پستی و مکالمات تیفنی از بازرسی و ضشط مصون

فرهنگی تیقی می شود و قوانین راجع به خبانواده بایبد ببرای مبادر

است .افشای مخابرات تیگرافی وتیکس ،عدم مخابره آنها و تجسبس

امکانات مادی و معنوی در نظر بگیرد تا بتواند به فراغت بال و وظیفه

از طری استما مکالمههای تیفنی ممنو است مگر به حکم قانون.

پرارج مادری و مسئولیت هایی بپردازد که در جامعه انقالبی اسبالمی

اصل  : 25مطشوعات در نشر مطالب و بیان عقاید آزادند ،مگر در نشبر

برعهده دارد.

مطالب مخالف عفت عمومی یا توهین به شعائر دینبی .اتهبام و افتبرا
وتعرض به شرف و حیثیت و آبروی اشخاص یبا نشبر اکاذیبب ،جبرائم
فصل دوم  :دين رسمي كشور

مطشوعاتی و کیفیت مجازات و رسیدگی به آنها را قانون معین میکند.

اصل  : 13دین رسمی ایران اسالم و مذهب جعفری است که مبذهب

اصل  : 26تشکیل احزاب ،جمعیتها وانجمن هبای دینبی ،سیاسبی

ایستاده بر آرمان
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وصنفی آزاد است مشروط به اینکه اصول استقالل ،آزادی ،حاکمیبت
و وحدت میی و اسا

جمهوری اسالمی را نقض نکنند .شرکت افراد

روایت فروپاشی یک انقالب
اصل  : 44زمینهای قابل کشت را بدون عذر موجه نمیتبوان معطبل
گذاشت .ضوابط به اجرای این اصل را قانون معین میکند.

در اینگونه گروهها آزاد است و هیچکس را نمبیتبوان از شبرکت در

اصل  : 45تشدیل اراضی قابل کشت به غیرکشاورزی ممنوعست مگر

گروه دینی ،سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد یا به شبرکت در

درموارد ضرورت به حکم قانون.

یکی از این گروهها مجشور ساخت.

اصل  : 46منابع زیرزمینی و دریائی و معادن وجنگل ها و بیشبههبا و

اصل  : 27تشکیل اجتماعات مسالمت آمیبز آزاد اسبت و مقبررات

رودخانهها و آبهای عمومی دیگر و اراضی موات و مراتع از اموال عمومی

مربوط به اجتما و راه پیمائی درخیاببانهبا ومیبدانهبای عمبومی

است و نحوه اداره و بهرهبرداری از آنها بوسییه قوانین معین میشود.

بموجب قانون معین خواهد شد.

اصل  : 47مالکیت خصوصی در صنایع کشباورزی یبا بازرگبانی در

اصل  : 28هر کس ح دارد شغیی را که بدان مایل اسبت و مخبالف

صورتیکه وسییه اضرار یا تجاوز به منافع عمومی شبود ببا تصبویب

اسالم و مصالح عمومی نیست برگزیند.

مجیس شورای میی ،میی اعالم میگردد.

اصل  : 29ح استفاده از بیمه بهداشت ،درمان ،بیکباری ،پیبری واز
کارافتادگی ،حقی است همگانی و دولت مکیف است بر طش قبوانین

فصل ششم  :قوه مقننه

با استفاده از درآمدهای میی این بیمهها را برای یک یک افراد کشور

مبحث اول  :مجلس شوراي ملي

تسمین کند و در این زمینه ،کشاورزان ،کارگران و گروه های کم درآمد

اصل  : 48مجیس شورای میی از نمایندگان میت که بطورمسبتقیم و

ح تقدم دارند.

با رأی مخفی ا نتخاب می شوند تشکیل میگردد .مصبوبات اکثریبت

اصل  : 31سیب تابعیت اشخاص فقط در صورتی ممکبن اسبت کبه

این نمایندگان برای همبه میبت الزم االجراسبت .شبرایط انتخباب

دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد .اتشا خارجی نیز می تواننبد در

شوندگان وانتخاب کنندگان را قانون معین خواهدکرد.

حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند.

اصل  : 49دوره نمایندگی درمجیس شورای میی چهار سبال اسبت.

اصل  : 31هر کسی ح دارد به منظور دادخواهی به دادگباه صبالح

انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قشل بعمل آیبد بطوریکبه

رجو کند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که بموجب قانون بایبد

جمهوری اسالمی در هیچ صورت بدون مجیس نشاشد.

درباره او حکم کند منصرف کرد و به دادگاه دیگری فرستاد.

اصل  : 51عده نمایندگان مجیس شورای میی دویست و هفتاد نفر است

اصل  : 32اصل برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمی شود مگر

و پس از هر دهسال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور ،در هبر حبوزه

اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

انتخابی به نسشت هر صدوپنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مبیشبود.

اصل  : 33حکم به مجازات واجراءآن باید به موجب قانون باشد.

زرتشتیان و یهودیان کشور هر کبدام یبک نماینبده و مسبیحیان دو

اصل  : 34هیچ فعل یا ترک فعیی جرم محسوب نمیشود .مگبر ببه

نماینده جداگانه انتخاب میکنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از

استناد قانونی که پیش از وقو آن وضع شده باشد.

این اقییت ها بازاء هر یکصد وپنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی

اصل  : 35هیچ کس را نمیتوان دستگیرکرد ،مگر به حکم وترتیشبی

خواهند داشت .مقررات مربوط به انتخابات مطاب قانون معین میشود.

که قانون معین می کند .درصورت بازداشت ،موضو اتهام باید با ذکر

اصل  : 51نمایندگان باید پیش از رسمیت یافتن مجیس به ترتیب زیبر

دالئل حداکثر در مدت بیست و چهارساعت به متهم ابالغ شود.

سوگند نامه یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نماینبد« .مبن ،امضباء

اصل  : 36شکنجه بدنی یا روانی جهت اقرار گرفتن ممنو است .اجشار

کننده این ورقه به خداوند قادر متعال و قرآن کریم و شرف انسانی خود

اشخاص به شهادت مجاز نیست و چنین شهادت یا اقرار یا سوگند فاقد

سوگند می خورم که نگهشان دست آوردهای انقالب اسالمی میت ایران

ارزش و اعتشار است.مجازات تخیف از این اصل را قانون معین میکند.

و مشانی جمهوری اسالمی باشم و ودیعهای را که میت به ما سپرده است

اصل  : 37لطمه به حرمت و حیثیت انسبانی کبه ببه حکبم قبانون

بسان امینی عادل پاسداری کنم .در انجام وظایف وکالت تقبوی پیشبه

بازداشت ،زندانی یا تشعید شده ،به هر صبورت کبه باشبد ممنبو و

کنم و همواره به استقالل و اعتالی کشور و حف حقوق میبت پایشنبد

موجب مجازات است.

باشم .از حریم قانون اساسی دفا کنم و در گفتهها و نوشتهها و بیبان

اصل  : 38هیچ یک از ایرانیان را نمیتوان از محل اقامت خود تشعیبد

عقاید خویش جز به استقالل کشور و آزادی مردم نیندیشم(».اقییتهای

و یا از اقامت در محل دلخواهش منع کرد ،یبا ببه اقامبت در محیبی

مذهشی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد).

مجشور ساخت ،مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.

اصل  : 52ترتیب انتخاب رئیس و هیست رئیسبه را مجیبس و تعبداد

اصل  : 39هیچ حقی را نمیتوان ببر خبالف مشبانی و هبدفهائی کبه

کمیسیون ها ودوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامبات

موجب آن شده مورد استفاده قرارداد.

مجیس بوسییه آئین نامه داخیی مجیس معین میگردد.

اصل  : 41مالکیت شخصی که از راه مشرو به دسبت آیبد محتبرم

اصل  : 53مذاکرات مجیس شورای میی باید عینی باشبد و گبزارش

است و حدود آن را قانون معین میکند.

کامل آن در روزنامه رسمی منتشر شود .به تقاضای رئیس جمهور یبا

اصل  : 41هیچ میکی را نمیتوان به عنوان نیاز عمبومی از صباحشش

نخست وزیر یایکی از وزراء یا رئیس مجیس یا ده نفبر از نماینبدگان

گرفت .مگر به تصویب قانون و پرداخت قیمت عادله آن.

ممکن است جیسه ی محرمانه باحضور همه نماینبدگان یبا باحضبور

اصل  : 42هر کسی ح دارد در حبدود قبانون از حمایبت مبادی و

عده خاص از آنها تشکیل شود .در صورت اخیر مصوبات ایبن گبروه

معنوی آثار عیمی ،ادبی ،هنری و صنعتی خود برخوردار باشد.

خاص از نمایندگان وقتی معتشر است که به تصویب مجیس برسد.

اصل  : 43هیچکس نمیتواند اعمال ح خویش را وسییه اضبرار ببه

اصل  : 54وزیران باجتما یا ببه انفبراد حب شبرکت در جیسبات

غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد.

مجیس را دارند و در صورتیکه مجیس الزم بداند مکیف به حضبورند

ایستاده بر آرمان
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وهرگاه تقاضا کنند مطالششان استما مبیشبود .وزیبران میتواننبد

صورتی قابل طرح است که به امضاء ده نفر از نمایندگان برسد .پاسا

مشاوران خود رانیز همراه داشته باشند.

باستیضاح باید ظرف ده روز از تاریا تقدیم آن ،از طبرف دولبت یبا
وزیر مسئول داده شود .مجیس پس از استما پاسا دولت به دولبت

مبحث دوم  :ا ختيارات و صالحيت

رأی اعتماد یارأی عدم اعتماد میدهد .در صورت اخیر دولت معبزول

اصل  : 55مجیس شورای میی درعموم مسائل و درحدود صبالحیت

است و نخست وزیر یا وزیر مورد استیضاح نمیتواند در هیئت دولتی

مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.

که بالفاصیه تشکیل میشود شرکت کند.

اصل  : 56سمت نمایندگی قائم به شخص است و قاببل تفبویض ببه

اصل  : 71نمایندگان مجیس را نمیتوان به مناسبشت عقایبدی کبه در

دیگری نیست و هر نماینبده در براببر تمبام میبت مسبئولیت دارد.

مجیس اظهار کرده یا به آرائی که درمقام ایفای وظائف نمایندگی خبود

مجیس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یبا هیبستی واگبذار

دادهاند تعقیب یا توقیف کرد .ولی اگر نماینبدهای مرتکبب جنحبه یبا

کند ،ولی درموارد ضرروی میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را ببه

جنایاتی مشهود شود بالفاصیه مورد تعقیب قرار میگیرد جریان تعقیب

کمیسیون های داخیی خود تفویض کند.در این صورت ایبن قبوانین

باید به آگاهی مجیس برسد .در صورتیکه نماینده متهم به ارتکاب جرم

درمدتی که مجیس تعیین می نماید بصورت آزمایشی اجرا می شود و

غیرمشهود باشد ،به شرط سیب مصونیت تحت تعقیب قرار میگیرد.

تصویب نهائی آنها با مجیس خواهد بود.

اصل  : 72هیست وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقبدام

اصل  : 57تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجیبس شبورای میبی

دیگر بایداز مجیس رأی اعتماد بگیرد .در دوران تصدی نیز در مبورد

است .مفاد این ماده مانع از تفسیری نیست که دادرسان درمقام تمیز

مسائل مهم و مورد اختالف ،دولت میتواند از مجیبس تقاضبای رأی

ح از قوانین میکنند.

اعتماد کند.

اصل  : 58بناهای دولتی واموالی که جنشه نفبایس میبی دارد قاببل

اصل  : 73هبرکس شبکایتی از چگبونگی اداره کشبور یبا شبیوه

انتقال بغیر نیست مگر با تصویب مجیس شورای میی.

قانونگذای یا سیاست قضائی داشته باشد ،میتواند به مجیس شبورای

اصل  : 59تغییر در خطوط مرزی کشور در صورتیکه ممکنست که به

میی اعالم کند .هرگاه شکایت درباه مجیس باشد بایبد ببه او پاسبا

تصویب سه چهارم مجمو نمایندگان مجیس شورای میی برسد.

کافی داده شود واگر راجع به دولت یا سیاست قضائی باشد به وزارت

اصل  : 61دادن امتیاز تشکیل شرکتها ومؤسسات عمومی واعطبای

مسئول فرستاده میشود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

امتیاز انحصار در امور تجارتی وصنعتی و کشاورزی ومعادن از طبرف

اصل  : 74برای تبسمین هرچبه سبریعتر رفباه عمبومی و پیشبشرد

دولت بدون تصویب مجیس شورای میی ممنوعست.

اصالحات بهداشتی ،آموزشی ،فرهنگبی واقتصبادی ،ببا توجبه ببه

اصل  : 61عهد نامه ها ومقاوله نامه های بین المییی وقراردادهای دیگر

مقتضیات بومی وجیب همکاری مردم در این مقاصد ،اداره امبور هبر

از این قشیل باید به تصویب مجیس شورای میی برسد.

روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان یا استان ،ببا نظبارت شبورائی بنبام

اصل  : 62استخدام کارشناسان ومستشاران خارجی از طرف دولبت

شورای ده ،بخش ،شهر ،شهرستان یا استان که اعضبای آنرا مبردم

درحد احتیاج وضرورت باید به تصویب مجیس شورای میی برسد.

همان محل انتخاب می کنند صورت می گیرد .حدود اختیارات ،وعمل

اصل  : 63گرفتن و دادن وام وکمکهای بدون عوض از طبرف دولبت

ونحوه نظارت شوراهای مذکورو سیسیه مراتب آنها را که باید رعایت

اعم از داخیه و خارجه باید با تصویب مجیس شورای میی باشد.

اصول و حد ت میی و تمامیت ارضی وتابعیت حکومت مرکزی باشبد،

اصل  : 64لوایح قانونی پس از تصویب هیبست وزیبران ببه مجیبس

قانون تعیین میکند.

شورای میی تقدیم می شود .طرحهای قانونی به پیشنهاد حبداقل 73
فصل هفتم  :قوه مجريه

نفر از نمایندگان در مجیس شورای میی قابل طرح است.
اصل  : 65طرح های قانونی وپیشنهادها و اصالحاتی کبه نماینبدگان

مبحث اول  :رئيس جمهوري

درخصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقییل درآمد عمومی ببا

اصل  : 75رئیس جمهوری بباالترین مقبام رسبمی کشبور در امبور

افزایش هزینههای عمومی مبیانجامبد ،در صبورتی قاببل طبرح در

داخیی وروابط بین المییی و ا جرای قانون اساسی است وتنظیم روابط

مجیس خواهد بود که در آن طری جشران کاهش درآمبد یبا تبسمین

قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را بعهده دارد.

هزینه جدید نیز معیوم شده باشد.

اصل  : 76رئیس جمهوری باید مسیمان و ایرانی االصل و تابع ایبران

اصل  : 66مجیس شورای میی نمی تواند قوانینی وضع کنبد کبه ببا

باشد.

اصول مسیم اسالم و قانون اساسی مغایرت داشته باشبد .تشبخیص

اصل  : 77رئیس جمهبوری ببرای مبدت چهارسبال از راه مراجعبه

این امر طش اصل  722بعهده شورای نگهشان قانون اساسی است.

مستقیم به آراء عمومی انتخاب می شود و انتخباب متبوالی او تنهبا

اصل  : 67مجیس شورای میی ح تحقی و تفحص درهریک از امور

برای یک دوره دیگر امکان دارد.

کشور را دارد.

اصل  : 78داوطیشان احراز مقبام ریاسبت جمهبوری بایبد آمبادگی

اصل  : 68برقراری حکومت نظامی ممنو است .مگر هنگام جنبگ

خویش را بطور رسمی اعبالم کننبد نحبوه انجبام انتخباب رئبیس

به حکم قانون.

جمهوری را قانون معین میکند.

اصل  : 69درهر مورد که نمایندهای از وزیر مسئول درباره موضبوعی

اصل  : 79رئیس جمهوری به اکثریت مطی آراء شبرکت کننبدگان

از وظائف او سئوال کند ،آن وزیر موظف به جواب است و جواب نشاید

انتخاب میشود ،ولی هرگباه در دور نخسبت هیچیبک از داوطیشبان

بیش از ده روز به تاخیر بیفتد مگر با عذر موجه.

نتواند چنین اکثریتی بدست آورد ،روز جمعه هفته بعد برای ببار دوم

اصل  : 71نمایندگان می توانند دولت را استیضاح کنند .استیضاح در

رأی گرفته میشود ،در دور دوم تنها دو نفبر از داوطیشبانی کبه دور

ایستاده بر آرمان
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نخست آراء بیشتری بدست آوردهاند شرکت مبیکننبد ،لبیکن اگبر

اصل  : 87رئیس جمهور نخست وزیر را انتخاب می کند.

بعضی از داوطیشان برنده آن دوره ،از شبرکت در انتخاببات منصبرف

اصل  : 88رئیس جمهور در حدود اختیارات خویش در براببر میبت

شوند ،انتخاب از میان دو داوطیشی صبورت مبیگیبرد کبه ببیش از

مسئول است.

دیگران رأی داشته باشند.شورای نگهشان قانون اساسی بر انتخاببات

اصل  : 89هرگاه بین قوه مجریه و مجیس شورای میی اختالف نظبر

نظارت ونتیجه را اعالم میکنبد .در نخسبتین دوره انتخباب رئبیس

بوجود آید و تواف ممکن نگردد ،رئیس جمهور میتوانبد از راه همبه

جمهوری انجمن عالی نظار که طش آئین نامه تشکیل می شد ،نظارت

پرسی ،انحالل مجیس شورا را به تصویب میت برسباند و در صبورت

بر انتخاب رئیس جمهوری را برعهده دارد.

انحالل باید بالفاصیه انتخابات جدید مجیبس اعبالم و ترتیشبی داده

اصل  : 81انتخاب رئیس جمهوری جدید باید حداقل یکماه پبیش از

شود که مجیس جدید حداکثر طی شبش هفتبه از تباریا انحبالل،

پایان دوره ریاسبت جمهبوری انتخباب شبود ودر فاصبیه انتخباب

کارخود را آغاز کند .رئیس جمهور در هر دوره ی ریاسبت جمهبوری

رئیسجمهوری جدید وپایان دوره ریاست جمهبوری سباب  ،رئبیس

فقط یکشار میتوا ند از این ح استفاده کند.

جمهوری پیشین وظائف ریاست جمهوری را انجام می دهد.

اصل  : 91اعالم عفو عمومی پس از تصویب مجیس شورای میبی ببا

اصل  : 81هرگاه ده روز پیش از روز رأی گیبری یکبی از داوطیشبان

رئیس جمهور است ،همچنبین رئبیس جمهبور حب دارد در حبدود

فوت کند ،انتخابات به مدت دوهفته به تاخیر میافتد ،اگر در فاصبیه

قوانین مجازات محکومات را تخفیف دهد.

دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریبت دور نخسبت

اصل  : 91اعطای نشان ها وعناوین افتخاری دولت با رئبیس جمهبور

فوت کند مهیت انتخابات تجدید میشود.

است.

اصل  : 82رئیس جمهوری درمجیس شورای میبی در جیسبهای کبه

اصل  : 92رئیس جمهور استوار نامه سفیران اعزامی به کشبورهبای

باحضور رئیس دیوانعالی کشور و اعضبای شبورای نگهشبان قبانون

بیگانه را امضاء می کند و استوار نامه سبفیران کشبورهای بیگانبه را

اساسی تشکیل می شود سوگند نامه زیر را قرائت وامضاء مبی کنبد

میپذیرد.

«من ،بعنوان رئیس جمهوری در پیشگاه میت ایران ،به خداوند قبادر،

اصل  : 93فرماندهی کل نیروهای نظامی ببا رئبیس جمهبور اسبت.

متعال و قرآن کریم سوگند یاد میکنم کبه پاسبدار قبانون اساسبی

رئیس کل ستاد ارتش جمهوری اسالمی به پیشنهاد هیست وزیبران و

ونگاهشان دین رسمی کشور باشم و همه وجود و استعداد و صالحیت

تصویب رئیس جمهور تعیین میشود.

خویش را وقف خدمت به مردم و اعبتالء کشبور و تبروی اخبالق و

اصل  : 94امضای عهدنامههای دولبت ایبران ببا سبایر دولبتهبا و

پشتیشانی از ح وعدالت سازم ،از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی

همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیههای بینالمییی با رئیس

از قانون اساسی که برای میت شناخته شده است حمایت کبنم و در

جمهور یا نماینده قانونی او است که پس از تصویب مجیبس شبورای

حراست از مرزها و استقالل سیاسی و اقتصادی وفرهنگی کشبور از

میی انجام میشود.

هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیبامشر و

اصل  : 95اعالن جنگ ومتارکه آن و پیمان صبیح پبس از تصبویب

بمبن

مجیس شورای میی با رئیس جمهور اسبت مگبر در مبوارد فبوری و

سپرده است ،همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به

اضطراری که رئیس جمهور با مشورت هیست وزیران تصمیم میگیرد.

منتخب میت پس از خود بسپارم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم».

اصل  : 96رئیس جمهور در صورت لزوم میتواند از طری پیامی کبه

اصل  : 83توشیح قوانین با رئیس جمهور است ولی خبودداری او از

توسط نخست وزیر در مجیس قرائت می شود نظرهای خود را باطال

توشیح قانون در مهیت مقرر ،جزء موارد مصبرح در قبانون اساسبی،

نمایندگان برساند این پیام مورد بحث قرار نمیگیرد.

نمی تواند اجرای قوانین را پس از انقضای مهیت توشیح متوقف سازد،

اصل  : 97در مورد غیشت یا بیماری رئیس جمهور ،شورائی بنام شورای

یا به تاخیر اندازد .مهیت توشیح قانون ده روز از تاریا ابالغ قانون به

موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر ،رئیس مجیس شبورای

ائمه اطهار عییه السالم قدرتی را که میت بعنوان امانتی مقد

نخست وزیر است.

میی و رئیس دیوانعالی کشور ،وظائف او راانجام میدهبد ،مشبروط ببر

اصل  : 84رئیس جمهور ح دارد در مهیت توشیح ،مصوبات مجیبس

اینکه عذر رئیس جمهور برای مدتی پیش از دو ماه نشاشد.

شورای میی را که بر خالف قبانون اساسبی یااصبول مسبیم و احکبام

اصل  : 98درصورت فوت یا کنارهگیری رئیس جمهور یا بیماری طوالنی

شرعی میبیند،با ذکر دالیل خود ،برای اصالح و بررسی مجبدد آن ببه

و یا سایر موجشاتیکه مانع از اجرای وظائف وی شود ،وظائف وا ختیارات

مجیس بازگرداند ،در اینصورت قانونی که پس از شور دوباره به تصویب

رئیس جمهور باستثنای اختیار مربوط به درخواست تجدید نظر نسبشت

مجیس شورای میی میرسد ،باید ظرف مهیت مقرر به توشیح برسبد و

به مصوبات مجیس و اقدام به همه پرسی موقت با شورای موقت ریاست

هرگاه ریاست جمهوری آن را باز هم متعارض با قانون اساسی یا اصبول

جمهوری است و این شورا حداقل یکماه وحبداکثر پنجباه روز پبس از

مسیم و احکام شرعی بداند ،مراتب را به شورای نگهشان اعالم می کند.

احراز آن نسشت به انتخاب رئیس جمهور جدید اقدام میکند.

اصل  : 85در امور مالی نیز ،هرگاه ریاست جمهوری اجرای قبانون را

اصل  : 99درمدتی که وظائف رئیس جمهور بعهبده شبورای موقبت

به مصیحت نشیند ،میتواند تجدید نظر در آنرا با ذکر دالیل از مجیس

ریاست جمهوری است نمی توان دولت را استیضاح کرد یا تجدید نظر

بخواهد ولی پس از تصویب مجدد باید آنرا توشیح کنبد .درخواسبت

در قانون اساسی را عنوان کرد.

تجدید نظر نیز باید تا پایان مهیت توشیح انجام شود.

اصل  : 111هرگاه رئیس جمهور الزم بداند ،جیسه هیست وزیبران در

اصل  : 86در مواردیکه به پیشنهاد رئیس جمهور ،تصویب عهدنامه یبا

حضور وی وبریاست او تشکیل میگردد.

الیحهای به همه پرسی گذارده میشود ،مهیت توشیح قانون از تاریخی

اصل  : 111تصویبنامه و آئیننامه دولت ،پس از تصویب هیست وزیبران

آغاز میشود که نتیجه همه پرسی بوسییه شورای نگهشان اعالم گردد.

باطال رئیس جمهور میرسد و در صورتیکه مصبوبههبا را ببر خبالف
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قوانین بیابد میتواند برای تجدید نظر به هیست وزیران بفرستند.

تابع قوانین عمومیاست.

اصل  : 112چنانچه رئیس جمهور به خیانت یا توطئبه عییبه امنیبت

اصل  : 113رسیدگی به اتهبام رئبیس جمهبوری و نخسبت وزیبر و

کشورمتهم شود ،مجیس شورای میی باید به ا تهام او رسیدگی کند و

وزیران درمورد جرائم عمومی ،پس از تصویب مجیس شورای میی ،در

اگر سه چهارم همه نمایندگان مجیس رأی به تعقیب اودادنبد هیبست

دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.

عمومی دیوان عالی کشور به اتهبام رسبیدگی و ببر طشب قبوانین
مبحث سوم  :امور مالي

عمومی ،مجازات او را معین می کند .پس از رأی مجیس به تعقیب ،تا
صدور رأی نهائی دیوان عالی کشور رئیس جمهور از مقام خود معیب

اصل  : 114هیچ نو مالیات وضع نمی شود مگر بموجب قانون ،موارد

است و وظائف او را شورای موقت ریاست جمهور انجام می دهد.

معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیز بموجب قبانون مشبخص
میشود.

مبحث دوم  :هيأت وزيران

اصل  : 115نظام مالیاتی باید عادالنه و مردمی باشد و چنان برقبرار

اصل  : 113وزراء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئبیس جمهبور

شود که هر کس از مواهب طشیعی بهره بیشتر برد ،ببار هزینبههبای

معین وبرای گرفتن رأی اعتماد به مجیس معرفی می شوند .اداره امور

عمومی را بیشتر بدوش کشد.

کشور بعهده هیست وزیران و مسئولیت اجرایی کییبه سبازمان هبای

اصل  : 116بودجه کل کشور به ترتیشی که در قانون مقرر میشبود از

کشوری و لشگری با این هیست است تعداد وزیران و حدود صالحیت

طرف دولت تهیه وبرای تصویب به مجیس شورای میی تسییم خواهد

هر یک از آنان را قانون معین میکند.

شد .هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتبب مقبرر در قبانون

اصل  : 114ریاست هیست وزیران با نخست وزیر است کبه ببر کبار

خواهد بود.

وزیران نظارت دارد و با اتخباذ تبدابیر الزم ببه هماهنبگ سباختن

اصل  : 117کییبه دریافبت هبای مرببوط ببه دولبت در حسبابهای

تصمیمهای دولت می پردازد و با همکاری وزیران خط مشی سیاسبی

خزانهداری کل متمرکز میشود و تمام پرداختها در حدود اعتشبارات

دولت را تعین و اجرای قوانین را تامین میکند .نخست وزیر در براببر

مصوب بموجب قانون انجام میگیرد.

مجیس مسئول اقدامات وزیران است.

اصل  : 118دیوان محاسشات کشور وسازمان واداره امور آن در تهران

اصل  : 115نخست وزیر تا زمانیکه مورد اعتمباد مجیبس اسبت در

ومراکز استانها بموجب قانون تشکیل و تعیین خواهد شد.

سمت خود باقی می ماند استعفای دولت به رئبیس جمهبور تقبدیم

اصل  : 119مجیس شورای میی عده کافی بعنبوان مستشبار دیبوان

میشود و تا تعیین دولت جدید ،به وظائف خود ادامه می دهد.

محاسشات به ترتیشی که قانون معین میکند انتخاب خواهد کرد.

اصل  : 116هیچکس نمی تواند به مقام نخست وزیری و وزارت برسد

اصل  : 121دیوان محاسشات کییه حسابهای وزارتخانه ها و مؤسسات

مگر اینکه مسیمان و ایرانیاالصل و تابع ایران باشد.

و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هائی که بنحوی از انحاء از بودجبه

اصل  : 117هیست وزیران در برابر مجیس شورای میی مسئول است و

کل کشور استفاده می کنند به ترتیشبی کبه قبانون مقبرر مبی دارد

تا زمانی به کار خود ادامه میدهد که در اجرای وظبائف خبود مبورد

رسیدگی و یاحسابرسی می نماید و مراقشت خواهبد کبرد کبه هبیچ

اعتماد مجیس باشد.

هزینه ای از اعتشارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی درمحل خبود

اصل  : 118نخست وزیر میتواند با تصویب رئیس جمهبور وزیبری را

به مصرف رسیده باشد .حسابها واسناد و مدارک مربوط را برابر قانون

عزل کند ودیگری را بجای او برگزیند ،ولی هرگاه پس از ابراز اعتماد

جمع آوری والیحه تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خبود ببه

مجیس به دولت ،نیمی از اعضای هیست وزیران تغییر کند ،دولت باید

مجیس شورای میی تسییم مینماید.

مجدداً تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل  : 119هریک از وزیران مسئول وظائف خاص خبویش در براببر

مبحث چهارم  :ارتش

مجیس است ،ولی در اموریکه بتصویب هیست وزیران میرسد مسئول

اصل  : 121ارتش جمهوری اسالمی پاسداری از اسبتقالل وتمامیبت

اعمال دیگران نیز هست.

ارضی کشور را بعهده دارد.

اصل  : 111عالوه بر مواردی که هیست وزیران یا وزیری مسمور تبدوین

اصل  : 122هیچ افسر و سرباز خارجی بخدمت نظبام ایبران قشبول

آئین نامه های اجرائی قوانین می شود ،هیست وزیران حب دارد ببرای

نمیشود ،عشور یا اقا مت نیروی نظامی خارجی از کشور تنها با رعایت

انجام وظائف اداری و تسمین اجرای قوانین وتنظیم سازمانهای اداری

مصالح کشور ،آنهم با تشخیص و تصویب سه چهارم کل نماینبدگان

بوضع تصویب نامه و آئین نامه و نظامنامه بپبردازد ،ولبی مفباد ایبن

مجیس شورای میی ممکن است.

مقررات هیچگاه نشاید با متن وروح قوانین مخالف باشبد ،هریبک از

اصل  : 123هزینه های نظامی ساالنه از طرف مجیبس شبورای میبی

وزیران نیز در حدود وظائف خویش و مصوبات هیبست وزیبران ،حب

تصویب می شود که در آن هزینه خرید اسیحه باید به صراحت معین

وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد.

و ضرورت تهیه انوا آن توجیه شود.

اصل  : 111صیح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی و ارجا آن به

اصل  : 124استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی ،هر چنبد بعنبوان

داوری موکول به تصویب هیست وزیران در هر مورد است.

استفادههای صیح آمیز در ایران ممنو است.

اصل  : 112نخست وزیر و وزیران در صورتیکه متهم ببه خیانبت یبا

اصل  : 125ترفیع درجه نظامیان و سیب آن بموجب قانون است.

توطئه عییه امنیت کشور گردند ،اتهام آنها درمجیس مورد رسیدگی
قرارخواهد گرفت و چنانچه اکثریت مجیس رأی داد تعقیب متهم در

فصل هشتم  :قوه قضائيه

صالحیت هیست عمومی دیوانعالی کشور است و مجازات ایبن جبرائم

اصل  : 126محاکم دادگستری مرجع رسمی تظیمات عمومی اسبت.

ایستاده بر آرمان
تشکیل محاکم وتعیین صالحیت محاکم منوط به حکم قانون است و

روایت فروپاشی یک انقالب
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ب دادستان کل کشور.

کسی نمی تواند به هی عنوان دادگاهی تشکیل دهد.

ب اعضای انتخابی شوری به مدت پن سال انتخاب میشوند.

اصل  : 127قوه قضائیه مستقل و رئیس جمهور ضبامن اسبتقالل آن

چگونگی تقسیم کار بین اعضای شوری وسازمان آنبرا قبانون معبین

است .شورای عالی قضائی در حدود اصل  752ایبن قبانون لبوازم و

میکند.

مقتضیات این استقالل را فبراهم مبیآورد ودر حفب آن ببا رئبیس

اصل  : 141حکم انتصاب رئیس دیوانعالی کشور و رؤسبای شبعب و

جمهور همکاری می کند.

مستشاران ودادستان کل کشور به امضبای رئبیس جمهبور صبادر

اصل  : 128تشکیل محاکم اختصاصی جز در موارد مصبرح در ایبن

میشود و سایر احکام به امضای وزیر دادگستری میرسد.

قانون ممنو است ،ولی ممکن است برخی از شعب محباکم عمبومی
فصل نهم  :ديوان عدالت اداري

بنو خاصی از دعاوی رسیدگی کنند.
اصل  : 129دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای درست قبوانین

اصل  : 141به منظور رسیدگی به شبکایات ،تظیمبات و اعتراضبات

در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی تشکیل میشود.

مردم نسشت به مسمورین ،واحدها یا آئین نامه هبای دولتبی ،واحقباق

اصل  : 131قضات محاکم را نمی توان از مقامی که شاغل آنند بطبور

حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری تسسیس میگردد ،حبدود

موقت یا دائم بدون محاکمه و ثشوت جرم منفصل کرد یا محل خدمت

واختیارات و نحوه عمل این دیوان را با رعایت استقالل قوه قضبائیه،

یا سمت آنها را بدون رضای آنبان تغییبر داد.تغییبر محبل و سبمت

قانون تعیین میکند.

بازپرسان با تصویب شورای عالی قضائی ممکن است.
اصل  : 131دادگاه باید حکم هر دعوی را با توجه به قبوانین وسبایر

فصل دهم  :شوراي نگهبان قانون اساسي

منابع حقوق اعالم کند و نمی تواند بطور عمبوم رأی دهبد و قاعبده

اصل  : 142بمظور پاسداری ،از قانون اساسی از نظر انطشباق قبوانین

بوجود آورد.

عادی با آن ،شورای نگهشان قانون اساسی ببا ترکیبب زیبر تشبکیل

اصل  : 132احکام دادگاهها بایبد مسبتدل وحباوی مبواد قبانونی و

میشود

اصولی باشد که بر طش آنها حکم صادر شده است ،و تخیبف از ایبن

ب پن نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه ببه مقتضبات

اصل موجب نقض حکم در دیوان کشور میشود.

زمان هم باشند مجیس شورای میی این پن نفر را از فهرست اسامی

اصل  : 133محاکمات عینی انجام می شود مگر آنکبه ببا تشبخیص

پیشنهادی مراجع معروف تقیید انتخاب میکند.

دادگاه عینی بودن مخالف نظم یا منافی عفت عمومی باشد.

ب شش نفراز صباحشنظران درمسبائل حقبوقی ،سبه نفبراز اسباتید

اصل  : 134رسیدگی به جبرائم سیاسبی و مطشوعباتی در محباکم

دانشکدههای حقوق کشور و سه نفراز قضات دیوان عالی کشبور کبه

دادگستری و با حضور هیست منصفه صورت میگیرد.

بوسییه مجیس شورای میی از دو گروه مزبور اننتخاب میشوند.

اصل  : 135قاضی موظف است حکم هر دعوی را در قوانین بیاببد و
نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمبال و یبا تعبارض قبوانین از

اصل  : 143این اشخاص برای مدت ده سال انتخاب میشوند ولی در

صدور حکم امتنا ورزد.

نخستین دوره ،پس از پن سال از هر گروه دو نفر بقید قرعه تغییبر

اصل  : 136در مواردی که قاضی نتواند حکبم دعباوی حقبوق را در

می یابند وانتخاب مجدد اعضاء ممکن نیست ریاست شورا به انتخاب

قوانین موضوعه بیابد ،باید با الهام از قواعد شر  ،عرف وعادت مسیم

اعضای آن است.

و آنچه عدالت و مصالح عمومی اقتضا دارد ،حکم قضیه را صادر کند.

اصل  : 144شورای نگهشان به درخواسبت یکبی از مراجبع معبروف

اصل  : 137قضات دادگباه هبا مکیفنبد از اجبرای تصبویب نامبه و

تقیید ،یا رئیس جمهور یا رئیس دیوانعالی کشبور یبا دادسبتان کبل

آئین نامه ها و نظامنامه های دولتی که مخالف با قبوانین یبا خبارج از

کشور ،صالحیت رسیدگی به قوانین را پیدا میکند ،مشروط بر اینکه

حدود وظائف قوه مجریه است ،خودداری کنند و هبر ذینفعبی حب

از تاریا توشیح قانون بیش از یکماه نگذشته باشد.

دارد ابطال اینگونه مقررات را از شورای دولتی بخواهد.

اصل  : 145در صورتیکه شوری قانون سندی را ببه دلیبل مخالفبت

اصل  : 138برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظبامی،

صریح با اصول مسیم شرعی یا سایر اصول این قبانون متعبارض ببا

محاکم نظامی مطاب قانون تشکیل مبی شبود .ببه جبرائم عمبومی

قانون اساسی بداند ،آنرا برای تجدید نظر با ذکر دالیبل تعبارض ببه

نظامیان و به کییه جرائم افسران ودرجه داران و افبراد و کارمنبدان

مجیس بر میگرداند و مجیس باتوجه به دالیل ذکر شده تجدید نظبر

شهربانی وژاندارمری در محاکم عمومی رسیدگی میشود.

بعمل میآورد.

اصل  : 139شورایعالی قضائی اداره امور مربوط به قوه قضائیه اعم از

اصل  : 146تصمیم های شبورای نگهشبان ببا رأی حبداقل دو سبوم

استخدام و نصب وعزل قضبات و تغییبر محبل مسموریبت و تعیبین

اعضاءمعتشراست.

مشاغل وترفیع آنان و مانند اینها را بعهده دارد ،ایبن شبورا مرکبب

اصل  : 147شورای نگهشان نظارت برانتخاب رئیس جمهور مراجعبه

است از

به آراء عمومی (رفراندوم) را نیز بعهده دارد .درخواست مراجعه با آراء

ب سه نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان عالی کشور به انتخاب

عمومی باید از طرف رئیس جمهور یا دو سوم از نماینبدگان مجیبس

آن دیوان.

شورای میی باشد و برای اجراء به شورای نگهشان تسییم شود.

ب شش نفر از قضائی که دارای الاقل ده سال سابقه خبدمت قضبائی
باشند به ترتیشی که قانون معین میکند.
ب رئیس دیوانعالی کشور که ریاست شوری را نیز بعهده دارد.

فصل يازدهم
اصل  : 148هرگاه اکثریت نمایندگان مجیس شورای میی یبا رئبیس

ایستاده بر آرمان

روایت فروپاشی یک انقالب
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جمهور به پیشنهاد هیست وزیران لزوم تجدید نظر در یبک یبا چنبد

می کردند و می کنند که این مقامها بالنفسته اصتالت دارنتد و انستان

اصل از قانون اساسی را عنوان کنند ،طرح یا الیحبه تجدیبد نظبر از

معتقد حاضر می شود هدفها را قربانی حفظ آنها کند .کسانی که ختود

طرف مجیس یا هیست وزیران تهیه و مورد بررسبی مجیبس شبورای

چنین کرده اند چگونه می توانند جز این بتاور کننتد؟ بهتر رو ،وقتتی

میی واقع میشود ،این متن پس از تصویب سبه چهبارم نماینبدگان

استقالل و آزادی از بین رفتند و رژیم کنونی خاصه های رژیم پیشتین

مجیس باید توسط رفراندوم مورد تائید میت قرار گیرداصل اسبالمی

را با سرعت بخود پذیرفت ،و محل تردید نماند که آمریکا با نفوذ همته

بودن نظام حکومتی کشور مشمول این مطیب نیست.

جانبه دارد بدست حاکمتان کنتونی مخالفتان واقعتی استتقرار رژیتم

اصل  : 149هیچکس نمیتواند بیش از یکی از مقامهبای زیبر را دارا

دلخواهشان را از میان می برد در مقام انسان مسئول و منتخب و طرف

باشد .قشول مقام دیگر بمنزله استعفای از مقام نخست است .ریاست

اعتماد شما مردم بر آن شدم که راه استقامت را در پیش بگیرم و برای

جمهور ،نخست وزیری و نیابت آن وزارت و قائم مقامی ومعاونت آن،

نجات انقالب و تداوم آن اصولی که پیش از انقالب پذیرفته شده بودند

استانداری و فرمانداری ،نمایندگی مجیس شورای میی ،عضبویت در

و طی دو سال و نیم از بین برده شدند ،در این میثاق تنظتیم کتنم و از

شورای نگهشان قانون اساسی ،عضویت در شورای عالی قضائی .تنهبا

همه بخواهم بدان بپیوندند ،آنرا امضاء کنند و بتا تمتام جتان و دل در

نخست وزیر در مورد تصدی وزارتخانبه هبای دیگبر از ایبن قاعبده

تحق آن بکوشند و بدانند که از همان زمان که در آنهتا اراده تستلیم

مستثنی است.

ناپذیری و پیروزی بوجود آمد ،پیروزی بدستت آمتده استت .پتیش از

اصل  : 151مقامات یاد شده در اصل پیش ،با تصبدی مقبام قضباءو

پیروزی انقالب ،از مجموع عالئمی که دشمن بدست می داد این معنتی

دادسببتانی (جببز در مببورد عضببویت قضببات در شببورای نگهشببان

قابل دریافتنی بود که سیاست آمریکا مبتنی بر استتیالی رژیمتی بتا

وشورایعالی قضائی) و هرگونه وظیفه اداری دولتی و هر نو شغل در

ثبات در ایران است .رژیم با ثبتات دلختواه ایتن سیاستت بایتد از دو

مؤسساتی که تمام یا بخشبی از سبرمایه آن متعیب ببه دولبت یبا

مشخصه اصلی برخوردار می شد.

مؤسسات عمومی است و نیز با ریاست و مدیریت عامل یبا عضبویت

 -2مردم کشور بدان بعنوان یک ضرورت و تقدیر گردن گزارند

درهیستهای مدیره انوا مختیف شبرکتهای خصوصبی و یبا وکالبت

یعنی نیروهای فعال جامعه که مخالف سیادت آمریکا هستند از بتین

دادگستری و مشاوره حقوقی منافات دارد .سمت های آموزشی در دا

بروند و زمینه اجتماعی عمل نیز پیدا نکنند.

نشگاهها و مؤسسات عیمی از این قاعده مستثنی است.

 -2ساختهای وابستگی را حفظ و تحکتیم کنتد .اجترای ایتن
سیاست ،در مرتبه اول بسته به تحق شعار آمریکا بود :نه شتاه بته

فصل دوازدهم :
اصل  : 151در رسانههای گروهی (رادیو و تیویزیون) که دولتی

مثابه نیروهای توان یافته حاکم و نه خمینی به مثابه بیتان نیروهتای
مخالف سیادت آمریکا.

هستند ،آزادی انتشار اطالعات باید تسمین باشد .این رسانهها تحت

تکلیف شاه معلوم بود ،اما خمینی به مثابه مرجع دینی متردم

نظارت مشترک قوای سه گانه اداره خواهد شد و ترتیب آنرا قانون

جز از راه دیگردیسی دینی  -سیاستی و انطبتاق بتا رژیتم دلختواه

معین میکند.

آمریکا ،قابل حذف نبود .این امر نه امروز که هم از ابتدا بر این جانب
آشکار بود .از اینرو در تحلیل هتایی کته بطتور مرتتب ،تهیته و در
دسترس ایشان می گذاشتم ،بر این واقعیت تکیه متی کتردم .آنچته
آنروز از راه عملی قابل تحصیل بود اینکه که دو سال و نتیم از عمتر

ضمیمه: 3
میثاق شورای جبهة مقاومت ملی
بسم اله الرحمن الرحیم

رژیم می گذرد بر همگان ملموس است:
 -2این رژیم نه تنها از وابستگی ها نکاسته است ،بلکه بر کم و
کیف آن افزوده است ،بعنوان نمونه بودجه مصوب سال حاضر استت
که بیانگر کمال وابستگی است.
 -2این رژیتم در زمینته استالم و آزادیهتا آن چنتان دچتار

مردم ایران ،زنان و مردان ،گروه ها و احزاب سیاسی طرفتدار

دگرگونی شده ،که رژیم شاه ساب آرزو کردنی گشته است! و اینتک

استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی ،وقتی آخرین ضربه ها به بازمانتده

در کار حذف موانع سیاستی  -اجتمتاعی یعنتی نیروهتای سیاستی

آزادیها وارد گردید و مدعیان در طری هموار کردن راه وابستگی ها را

مخالف استقرار رژیم دلخواه آمریکا است .بارها هشدار داده بودم ،که

دیدم ،به آخرین پیام آقای خمینی که در کرمانشاه به اینجانب تستلیم

حذف کنندگان ،خود بحکم قانون حذف ،حذف می شوند .اما قتدرت

شد پاسخ رد دادم .ایشان گفته بودند که اگر به نتابود کتردن آزادیهتا

در جریان تمرکز خویش احکام خود را بر مجریان ناتوان تحمیل متی

درآیم و بر تصترف نهادهتای

کند .و اگر بخواهیم بدانیم از شخصیت ها و گترایش هتای سیاستی،

قانون چون شورای قضائی و شورای نگهبان و مجلس و هیئت وزیران و

کدام منحرف شده اند کافی است اصولی را که در پتاریس از ستوی

روزنامه ها و رادیتو تلویزیتون  ...صتحه بگتذارم ،رئتیس جمهتوری و

آقای خمینی اظهار شدند و اینجانب در تدوین آنهتا شترکت فعتال

فرماندهی کل قوا را هنوز هم حفظ می کنم و اگر چنین نکنم برای همه

داشته ام و آن اصول را موانع دستیابی آمریکا به هدفهایش تلقی می

چیز ایستاده اند (یعنی تا تهدید به توقیف و اعدام) کوشتش  21ماهته

کردم ،از نو به یاد آوریم و ببینیم چه کسی و چه گرایشهائی که آنهتا

اینجانب در فهماندن این مطلب که عناوینی نظیر ریاستت جمهتوری و

را زیر پا گذاشتند و عمالً به خدمت سیاست آمریکا در آمدند:

اعتراض نکنم و با باند حاکم از در ساز

فرماندهی کل قوا برای خدمت به هدف های انقالب است که استقالل و

 -2اصول اول که حکومت اسالمی باید بر آن استوار می شتد،

آزادی اساس شان را تشکیل می دهند ،بجایی نرسید و همچنان گمان

اصل استقالل بود .استقالل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ،و نتیجته

ایستاده بر آرمان
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اجتماعی آن تغییر ساخت اجتماعی جامعه در جهت حذف قشترها و

فرصت داده است نزد آقای خمینی بروم و توبه کنم .هیچ نمی گتویم

گروه های صاحب امتیاز که موجودیتت ختود را وابستتگی بدستت

که توبه را باید به درگاه خداوند کرد و نیز نمی پرسم کتدام گنتاه را

میآوردند.

توبه کنم ،بلکه با کمال میل حاضرم از همه گناه های کرده و یا ناکرده

الزم به یادآوری است که مشاوران آقای خمینی از داخل کشتور

توبه کنم بشرط آنکه آقای خمینی ،آقای خمینتی پتاریس بشتوند و

به ایشان خاطرنشان می ساختند که رژیم شاه رفتنی است بته شترط

همان اسالم را بخواهند و عملی بسازند و بدان مستلزم گردند که در

اینکه ایشان به آمریکا حمله نکنند بنابراین دو خط از ابتدا وجود داشت

پاریس اظهار

میکردند.

خطی که حداقل نمی خواست آمریکا برود و خطی که رژیم شتاه را در

بهر رو تجدید انقالب و بازگرداندنش به مجرای اصلی ،بدون پای

بن بست می دید و معتقد بود ،ایران در وابستگی نه تنها امکتان رشتد

بندی به آزادیها از جمله به آزادی بیان به معنی لغتو همته سانستورها

ندارد ،بلکه امکان بقاء نیز ندارد .آنچه بر انقالب گذشتته استت جتای

ممکن نمی شود .ما نباید از یاد ببریم که اگر نخواهیم یک یا چند گروه

تردید نمیگذارد که خط تفاهم طلبی با آمریکا (یا تحکیم وابستگی بتا

را بر کشور حاکم کنیم و آنها بزور مرام خویش را عملتی ستازند (کته

تظاهر به مخالفت با آمریکا) بر رهبری انقالب حاکم شد .امروز همه می

ناچار پای قدرت خارجی و وابستگی را بمیان می کشد) ناگزیر باید بته

را

آگاهی و رشد وجدان عمومی مردم و ارتقاء شعور ملتمان تکیه کنتیم و

را نپذیرفتند معلوم شتدند.

این امر با وجود سانسور ممکن نمی شود .امروز کتار گوستفند فترض

یک سخن همیشگی اینجانب به آقای خمینی این بود که مردم شتما را

کردن مردم کشور بجایی رسیده است که آقای خمینی بنا بر مستموع

مرجع دینی می شناسند و نه یک سیاستمدار متخصص قطتع و وصتل

گفته اند  23میلیون رأی در انتخابات ریاست جمهوری می خواهم .امتا

های داخلی و خارجی .جای تأسف بسیار است کته وی ایتن ستخن را

این  23میلیون که باید با انواع تهدیدهای دینتی و غیتره رأی بدهنتد،

نشنید و با اسالم و کشور و شخصیت خویش کرد آنچه کرد و میکند.

الزم نیست بدانند چرا باید رأی بدهند و به چته کتس و بترای اجترای

دانند که آمریکایی ها به همه مراجعه کترده انتد .آنهتا کته ستاز
پذیرفتند معلوم شدند و آنها هم که ساز

بهر رو ،کوشش برای نجات انقالب ایران است ،کوشش انقالبی

کدام برنامه باید رأ بدهند! وضع بدتر از آنچه در رژیم شاه بود نیستت؟

برای سدّ کردن راه بر آمریکا در سیاست استقرار رژیتم وابستتة بتا

ما شکست آن رژیم را دیدیم .شکست رژیم خمینی نیز از مدتها پیش

ثبات باید با اصل قراردادن استقالل و قبول برنامه جامع برای دستت

بر همه آشکار شده است .اگر بخواهیم راه را بر عمال آمریکا ببنتدیم و

یابی بدان آغاز بگیرد .آن نیروهای سیاسی و گرایش هایی ح دارند

در این جهان بتوانیم با استقالل زندگی کنیم چاره جتز ارتقتاء شتعور

در این کوشش شرکت کنند که با تمتام وجتود بته استتقالل یعنتی

عمومی نیست و آنهم بدون لغو همه سانسورها سرانجام نمی گیرد.

نپذیرفتن سلطه هیچ ابرقدرت خارجی در همه زمینه های سیاسی و

ب -لغو گناه عقیدتی .در پاریس این امر برای خمینتی مستلم

اقتصادی و فرهنگی ،باور داشه باشند و در فعالیت سیاسی داخلی به

می نمود که در این جهتان نمتی تتوان برختورد عقایتد و آراء را را

هیچ رو پای سیاست های خارجی را به میان نکشند .نه تنها تجربته

محدود کرد ،چه رسد به از بین بردن آنهتا .بنتابراین رو

دفتاع از

انقالب ما بلکه تجربه نیم قرن اخیر کشورهای دیگر ایتن واقعیتت را

اسالم ،مطلقاً دادگاههای انقالب و اعدام و شکنجه و  ...نیست .ما بتا

بر ما عیان می گرداند که وقتی بجای اجرای برنامة استقالل سیاست

اطمینان خاطر تام می گفتیم که در جمهوری اسالمی زندانی سیاسی

خارجی به مثابه حربه ای بکار گرفته شد برای کسب قدرت انحصاری

نخواهیم داشت .خود ایشان مکرر می گفتند که رژیم شاه بجای هتر

و از میدان بدر کردن معارضان آن سیاست دیر یا زود استفاده منفی

چیز زندان ساخته است .با ورود به ایران و ایجاد دادگاه انقتالب ،بتر

(کوبیدن مخالفان بعنوان داشتن تمایل به آن سیاست) جای ختود را

اینجانب روشن بود که این دادگاه سرانجام به دستگاه تفتیش عقاید

به استفاده مثبت یعنی زد و بند با آن سیاست می دهد.

و قصابخانه مغزها تبدیل خواهد شد .اینست که هم از ابتتدا بتا آن و

 -2آزادی به مثابه بازتاب استقالل در سیاست خارجی ،بعنوان

نحوه کار

مخالف بوده می گفتم حتماً مهره های اصلی رژیم شاه را

پایه دوم جمهوری اسالمی پذیرفته شده بود .هتم در پتاریس ذیتل

باید در دادگاه های عادی محاکمته کترد تتا هتم منزلتت انستان و

کلمه آزادی و در تفسیر آن ،این اصول از زبان آقای خمینی در دهها

حاکمیت قانون از ابتدا استقرار پیدا کند و هم نسل امتروز از طریت

اعالمیه و مصاحبه آمد و در سرتاسر جهتان نشتر یافتت و در واقتع

محاکمه های علنی ،تمامی حقای مربوط به رژیم پیشتین خصتو

میثاق مردم ما ،روشنفکران و نیروهای سیاسی با رهبری گفت:

حقای مربوط به حاکمیت مطلقه آمریکا بتر سرنوشتت کشتور

را

الف -آزادی بیان و لغو انواع سانستور ،آنروزهتا استالم دیتن

بداند و این دومین دلیل مهمتر است .بارها درباره این دادگاه و نحتوه

حاکمیت یک گروه تلقی نمی شد .سخنی از استبداد و حتّی والیتت

عمل آن در شورای انقالب اعتراض کردم .به دفعات راجع بته آن بتا

فقیه نمی شد .ما با اطمینان از حقانیت اسالم و اتکای این دیتن بته

آقای خمینی صحبت و اعتراض کردم و نامه های بسیار در ایتن بتاره

علم ،لغو همه سانسورها را برای ایجاد زمینه تجلی اسالم بته مثابته

نوشته ام که همه موجود است .در ماههای اول ریاست جمهوری بنتا

رشد الزم می شمردیم .می گفتیم استالم بتا برداشتتی کته از

بر حذف این دادگاه ها شد .اما بتدریج قدرت سیاسی متمرکزتر متی

رابطه مادیت با معنویت ،بدست می دهد راه بیرون رفتن جامعه های

شد ،این دادگاه به مثابه ابزار انزجار مخالفان سیاسی جدید ،بیشتتر

بحران زده عصر حاضر است و بحران زده ها از این واقعیت آگاه نمی

مورد توجه قرار گرفت .تا اینکه امروز کار را بجایی رسانیده است که

شوند مگر وقتی سانسور و همه سانسورها لغو گردنتد و آزادی بیتان

هرگونه امنیت سیاسی ،فکری ،شغلی  ...را از بین برده است .بنتا بتر

کامل حکمروا شود .و امروز حال و روز این آزادی را همه متی بننتد،

این واقعیت ها ،بازگرداندن انقالب به مسیر اصلی خویش و به عنوان

می بینند که جوانان و نوجوانان و حتی کودکان به دلیل دادن شتعار

قدم اساسی برای جلوگیری از استقرار رژیم وابسته به غترب ،چتاره

یا پخش اعالمیه و روزنامه ،یاغی باغین می شوند ،اعدام می گردند.

جز این نیست که این وجوه آزادی پذیرفته و اجترای آنهتا تضتمین

رو

هم اینجا جا دارد بگویم آقای گیالنی بته انیجانتب یتک متاه

گردد .در جمهوری جرم سیاسی به معنی عقیده به این و یا آن مترام

ایستاده بر آرمان
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وجود نخواهد داشت و به این عنوان زندان و زندانی نخواهیم داشت.

روایت فروپاشی یک انقالب
حکومت اشخا

به صرف تعل به یک قشر ختا

ضترورت نتدارد.

اعدام و هرگونه مجازات به گناه عقیده وجود نخواهتد داشتت

بنابراین خود ایشان به صراحت تمام اظهار کردند که وقتی به ایتران

حتی همه کسانیکه در رژیم شاه ستاب و در رژیتم فعلتی بتدالیل

بازگشتند به قم خواهند رفت و بکار خویش مشغول خواهند شد و به

سیاسی مرتکتب جترم حتتی جترم قتتل کودکتان متی شتوند در

نظارت اکتفا خواهند کرد .در پاریس به آقای حبیبی گفته بتودم کته

دادگاههای عادی محاکمه علنی خواهند شد.

قانون اساسی تهیه کنند و ایشان نیز مشغول شد و قسمت به قسمت

ج -در پاریس نه تنها پذیرفته و قبول شده بود که هتر صتاحب

نزد ایشان می برد و مورد بحث و تصویب قرار می گرفت .آن متن در

عقیده ای ح بیان عقیده خویش را دارد ،پذیرفته نیز شتده بتود کته

قم نیز از سوی فضال و اساتید حوزه بررسی شد و بعد با دوبار تجدید

ح مخالفت با عقیده دولت را نیز دارد .آزادی فتتوایی نیتز پذیرفتته

نظر به صورت پیش نویس در آمد .پیش نویس را هتم ایشتان و عتم

شود و هیچ کس تصور نمی کرد که کودک و نوجوان و بازاری را به گناه

علمای دیگر دیدند .به نظر ایشان ایرادهایی رسیده بود که بته قلتم

شرکت در تظاهراتی که «ولی» ممنوع کرده است ،تیرباران کنند.

خویش نوشته بودند و موجود است .اینجانب و آقای بهشتی بته نتزد

وارد این بحث نمی شوم که این امور در اسالم هست یا نیستت.

ایشان به قم رفتیم و از نُه مورد ایراد ،غیر از مورد مربوط به ریاستت

به این مطالب نمی پردازم که از عناصتر یونتان زدگتی (غترب زدگتی

جمهوری که زن نباشد بقیه را حضوراً رفع کردیم و قترار شتد ایتن

تاریخی) یکی این سخن است که ،عدالت آنست که مواف نظتر حتاکم

مورد نیز در مجلس خبرگان مورد رسیدگی قرار بگیترد .تتا مجلتس

عمل شود ،می گویم برداشت ما از موقعیتت زمتانی و مکتانی جامعته

خبرگان هیچ صحبتی از والیت فقیه نبود چه رسد به استبداد فقیته.

خودمان این بود که استفاده از حربته «تکفیتر» و خدشته دار کتردن

باز وارد این بحث نمی شوم که دست کم نود در صد علمای شیعه بتا

اصالت رأی عمومی در امور کشور ،قربانی کردن اسالم و ناتوان کتردن

والیت به معنی حکومت سیاسی یک فرد مخالف بودنتد و آن نیتز از

آن در حل مسائل و مشکالت امروز جامعه ای است کته از راه انقتالب

آثار یونان زدگی است که مستقیم و از راه کلیستای مستیحی نفتوذ

می خواهد خود را رها سازد .آقای خمینی که این معنا را هم پذیرفتته

کرده است .می گویم در این جهان ،اعمال والیت جتز از طریت رأی

بودند و هم بارها اظهار کردند و باز هم بتا تمتامی تالشتی کته کردنتد

عمومی که مستلزم رشد جامعه است ،امکان ندارد و همانطور که می

نتوانستند مانع از گنجانده شدن این معنی به صتورت اصتل در قتانون

بینیم به استبداد فقیه می انجامد .رفتار امروز آقای خمینی که حت

اساسی بشود .بنابراین آنچه دادگاههای انقالب می کنند مخالف قتانون

اظهار نظر را حتی از مراجع نیز سلب کرده است و اعدام دستتجمعی

اساسی و مخالف مواضع متخذ پاریس و به دالیل بسیار ،عمتل عناصتر

کودکان و نوجوانان به دلیل مخالفت با «فقیه عادل» نه تنهتا عتدول

نفوذ یافتة سیاست آمریکا در دستگاه حاکمه امتروز و موجتب فنتای

ایشان از آرائی است که در پاریس اظهار می نمودند و در متون قانون

هایی کته انقتالب

اساسی که تحت نظر خودشان تهیه می شد ،منعکس است ،نه تنهتا

اسالم می گردد .بنابراین بازگشت به مفاهیم و ارز
بر اساس آنها واقعیت پیدا کرد به این است که:

هیچ حزب ،گروه و شخصتیتی حت انحصتاری رأی و فتتوا را
ندارد و اظهار رأی و آزادی اجتهاد ح مقدس و همگانی است.
مخالفت با رأی و فتوا و حت قتانون (در صتورتیکه متانع اجترا

عدول از همین قانون اساسی موجود استت کته حتدود و وظتایف و
اختیارات ایشان را معین کرده است ،بلکه موجب بی اعتباری استالم
و سخت ترین ضربه ها به آنست .نتیجة اینگونته والیتت فقیته کته
بدترین استعدادها نیز به گرد

نمی رسند ،همین وضعیتی است که

نشود) ح احزاب و گروه ها و افراد است و احدی را نمی تتوان از ایتن

کشور پیدا کرده است :گروگانگیری و نتایج اقتصتادی آن (دستتکم

ح محروم کرد .رویه ایکه در استبداد دینی یا استالینیزم یا فاشتیزم

هشتاد میلیارد دالر ضرر محاصتر اقتصتادی و جنتگ) و جنگهتای

بکار رفته است و می رود در این جمهوری جرم تلقی می شود .نه تنهتا

داخلی و خارجی دلیلی جز استتبداد رأی ایشتان و استتفاده گتروه

را به صرف مخالفت و اجتماع یا هرگونته

قدرت پرست از ضعف ایشان ندارد .اگر بحال و روزی کته استالم در

مخالفت مساعدت آمیز دیگر باغی با غین یا بی غین تلقی کند ،بلکته

نظر نسل جوان کشور و مردم دنیا پیدا کرده است توجه کنیم بیشتر

قوه مجریه نمی تواند اشخا

موظف است اسباب بروز و ظهور عقاید مخالف را فراهم آورد.

بخاطر استبداد شخصی (چه دینی ،چه شاهنشاهی ،چه ایدئولوژیک،

البته آزادیها در همانها که آوردم خالصه نمی شوند .آزادیهای

چه قومی و  )...پی می بریم بازگرداندن انقالب به مسیر خود نه تنهتا

بسیار دیگری در پاریس از زبان ایشان آورده شده است (نظیر آزادی

مستلزم پایان بخشیدن به اینگونه والیتت استتبدادی استت بلکته

پوشش برای زن و مرد ،آزادی تحصیل ،آزادی فرهنگی اقتوام ،آزادی

(چون نظیر این «والیت» در «والیت» اجرایتی کته پتس از پیتروزی

انجام فرایک مذهبی برای مذاهب مختلف و )...که همه امروز پایمتال

استبداد بر قرار می کنند نیز وجتود دارد) ممنتوع ستاختن والیتت

شدهاند .این آزادیها به اسم اسالم پایمال شدهاند و سلب شدنشان از

استبدادی حزب و جبهه و  ...را نیز ضروری گرداند .در این جمهتوری

ضربههایی است که به اسالم وارد شده اند .اعاده همه ایتن آزادیهتا

همانطور که در جریان انقالب اسالمی و از انقالب مشروطیت به ایتن

برای ساختمان یک جامعه توحیدی ضرورت تام و تمام دارند .اگر متا

سو لغو استبداد پذیرفته شده بود هرگونه والیتی نه تنهتا از طریت

با تأکید اصرار آزادیهای باال را مورد توجه قرار می دهیم برای اینست

آرای عمومی و اراده آزاد مردم کشور قابل اعمال است و بس.

که میدانیم آزادیهای دیگر و نابرابریهتای اقتصتادی و فرهنگتی و

ع -در پاریس اصل انتقاد پذیرفته شده بتود و آقتای خمینتی

انواع وابستگیها ،همة بالیایی هستند که با از بین رفتن آن آزادیهتا

انتقاد دیگران از خود

را نیز طلب می کرد و بیان آزادگتی استالم

بر سر جامعه میکوبند.

بود .در تهران پس از سخنرانی عاشورا و حستینه ارشتادف،به ایتن

 -3در قلمرو سیاسی در پاریس پذیرفته شده بود که در اسالم

جانب گفت مقصود شما از این حرف که گفته اید «چهتارده معصتوم

شخص حکومت نمی کند ،قانون حکومت می کند بنابراین پذیرفته و

بیشتر نداریم و چهاردهمی هم غایب است اثبتات تقصتیر و اشتتباه

از امور بدیهی بشمار می آید که اگر اجرای قانون اسالم تضمین گردد

درباره من (یعنی ایشان) بوده است .البته این ظتن در ایشتان القتاء
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شده بود و اینجانب چنین قصدی نداشتم اما مطالعه طوالنی در همته

مگر اینکه زنان شخصیت کامل خویش را از هر لحاظ بدست بیاورنتد

نظرهایی که درباره حکومت تدوین شده اند و مالحظه نتایج معصتوم

و حقوق سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی متناسب با ایتن شخصتیت را

شمردن شخصیت در ایران (چه در رژیم ساب و چه در رژیم کنتونی

پیدا کنند .در مورد اقوام گوناگونی که مجموعه ملی ما را تشکیل می

که بقول آقای محمد گیالنی آقای خمینی معصوم هستند و بناچار در

دهند وضع به همین منوال است .در محدوده استتقالل و تمامیتت و

مخالفت با ایشان ،مخالف بزهکار و حتی مستتح اعتدام استت) و

یکپارچگی ارضی کشور ،باید همه اقتوام از حقتوق برابتر برختوردار

حزب در روسیه و کشورهای نظیر آن ،جای تردید نمی گذارد که ح
با شیعه است که معصوم را غایب شمرد است تا انتقادپذیری فرد یتا
گروه یا حزب یا جبهه و یا  ...حاکم را اصل قرار دهد.

گردند و اداره محلی بر اساس بنیاد شورا با خودشان باشد.
 -1در اداره سیاسی جامعه یک اصتل دیگتر کته رویته بتود و
متروک شد شورا بود .در اوایل انقالب کوشش هایی بعمل آمد تا شتورا

بنابراین بازگشت انقالب به مجرای اصلی ،بمعنی غیر معصتوم

در قلمروهای مختلف سیاسی و اقتصتادی و فرهنگتی بصتورت رو

شناختن فرد ،گروه ،حزب ،جبهه (و هر نتوع دیگتر) استت .نتیجته

اداره و رهبری اعمال گردد .اما در برابر تمایل به استبداد فرد و گروهی

حاصل اینست که انتقاد (بمعنی درست کلمه) از رهبری حت متردم

دوام نیاورد و متروک شد .نه تنهتا رهبتری سیاستی کشتور آن را بتا

است و باید مردم را بدین کار تشوی کرد.

حاکمیت استبدادی خود سازگار نمی دید ،بلکه شورای متشکل نیز یتا
سیاست موفت ،

وسیله اعمال سیاست های گروه های سیاسی می شوند و یا استتبداد

یک تجربه تاریخی به ما می گوید که تنها رو

تألیف گرایش های سیاسی در یک جبهه متحده بوده است .ایتن

اعضای شورا را برقرار می ساختند .اینک اگر بختواهیم در اداره و هتر

امر نه تنها مورد قبول آقای خمینی بود ،بلکته ختود ایشتان بتیش از

نوع اداره ای اصل را بر شورا بگذاریم چاره نداریم مگر آنکه اصتولی را

دیگران بر این معنی تأکید می کرد و اصرار داشت «که احزاب و گتروه

که پیش از این آوردم با دقت و قاطعیت تمام اجرا کنیم.

رو

ها و  ...از مناقشات موسمی صرفنظر کنند و متحد شتوند» در پتاریس

 -8یکی از اصول سیاسی که از سال  2323تا وقتی که طترد و

نیز بر این نظر بودند .اما همانطور که از نجف تتا پتاریس انقتالب متی

نفی ملی گراها رویه شد ،مورد قبول بلکه مورد قبتول مسکتد آقتای

ساخت ،از ورود به تهران ضد انقالب می سازد .این رویه سیاسی واقتع

خمینی بود پشت و روی یک سکه بحساب آمدن اسالمیت و ایرانیت

بینانه و انقالبی را رها کرد و به تدریج به حذف نایل شتد .و امتروز بتر

بود .در آخرین مصاحبه ایشتان پتیش از ختروج از نجتف استتقرار

حذف گرایش های اسالمی ناسازگار با استبداد خویش نیز جازم گشتته

حکومت ملی را قدم اساسی استقرار حکومت اسالمی شمردند .قبول

ببعتد ،حتتی در گترایش هتای

ایرانیت به مثابه یک ملت با فرهنگ تاریخی و سرزمینی که ح دارد

حذف را اساس کرد و به آنروز افتاد که

در آن با استقالل زندگی کند ،محل هیچ تردید نبود و نه تنها تضتاد

انقالبهای دیگر نیتز بتوده

میان اسالمیت با ایرانیت مالحظه نمی شد ،بلکه دوئیت میان این دو

است .اینست که اگر بخواهیم انقالب و کشور را از سقوط نجات بتدهیم

قائل نبودند .اینجانب خود در یکی از گزارشهای تحلیلتی کته بترای

است .شاه ساب نیز از انقالب سفید
وفادار به رژیم نیز بتدریج رو
دیدیم .این بالی بزر

انقالب ما ،بالی بزر

باید با سرعت تمام ،به اصل مقبول بازگردیم.
در این جمهوری هیچ شخصیت ،هیچ گتروه ،هتیچ چیتزی از
اولویت «هژمونی» برخوردار نیست و ح حذف دیگران را ندارد.

ایشان تهیه می کردم به شرح این واقعیت که تجربه ای تتاریخی در
همه دنیا از جمله ایران است پرداختته ام ،کته شترط پیتروزی هتر
انقالبی تحق سه نیاز اجتماعی زیر است:

تمایل به ایجاد یک جبهه سیاسی ،تمایل اصلی شناخته متی

نیاز به ملیت به معنی پایان بخشیدن بته تفترق و پراکنتدگی

شود و بر همه گرایشها و گروه ها و احزاب معتقد به استقالل و آزادی و

داخلی و استقالل در قبتال کشتورهای دیگتر ،نیتاز بته اصتالحات

جمهوری اسالمی ،کوشش برای ایجاد این جبهه فرض است .گروه هایی

اجتماعی به معنی تغییر بنیادی مناسبات اجتماعی در جهت رهتایی

که آماده شرکت در این جبهه هستند باید بی درنگ آنرا تشکیل دهند.

نسبی محرومان جامعه؛

حتی اگر تنها یک گروه آماده عمل است ،باید بمثابه نماینده یک جبهه
عمل کند و با تمام توان برای مشارکت دادن دیگران بکوشد.
 -6در پاریس خطوط سیاسی بسیار دیگری نیز پذیرفته شتده
بود .آقای خمینی از همه جلوتر و پیشتاز شده بود.
در مصاحبه ای گفت زن نه تنها می تواند نماینده و وزیر بشود

نیاز به معنویت یا دین یا ایدئولوژی بعنوان بیانگر نیازهای فوق
و نیاز انسان به آزادی و رشد و تداوم تاریخی.
اینک این نیازها ،سرکوفت شده انتد و بازگردانتدن انقتالب بته
مجرای خویش مستلزم بازگشتت از جملته اصتل تفکیتک ناپتذیری
اسالمیت و ایرانیت است .جتز اینهتا اصتول دیگتری از جملته اصتل

بلکه می تواند رئیس جمهور نیز بشود .در تهران این سخن را بیاد

انتخابات که متضمن آزادی داوطلب شدن و آزادی کامل رأی دادن بود،

آوردم .پاسخ داد در آنجا بحکم مصلحت حرفهایی زده ام اما ختود را

اصل حکومت لیاقت و ضابطه بجای حکومت رابطه که رویه دیرینته در

ملزم به آنها نمی دانم( .در مجلتس مسسستان و در حضتور اعضتای

کشور بود ،از بین بردن روابط شخصی قدرت که متأسفانه تجدید شد و

شورای انقالب از جمله آقای مهندس بازرگان همان حرف را مورد آن

بدتر از دوران شاه (به ترکیب همین مجلس و دولت و حاکمتان جدیتد

مجلس گفت) .باز به ایشان خاطرنشان کردم که مردم شما را مرجتع

بنگرید و روابطشان را با یکدیگر در نظر بگیرید) هم تجدید شد ،همته

می شناسند و سخن شما را فتوای دینی تلقی می کنند و اعمال خود

اصولی هستند که باید مورد عمل قرار بگیرند ،االّ اینکه اگر اصول بتاال

را بر آن استوار می گردانند .در طول تاریخ ایران همواره می گفتنتد،

به اجرا درآیند این اصول نیز به طبع اجرا می گردد.

سخن شاه دو تا نباید بشود ،چه رسد به سخن مرجع دینتی .متردم

 -1با آنکه روشن است که اجرای اصول بتاال و اجترای برنامته

کدام سخن را بیان دینی تلقی کنند؟ سخن دیروز را؟ ستخن امتروز

جامعه استقالل ،نظام اقتصادی جدید را طلب می کند ،الزم است بته

را؟ سخن فردا را؟ بهر رو در این جمهتوری بایتد بته همتان مواضتع

ضرورت تغییر نظام اقتصادی تأکید شود .این تغییر نیتز در پتاریس

پاریس بازگشت و پذیرفت در جامعه اسالمی رشد پدیدار نمی گتردد

علمتی

پذیرفته شده بود .چند سال پیش از انقالب وقتی از راه رو
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به این واقعیت دست یافتم که رژیم شاه در بن بستت قترار گرفتته

تنها محتاج اجرای اصولی بود که بر شمردم بلکه اجرای این برنامه نفی

است و رفتنی است و حاصل  23سال تحقی در زمینه مسایل ایتران

نظامی بود که می خواستند و می خواهند و داشتند و دارند برقرار متی

را بصورت مشکالت کشور و راه حتل آن در آوردم و در نجتف بترای

سازند .باورم اینست که وظیفه اصلی هر انسان معتقدی اینست که راه

مطالعه به آقای خمینی دادم ،از نجف نامه آمد که این بیانیته (همتان

را بر سلطه دوباره و همه جانبه آمریکا و نفوذ هر قدرت خارجی دیگتر

بیانیه جمهوری اسالمی ایران یا برنامه استقالل سیاسی و اقتصادی و

(روسیه ،اروپا ،چین و  )...ببندد .ملت ایران بتا مالحظته ایتن اصتول و

فرهنگی و اجتماعی) را منتشر کنیتد .در ماههتای اول انقتالب هتم

پرس و جو از انحرافات و منحرفین ،باید یکپارچه برای عملی ستاختن

کوشش هایی برای قطع وابستگی هتای اقتصتادی و تغییتر ستاخت

این اصول قیام کند و به حاکمیت انواع چماق هتا ،سانستورها و  ...و در

اقتصاد کشور بعمل آمد اما مثل بقیه امور متوقتف و عقتیم ماندنتد.

یک کالم انواع زور پایان ببخشد.

اینک برای باز گردانتدن انقتالب بته مجترای اصتلی ختویش اصتل

بنایم بر این نبود که بمانم و بایستم اما وقتی برایم تعیین شتد

قراردادن نظام اقتصادی اسالمی برای از میان بردن هر گونه حاکمیت

که این انحرافات و کارهایی که انجام می گیرند ،نخستت بته حتذف

اقتصادی گروهی بر گروه دیگر و پدید آوردن امکتان برابتری رشتد

نیروهای اصلی که مخالف حاکمیت آمریکا بر کشورشتان هستتند و

افراد جامعه ،ضرورت تمام دارد .بلحاظ آنکه اجزاء مرکب این اصل را

سپس به اسقرار حاکمیت ثابت و دوام آمریکا از طری جناحهای ضد

در اقتصاد توحیدی و بیانیه آورده ام ،در اینجا تفصیل نمی کنم.

انقالب می انجامد ،بر آن شدم که بمانم و با تمام تتوان بترای نجتات

 -23در قلمرو فرهنگ ،استقالل فرهنگی و رهایی از غربزدگی
تاریخی (یونان زدگی) و غربزدگی جدید و ایجاد زمینه پدیدار شدن
انسان طراز نو ،مبتکر ،انسان مسئول ،انسان آزموده و آموز

انقالب و دین و کشورم بکوشم.
اقتضای رأی ملت بزر

ایران ،استقامت از ستوی اینجانتب و

پذیر،

همه گروه ها و احتزاب سیاستی و دستتجات و افترادی استت کته

یک ضرورت چشم نپوشیدنی است .بزرگتترین انحتراف انحتراف در

میپذیرند برغم همه خطرها در این کوشش بزر

یاری رسانند و بته

قلمرو فرهنگ است .معنویتی که انقالب را به پیتروزی رستاند و بتا

قیمت جانبازی در پیروز گرداندن انقالب بکوشند .با وجود وضعی که

انقالب پیروز شد ،با حاکمیت مادیت پست ،واپسگرا ،خشن و بغایتت

با انحراف از خواست ها و مواضع انقالب بوجود آورده اند و بتا وجتود

خشن از صحنه رانده شد .بنام مبارزه با غربزدگتی ،رکتود و جمتود

جوّ اختناق و رعب و وحشت بی نظیتری کته پدیتد آورده انتد ،بته

فرهنگی اصل قرار گرفت و در این عصر تغییرهای برق آسا ،موجبات

توانمندی نسل جوان کشور باور دارم و یقتین دارم کته ایتن نستل

بدترین وابستگی ها فراهم گشت .با اصل قرار دادن ظتاهر ،مغزهتا و

پرتوان و پرتال

موانع را از پیش بر می دارد و پیروز می شود.

تخصص ها مورد تحقیر قرار گرفته و تارانده شدند.
بازگرداندن انقالب به مسیر خود نه تنها به معنی گستر
چه بیشتر امکانها و تأسیسات آموز

و پرور

هتر

است ،بلکته فتراهم

رئیس جمهور منتخب مردم ایران

آوردن زمینه های آزادی برای اندیشه و عمل است تا انسان مسلمان

ابوالحسن بنی صدر

از راه ابتکار ،فرهنگ جدید را کته بیتانگر خواستت عمتومی همته
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محرومان و مستضعفان جهان است عرضه کند.
 -22مقارن و مالزم با اصول فتوق ،تغییترات اجتمتاعی بمنظتور
دستیابی بجامعه توحیدی است .نیتک پیتدا استت کته ایتن جامعته
بدانجهت توحیدی است که در آن روابط بتر استاس زور استتوار نمتی
گردد و بنا بر این ساختمان آن ممکن است .تجربه اینجانتب از انقتالب
بدین سو و در مقام رئیس جمهوری و فرماندهی کل قتوا بترایم جتای
تردید نمی گذارد که تغییرات سریع و مطلوب آنهم در محدود قلمترو
استقالل ممکن است بشرط آنکه زور را اصل قرار ندهیم .اصول بتاال را
نیز بر همین اساس تنظیم کردم .و باور این است کته تنهتا مردمتان و
گروه ها و افرادی می توانند بعنوان پیشگام انقالب متحد کنند و عمتل
کنند که این میثاق را بپذیرند و صمیمانه برای تحق آن تال

کنند .و

اما این اصول در اجرا محتاج یک برنامه جامع برای تحق استقالل همه
جانبه است .بیانیه جمهوری اسالمی که بر اساس واقعیت هتای کشتور
تهیه شده است و هنوز این واقعیت ها همانها هستند که بودند ،همتان
برنامه استقالل سیاسی و اقتصادی و تغییرات بنیادی اجتماعی ناظر بر
استقالل در جهت پدید آوردن جامعه توحیدی استت .ایتن برنامته در
خارج و داخل کشور از ستال  2332بدینستو متورد بحتث بتا شترکت
گرایشهای فکری گوناگون بوده است و همواره نیز از موافقتت شترکت
کنندگان در بحث برخوردار شده است .افسوس که تمایل بته استتقرار
استبداد و انواع توطئه های داخلی و خارجی مجتال بترای اجترای آن
فراهم نیاورد .چگونه ممکن بود این برنامه اجرا شود وقتی اجرای آن نه

ایستاده بر آرمان

منابع و مأخذ
-

-

از آزادی تتتا شتتهادت ،مجموعتته کامتتل اعالمیتتههتتا ،پیتتامهتتا،
مصاحبه هتا ،ستخنرانیها،خطبته هتای نمتاز جمعته و تفاستیر
تلویزیونی آیتاهلل طالقانی ،انتشارات رسا ،چاپ دوم،اسفند 31
 ،2368جلد .23

-

-

-

-

-

-

-

-

دانشجویان دانشکده خدمات اجتماعی ،بیتا

باقی ،عمادالدین" ،بررسی انقالب ایران" ،نشتر سترایی ،چتاپ

2313
-

سازمان انتشارات و آموز

-

بنیصدر ،سید ابوالحسن" ،اقتصاد توحیدی" ،بینا ،بیتا

-

بنی صدر ،سید ابوالحسن" ،انسان ،ح  ،قضاوت و حقوق قضاوت

اسالمی ،تیر 2383
بنی صدر ،سید ابوالحسن" ،کار و کارگر در استالم" ،انتشتارات
پیام آزادی ،چاپ هفتم ،خرداد 31

بنیصدر ،سید ابوالحسن" ،بعثتت دائمتی و بعثتت فرهنگتی"،

-

بنتتیصتتدر ،ستتید ابوالحستتن" ،مقتتام مصتتدق در نهضتتت

بنیصدر ،سید ابوالحسن" ،تضتاد و توحیتد" ،انتشتارات پیتام

-

بنیصدر ،سید ابوالحسن" ،موازنهها" ،نشر جاهد ،بیتا

-

بنیصدر ،سید ابوالحسن" ،موقعیتت ایتران و نقتش متدرس"،

بنیصدر ،سید ابوالحسن" ،تضتاد وتنتاقک" ،انتشتارات نوفتل
لوشاتو ،چاپ دوم ،بیتا
بنی صدر ،سید ابوالحسن" ،تعمیم امامت و مبارزه با سانستور"،
انتشارات ابراری ،بیتا

-

بنیصتدر ،ستید ابوالحستن" ،عقتل آزاد" ،انتشتارات انقتالب

-

آزادی ،چاپ چهارم ،زمستان 2338

-

انقالب اسالمی ،چاپ مرداد 2331

بنیصدر ،سید ابوالحسن" ،کیش شخصیت" ،بینا ،آذر 2333

انتشارات پیام آزادی ،چاپ پنجم ،تیر 2331

-

بنیصدر ،سید ابوالحسن" ،صد مقاله؛ مجموعته سترمقالههتای
روزنامه انقالب اسالمی به قلم ابوالحستن بنتی صتدر" ،ج  2و،2

-

-

بنیصدر ،سید ابوالحستن" ،ستیر تحتول سیاستت آمریکتا در
ایران" ،کتاب دوم ،گروگانگیری ،انتشارات انقالب اسالمی ،بهمن

-

-

بنی صدر ،سید ابوالحسن" ،سیر اندیشه سیاسی در سه قتاره"،
انتشارات انقالب اسالمی ،چاپ اول ،تیر 2361

دموکراتیک زنان ایرانی در هانوفر ،بیتا

در قرآن" ،انتشارات انقالب اسالمی ،چاپ سوم ،آبان 2383

بنی صدر ،سید ابوالحسن" ،زن و زناشویی" ،انتشتارات انقتالب
اسالمی ،چاپ اول ،فروردین 2361

باقی ،عمادالتدین" ،تتراژدی دموکراستی در ایتران؛ بتازخوانی

اسالمی" ،انتشارات انقالب اسالمی ،تابستان 2331

بنیصدر ،سید ابوالحسن" ،زن در شاهنامه؛ نقش زن در پیدایش
و زوال قدرت از دیدگاه فردوسی" ،ویتژه نامته شتف  ،نشتریه

بنی صدر ،سید ابوالحسن" ،اصول راهنما و ضابطه های حکومتت

-

انقالب استالمی ،بهمتن

2331

-

برادران ،منیره"،حقیقتت ستاده" ،انتشتارات تشتکل مستتقل

بنی صدر ،سید ابوالحسن" ،روز هتا بتر رئتیس جمهتور چگونته
می گذرد" ،سازمان انتشارات و آموز

-

قتلهای زنجیرهای" ،نشر نی2311،

انقالب اسالمی ،دی

2331

بازرگان ،مهدی "،انقالب ایران در دو حرکت" ،ناشتر :مهنتدس

سوم2383،

بنی صدر ،سید ابوالحسن" ،روز هتا بتر رئتیس جمهتور چگونته
می گذرد" ،ج ،3سازمان انتشارات و آموز

امیرانتظام ،عباس" ،آن سوی اتهام؛خاطرات ومتدافعات" ،نشتر

بازرگان ،چاپ سوم ،تابستان 63

انقالب اسالمی ،آذر

2331

-

نی ،چاپ پنجم2382،

بنی صدر ،سید ابوالحسن" ،روز هتا بتر رئتیس جمهتور چگونته
می گذرد" ،ج ،2سازمان انتشارات و آموز

 ،2313جلد .21
-

انقتالب استالمی،

چاپ دوم ،آذر 2331

اسناد نهضت آزادی ایران ،بیانیهها و تحلیلهای سیاستی ستال
اسناد نهضت آزادی ایران ،بیانیهها و تحلیلهای سیاستی ستال

بنی صدر ،سید ابوالحسن" ،روز هتا بتر رئتیس جمهتور چگونته
می گذرد" ،ج  ،2سازمان انتشارات و آمتوز

احمدی ،محمدرضا[گردآورنده]" ،خاطرات آیتت اهلل محمتدعلی
اراکی ،محمد علی" ،المکاسب المحرمه" ،قم 2323 ،ق

بنیصدر ،سید ابوالحسن" ،خیانت به امید" ،انتشتارات انقتالب
اسالمی ،چاپ اول2363 ،

احمتتدی ،حمیتتد [گردآورنتتده]" ،درس تجربتته؛ ختتاطرات ستتید

گرامی" ،مرکز اسناد انقالب اسالمی2382،

-

2331

-

شهریور2383

بنیصدر ،سید ابوالحسن" ،خانواده در اسالم یا مقتام و منزلتت
زن در اسالم" ،انتشارات روزنامه انقتالب استالمی ،چتاپ دوم،

احمدی ،حمید "،تحقیقی درباره تاریخ انقالب ایران" ،انتشارات

ابوالحسن بنتیصتدر" ،انتشتارات انقتالب استالمی ،چتاپ اول،
-

-

آیت،حسن" ،چهره حقیقی مصدق السلطنه" ،دفتتر انتشتارات

انقالب اسالمی،چاپ اول2383 ،
-

232

-

اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم2363 ،
-

روایت فروپاشی یک انقالب

بنی صدر ،سید ابوالحسن" ،توانتایی و نتاتوانی"؛ مجموعته 33
مقاله منتشره در روزنامه انقالب اسالمی در هجرت در ستال ،62
انتشارات انقالب اسالمی ،خرداد 2383

استقاللطلبی" ،انتشارات امام ،چاپ اول ،اردیبهشت 2338

انتشارات مدرس ،آذر 2336
-

بنیصدر ،سید ابوالحسن" ،نفاق در قترآن" ،انتشتارات انقتالب
اسالمی ،چاپ اول ،آذر 2331

-

بنیصدر ،سید ابوالحسن" ،نفت و ستلطه" ،انتشتارات مصتدق،
شهریور 2336

-

بنی صدر ،ستید ابوالحستن" ،نقتد تضتاد و تنتاقک در منطت
صوری" ،انتشارات انقالب اسالمی ،بهمن 2382

ایستاده بر آرمان
-

-

روایت فروپاشی یک انقالب

232

بنی صدر ،فیروزه [گردآورنده]" ،نامهها از بنتیصتدر بته آقتای

-

شهرزاد" ،در اینجا دختران نمیمیرند" ،انتشارات خاوران ،بیتا

خمینی و دیگران" ،انتشارات انقالب اسالمی ،چاپ اول ،خترداد

-

صابری فومنی ،کیومرص" ،چگونگی انتخاب اولتین نخستتوزیتر

2383

جمهوری اسالمی ایران و مکاتبات رجتایی و بنتی صتدر" ،دفتتر

بیشتاب ،جواد" ،فاجعه سیاه سینما رکس آبادان" ،پاریس ،پائیز

تحقیقات و انتشارات روابط عمومی نخستوزیری ،چتاپ دوم ،دی

2313

63

پاینده ،مهران .خداقلی ،عباس .نوذری ،حمید" .استناد دادگتاه

-

میکونوس؛ سیستم جنایتکار" .چاپ اول2333 ،
-

پاینده ،مهران .خداقلی ،عباس .نوذری ،حمید ".هنوز در بترلین

صحیفه نور؛ مجموعه پیامها ،مصاحبههتا و ستخنرانیهتای امتام
خمینی" ،دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ اول ،پاییز 18

-

قاضی هست؟ ترور و دادگاه میکونوس" ،انتشارات آرشیو اسناد

صحیفهی نور؛ مجموعه رهنمودهای امتام خمینتی" ،انتشتارات
سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی ،2362،همچنتین چتاپ

و پژوهشهای ایران – برلن2311،

،2313همچنین چاپ دوم2313،

-

ثابت ،فریبا ،یادهای زندان ،انتشارات خاوران،چاپ اول ،بهار 83

-

جاودانه تاریخ؛ سیدمحمد حسینى بهشتى ،ستازمان انتشتارات

جمهورى اسالمى ایران" ،روابط عمومى مجلتس ،تهتران،2362،

روزنامه جمهورى اسالمى،چاپ اول2383،

چاپ اول ،ج2و2

-

جنگ تحمیلی ،انتشتارات دفتتر نماینتدگی ستازمان تبلیغتات

-

-

-

-

-

حدیث والیت" ،مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری" ،مرکز

اول ،زمستان2383
-

حسنیفر ،عبدالرحمن[گردآورنده]" ،ختاطرات سیاستی احمتد
توکلی ،"2363-2333انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی،چاپ

-

حماسه هویزه ،مقدمه به قلم علی شمخانی ،چاپ 2366

-

-

خمینی ،سید روحاهلل"،کشفاالسترار" ،انتشتارات آزادی ،قتم،

-

خویی[آیت اهلل]"،التنقیح فی شترح العتروه التوثقی؛ االجتهتاد

-

انشعاب" ،نشر گردون ،چاپ دوم ،سال 2311

دستمالچی ،پرویز" ،بخشی از اسناد میکونوس" ،نشتر آزاد ،بهتار

اول ،پائیز 2382
-

دوستکام ،منصور؛ جاللی ،هایده؛ "امام و ،...امام و اسالم،مسائل
-

توسعهگرا" ،انتشارات طرح نو،چاپ پنجم2311،
-

روانبخش ،قاسم" ،بازخوانی پرونده یک رئیس جمهور؛ نگاهی به
کارنامه سید ابوالحسن بنی صدر" ،انتشارات همای غدیر ،جریان

-

سحابی ،عزتاهلل "،ناگفتههای انقالب و مباحث بنیتادی ملتی"،

-

سفیری ،مسعود[گردآورنده]؛"حقیقتها و مصلحتها؛ گفتگو بتا

-

سولیوان ،ویلیتام" ،ماموریتت در ایتران" ،مشترقی ،محمتود،

-

انتشارات هفته2362 ،

مصطفوی ،کاظم" ،پرواز در خاطره ها؛ خاطرات سرهنگ خلبتان
بهزاد معزی".

هاشمی رفسنجانی" ،نشر نی ،تهران2318 ،
-

مجموعه آثار یادگار امتام[ ستید احمتد خمینتی]" ،انتشتارات
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ اول ،بهار 2313

انتشارات گام نو ،چاپ اول ،تهران2383،
-

لطیف ،مهین ،اگر دیوارها لب می گشتودند؛ ختاطرات زنتدان"،
انتشارات امیرخیز ،چاپ اول ،تابستان 2383

شناسی تاریخ معاصر ،دفتر نهم2382،
-

گنجتتتی ،اکبتتتر" ،عالیجنتتتاب ستتترخپو

وعالیجنابتتتان

خاکستری؛آستتیب شناستتی گتتذار بتته دولتتت دموکراتیتتک

ذخیرههای امپریالیسم ،بنیصدر ومنافقین ،دفتر سیاسی ستپاه
پاسداران ،چاپ دوم ،مرداد63

گنجی ،اکبر" ،تاریک خانه اشباح ،آسیب شناسی گذار به دولتت
دموکراتیک توسعهگرا"،انتشارات طرح نو ،چاپ پانزدهم2311،

آزادی ،زمستان 38

-

گلپور چمرکوهی ،رضا" ،شنود اشتباح؛ متروری بتر کارنامته ی
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ابوالحسن ،انتشارات امیرکبیر ،چاپ سوم2338،

چاپ دوم ،بیتا

-
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 -222سخنرانی آقای خامنهای در مراسم پانزدهمین
سالگرد درگذشت آقای خمینی 83/3/22،
 -222جمهوری اسالمی2382/32/33 ،
 -223روزنامه خرداد18/3/26،
 -222نشریه شهروند چاپ کانادا 2332/33/3 ،برابر
با  1خرداد 2382
 -223ر.ک به متن سخنان آیتاهلل نمازی ،خبرگزاری
رسا 26 ،فروردین 2383
 -226روزنامه صبح امروز11/22/23،
 -221خبرگزاری جمهوری اسالمی26/32/83 ،
 -228سخنرانی  ،38/1/33صحیفه نور ،ج13 ،6
 -221سخنان آیتاهلل نمازی ،خبرگزاری دانشجویان
ایران(اایسنا)2383/3/1 ،
 -233پیام  ، 31/22/23صحیفه نور ،جلد  ،3صفحه 32
 -232روزنامه خرداد18/3/3 ،
 -232کشفاالسرار ،روحاهلل الموسوی الخمینی،
انتشارات آزادی ،قم ،چاپ دوم222 ،
 -233صحیفه نور،جلد ،2صفحه 262
 -232صحیفه نور ،ج22 ،28
 -233سخنرانی آیتاهلل مصباح یزدی به مناسبت
عید غدیرخم،خبرگزاری رسا 26 ،فروردین 83
 -236صحیفه نور،ج 322 ،3
 -231درس تجربه21 ،
 -238التنقیح فی شرح العروه الوثقی ،االجتهاد
2

والتقلید ،آیتاهلل خویی ،تقریرات از میرزا علی
غروی تبریزی؛ قم222 ،
 -231پیرامون انقالب اسالمی ،مرتضی مطهری ،دفتر
انتشارات اسالمی ،وابسته به جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم،بیتا & 61 ،بررسی اجمالی
نهضتهای اسالمی در صد سال اخیر،مرتضی
مطهری،انتشارات صدرا ،بیتا.21 ،
 -223پیرامون جمهوری اسالمی ،مرتضی مطهری،
انتشارات صدرا26 ،
 -222المکاسب المحرمه،آیتاهلل اراکی.12 ،
 -222درس تجربه82 ،
 -223خاطرات آیتاهلل منتظری ،چاپ اول ،بهار ،11
ج236 ،2
 -222انقالب اسالمی 26 ،مهر ماه 2338
 -223صحیفه نور ،ج223 ،8
 -226کیهان 23 ،آذر 38
 -221مصاحبه با روزنامه بامداد 26 ،مهرماه 2338
 -228مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلد دوم،
صفحه2232
 -221اطالعات 21 ،آبان 38
 -233انقالب اسالمی 2 ،مهر 38
 -232اطالعات  21شهریور .38از آزادی تا شهادت،
مجموعه کامل اعالمیهها ،پیامها ،مصاحبهها،
سخنرانیها،خطبههای نماز جمعه و تفاسیر
تلویزیونی آیتاهلل طالقانی ،انتشارات رسا ،چاپ
دوم282 ،
 -232از آزادی تا شهادت ،مجموعه کامل اعالمیهها،
پیامها ،مصاحبهها ،سخنرانیها،خطبههای نماز
جمعه و تفاسیر تلویزیونی آیتاهلل طالقانی،
انتشارات رسا ،چاپ دوم288 ،
 -233انقالب اسالمی 22 ،شهریور 38
 -232نقل از بنیصدر ،درس تجربه63 ،
 -233مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران جلد دوم،
صفحه. 2223-2226
 -236کیهان 23 ،مهر 38
 -231نشریه حکومت اسالمی،ارگان دبیرخانه
مجلس خبرگان ،سال یازدهم ،شماره  ،31بهار
218 ،83
 -238درس تجربه83 ،
 -231درس تجربه83 ،
 -263نامههایی از بنیصدر به خمینی و دیگران،
326
 -262درس تجربه82 ،
236
 -262خاطرات آیتاهلل منتظری ،ج،2
همچنین درس تجربه.13 ،
 -263نشریه حکومت اسالمی ،ارگان دبیرخانه
مجلس خبرگان ،سال یازدهم ،شماره  ،31بهار
231 ،83
 -262درس تجربه83 ،
 -263عبور از بحران ،هاشمی رفسنجانی63 ،
 -266سخنرانی مورخه  .38/23/1صحیفه نور،
جلد233 ،22
 -261مصاحبه با حامد الگار ،38/23/1،صحیفه نور،

روایت فروپاشی یک انقالب
ج321 ،6
 -268نقل از سخنان بنیصدر 23 ،سال در ایران چه
گذشت؟ داوود علیبابایی ،انتشارات امید فردا،
 ،2382چاپ اول ،ج266 ،2
 -261کیهان 1 ،خرداد 82
 -213نقل از کیهان 23 ،خرداد 82
 -212جمهوری اسالمی 2382/32/33
 -212انقالب اسالمی 33 ،دی 38
 -213انقالب اسالمی 22 ،دی 38
 -212انقالب اسالمی 26،دی 38
 -213انقالب اسالمی 23 ،دی 38
 -216انقالب اسالمی 33 ،دی 38
 -211انقالب اسالمی 23،دی 38
 -218انقالب اسالمی 22 ،دی 38
 -211انقالب اسالمی 8 ،آذر 31
 -283کیهان 32 ،خرداد 63
 -282انقالب اسالمی 2 ،بهمن 38
 -282انقالب اسالمی 26،دی 38
 -283کیهان 3 ،بهمن 38
 -282صد مقاله ،مجموع سرمقالههای روزنامه انقالب
اسالمی به قلم بنیصدر ،سازمان انتشارات و
آموز انقالب اسالمی،چاپ مرداد  ،31ج،2
 ،211انقالب اسالمی 23 ،دی 38
 -283صد مقاله،ج ،233 ،2انقالب اسالمی 26 ،دی
38
 -286انقالب اسالمی در هجرت ،شماره628
 -281برای مثال نگاه کنید به گفتگوی جواد مظفر با
آیتاهلل بهشتی در کتاب اولین رئیسجمهور
ایران ،نشر کویر2383،
 -288حقیقتها و مصلحتها ،گفتگو با هاشمی
رفسنجانی 68 ،و 61
 -281ایران بدنبال یک رئیسجمهور،اریک رولو،
لوموند 23 ،ژانویه 2183
 -213انقالب اسالمی 3 ،بهمن 38
 -212کیهان 6 ،دی 38
 -212صد مقاله ،ج222 ،2؛ انقالب اسالمی 33 ،دی
38
 -213صد مقاله ،ج226 ،2؛ انقالب اسالمی2 ،
بهمن 38
 -212انقالب اسالمى در هجرت ،شماره 633
 -213صد مقاله،ج ،233-233 ،2انقالب اسالمی،
 6بهمن 38
 -216درس تجربه21 ،
 -211پیروزی حتمی بنیصدر در دور اول ،اریک
رولو ،لوموند 26و 21ژانویه 2183
 -218توانایی و ناتوانی ،مجموعه  33مقاله منتشره
در روزنامه انقالب اسالمی در هجرت در سال
 ،62ابوالحسن بنیصدر ،انتشارات انقالب
اسالمی ،خرداد 221 ،83
 -211خاطرات آیتاهلل منتظری ،ج283 ،2
 -233پس از بحران331 ،
 -232پس از بحران222 ،
 -232پس از بحران221 ،
 -233درس تجربه223 ،
 -232خاطرات آیتاهلل منتظری ،ج662 ،2

ایستاده بر آرمان
 -233خاطرات آیتاهلل منتظری،ج663 2
 -236صحیفه نور،چاپ اول ،پاییز ،18ج332 ،22
 -231درس تجربه86 ،
 -238درس تجربه232 ،
 -231صحیفه نور،ج318 ،6
 -223کیهان 6 ،بهمن 31
 -222صحیفه نور ،ج 263 ،22
 -222درس تجربه233 ،
 -223درس تجربه 233 ،
 -222کیهان 23 ،اسفند 38
 -223کیهان  21 ،اسفند 38
 -226کیهان 23 ،اسفند 38
 -221درس تجربه238 ،
 -228نامه بنیصدر به آقای خمینی 2 ،خرداد ،2331
"نامهها از بنیصدر به آقای خمینی و
دیگران"26-23 ،
 ، 323انقالب اسالمی1 ،
 -221صد مقاله،ج،2
فروردین 31
 -223انقالب اسالمی 3 ،مرداد 31
 -222درس تجربه238 ،
 -222همان223 ،
 -223مقاله انقالب اسالمی 8،بهمن 31
 -222اطالعات 23،و  21خرداد 31
 -223کیهان.31/2/2،
 -226جمهوری اسالمی26،خرداد 31
 -221اطالعات 32 ،خرداد31
 -228ر.ک "چهره حقیقی مصدق السلطنه" ،حسن
آیت ،دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم2363 ،
 -221نقل از همشهری 23،مرداد 2383
 -233شنود اشباح؛ مروری بر کارنامهی سازمان
مجاهدین انقالب اسالمی ،رضا گلپور
چمرکوهی ،تهران ،نشر کلیدر ،چاپ اول ،پائیز
233 ،2382
 -232سخنان آیتاهلل خامنهای در نماز جمعه تهران ،
 23اردیبهشت 2311
 -232برای مثال ر.ک به انقالب اسالمی 22 ،آذر 31
 -233کیهان 6 ،اسفند 31
 -232انقالب اسالمی 22 ،خرداد 31
 -233انقالب اسالمی 21،اردیبهشت 63
 -236انقالب اسالمی 23 ،آبان 31
 -231انقالب اسالمی 22 ،تیر 38
 -238کیهان  26 ،اسفند 31
 -231کیهان 23 ،خرداد 63
 -223سخنان بنی صدر در مراسم تفویک حکم
ریاستجمهوری ،انقالب اسالمی 26 ،بهمن 38
 -222انقالب اسالمی63 / 3 /1 ،
 -222انقالب اسالمی 1 ،خرداد 63
 -223انقالب اسالمی 26 ،بهمن 31
 -222انقالب اسالمی 21 ،شهریور 31
 -223انقالب اسالمی 22 ،دی 31
 -226انقالب اسالمی38 / 22 / 23 ،
 -221سخنرانی مورخه 31/22/22
 -228کار وگارگر در اسالم ،ابوالحسن بنیصدر23 ،
 -221انقالب اسالمی 21 ،آبان 31

236
 -233انقالب اسالمی 23 ،بهمن 31
 -232انقالب اسالمی 8 ،اردیبهشت 63
 -232انقالب اسالمی 28 ،اردیبهشت 63
 -233انقالب اسالمی 28 ،دی 31
 -232انقالب اسالمی 21 ،اسفند 31
 -233بامداد31/3/21،
 -236انقالب اسالمی 23 ،آذر 31
 -231میزان 2 ،خرداد 63
 -238کیهان 1 ،خرداد 63
 -231انقالب اسالمی 23 ،مرداد 31
 -263انقالب اسالمی1 ،خرداد 63
 -262انقالب اسالمی 21 ،آذر 31
 -262انقالب اسالمی 28 ،اردیبهشت 63
 -263انقالب اسالمی 28 ،دی 31
 -262انقالب اسالمی 21 ،اسفند 31
 -263بامداد31/3/21،
 -266انقالب اسالمی 23 ،آذر 31
 -261میزان 2 ،خرداد 63
 -268کیهان 1 ،خرداد 63
 -261انقالب اسالمی 23 ،مرداد 31
 -213انقالب اسالمی1 ،خرداد 63
 -212انقالب اسالمی 21 ،آذر 31
 -212انقالب اسالمی 21،آذر 31
 -213اطالعات 3،شهریور 31
 -212انقالب اسالمی 22 ،آذر 31
 -213انقالب اسالمی 26 ،آذر 31
 -216انقالب اسالمی 2 ،خرداد 63
 -211سخنرانی برای مردم اصفهان ،انقالب
اسالمی 1،بهمن 31
 -218انقالب اسالمی 23،بهمن 31
 -211انقالب اسالمی 8،شهریور 38
 -283انقالب اسالمی 23 ،مرداد 38
 -282صد مقاله ،ج ، 223 ،2انقالب اسالمی1 ،مهر
38
 -282انقالب اسالمی 1،آذر 31
 -283انقالب اسالمی 23 ،آذر 31
 -282انقالب اسالمی 23،آذر 31
 -283انقالب اسالمی 23 ،آذر 31
 -286انقالب اسالمی 21 ،آذر 31
 -281کیهان  6 ،بهمن 31
 -288سخنرانی مورخه 31/8/21
 -281انقالب اسالمی 3 ،اردیبهشت63
 -213خیانت به امید26 ،
 -212انقالب اسالمی 21 ،آذر 31
 -212انقالب اسالمی 23،آذر 31
 -213انقالب اسالمی 33 ،آذر 31
 -212نامه بنی صدر به آقاى خمینى 33 ،تیر ،2331
نامههایی از بنیصدر به خمینی و دیگران،
61-66
 -213انقالب اسالمی 21،آذر 31
 -216انقالب اسالمی 21 ،آذر 31
 -211انقالب اسالمی 21 ،اردیبهشت 63
 -218انقالب اسالمی 22،آبان 31
 -211انقالب اسالمی 22 ،اسفند 31
 -333انقالب اسالمی 23 ،خرداد 63

روایت فروپاشی یک انقالب
 -332انقالب اسالمی 23،آذر 31
 -332سخنرانی مورخه 31/22/22
 -333انقالب اسالمی 2،مرداد31
 -332انقالب اسالمی 21 ،فروردین 63
 -333انقالب اسالمی 2 ،آذر 31
 -336انقالب اسالمی 3 ،اردیبهشت 63
 -331کیهان 21 ،فروردین 38
 -338صد مقاله،ج88 ،2؛ انقالب اسالمی 2 ،آذر
38
 -331کارو کارگر در اسالم ،بنیصدر232 ،
 -323انقالب اسالمی 3 ،اردیبهشت 63
 -322صد مقاله،ج268 ،2؛ انقالب اسالمی23 ،
بهمن 38
 -322انقالب اسالمی 23،بهمن 31
 -323اطالعات 23،آذر 31
 -322انقالب اسالمی31 / 2 / 21 ،
 -323انقالب اسالمی 22،فروردین 63
 -326انقالب اسالمی 28،مهر 38
 -321اطالعات 22،اسفند 38
 -328سرو  ،شماره 21 ،6خرداد 23 ،38
 -321انقالب اسالمی 22 ،اسفند 31
 -323درس تجربه232 ،
 -322انقالب اسالمی 28 ،آبان 31
 -322انقالب اسالمی 28،آبان 31
 -323انقالب اسالمی 21 ،فروردین 63
 -322انقالب اسالمی 28 ،آبان31
 -323سخنرانی مورخه  28آبان 31
 -326نامه بنی صدر به آقای موسوی اردبیلی،
دادستان کل کشور 22 ،فروردین 2363؛ نامهها
از بنیصدر به آقای خمینی و دیگران333 ،
و 331
 -321خیانت به امید32 ،
 -328کیهان 1 ،خرداد63
 -321نامه بنی صدر به آقاى خمینى 28 ،فروردین
2363؛ نامهها از بنیصدر به خمینی و
دیگران332 ،
 -333نامه بنی صدر به آقاى احمد خمینى 21 ،آبان
2331؛ نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران،
211-211
 -332مقام مصدق در نهضت استقالل طلبی ،
ابوالحسن بنی صدر2 ،
 -332درس تجربه233 ،
 -333مقام مصدق در نهضت استقالل طلبی ،
33
 -332صد مقاله،ج22 ،2؛ انقالب اسالمی 1 ،آبان
38
 -333کیهان  26 ،فروردین 38
 -336اولین رئیسجمهور،پنج گفتگو درباره اولین
انتخابات ریاست جمهوری ایران ،به کوشش
محمد جواد مظفر ،نشر کویر21 ،2383،
 -331انقالب اسالمی 22 ،اردیبهشت 63
 -338انقالب اسالمی 3 ،اردیبهشت 63
 -331انقالب اسالمی 23 ،بهمن 31
 -323اطالعات 21،مرداد31
 -322خیانت به امید261 ،

ایستاده بر آرمان
 -322زن و زناشویی ،ابوالحسن بنیصدر،انتشارات
انقالب اسالمی ،چاپ اول ،فروردین 61
 -323خانواده در اسالم یا مقام و منزلت زن در
اسالم ،سید ابوالحسن بنیصدر ،انتشارات
روزنامه انقالب اسالمی،چاپ دوم11 ،2331،
 -322انقالب اسالمی 28 ،اسفند 31
 -323انقالب اسالمی 22 ،اسفند 31
 -326انقالب اسالمی 22 ،اسفند 31
 -321صد مقاله ،ج 213-216 ،2؛ انقالب اسالمی،
 22دی 38
 -328خانواده در اسالم ،بنی صدر 22 -23 ،
 -321کیهان 26 ،اسفند 31
 -333حجاب ،بنیصدر ،انتشارات روزنامه انقالب
اسالمی،سال232 ،31
 -332خیانت به امید281 ،
 -332مصاحبه با سعید بهبهانی در  21مرداد 82
برابر با  21اوت  .2332همچنین خاطرات روز 22
شهریور  ،63خیانت به امید261 ،
 -333خیانت به امید11 ،
 -332بامداد31/3/23 ،
 -333خیانت به امید33 ،
 -336متن نامه بنیصدر به آقای خمینی و پاسخ رد
او درباره نخستوزیری سید احمد را ببینید در
انقالب اسالمی 2 ،مرداد 31
 -331درس تجربه223 ،
 -338انقالب اسالمی 23،خرداد 63
 -331درس تجربه223 ،و 222- 223؛ همچنین
گزار دیدار بنى صدر با آقاى خمینى22 ،
مرداد 2331؛ نامهها از بنیصدر به خمینی و
دیگران.236-233 ،
 -363نامه آقای بنی صدر به آقاى خمینى 22 ،مرداد
2331؛ نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران،
238
 -362میزان 1 ،اسفند 31
 -362انقالب اسالمی 6 ،مرداد 31
 -363نامه بنیصدر به رجایی  ، 31/ 6 /3نقل
از"چگونگی اتنخاب اولین نخستوزیر
جمهوری اسالمی ایران و مکاتبات رجایی و بنی
صدر" ،کیومرص صابری فومنی ،دفتر تحقیقات
و انتشارات روابط عمومی نخستوزیری ،چاپ
دوم ،دی 232 -233 ،،63
 -362انقالب اسالمی 1 ،مرداد 31
 -363انقالب اسالمی31/3/28،
 -366انقالب اسالمی در هجرت ،شماره 621
 -361نامه بنی صدر به رجایی  ، 63 /2 / 3مکاتبات
رجایی و بنی صدر 211 ،
 -368انقالب اسالمی 23 ،مهر 31
 -361نامه بنی صدر به رجایی  ، 63/ 2 / 3مکاتبات
رجایی و بنی صدر 212 ،
 -313نامه رجایی به بنی صدر ، 31 / 22 / 21
مکاتبات رجایی و بنی صدر 262- 263
 -312انقالب اسالمی 23،آذر 31
 -312انقالب اسالمی 8 ،بهمن 31
 -313نامه بنی صدر به رجایی ، 31/ 22/ 22 ،نقل از
مکابات رجایی و بنیصدر238 ،

231
 -312انقالب اسالمی 1 ،مرداد 31
 -313انقالب اسالمی 1 ،مرداد 31
 -316انقالب اسالمی 26،مرداد31
 -311انقالب اسالمی 22،آبان 31
 -318صد مقاله ،ج 338 ،2؛انقالب اسالمی33 ،
فروردین 31
 -311انقالب اسالمی 26،آبان 31
 -383انقالب اسالمی 22،آبان 31
 -382انقالب اسالمی 22 ،اردیبهشت 63
 -382انقالب اسالمی 26،آبان 31
 -383نامه بنی صدر به رجایی  ، 31/ 6 /3نقل از
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 -633انقالب اسالمی 22،اردیبهشت63
 -636انقالب اسالمی 1 ،مرداد 31
 -631انقالب اسالمی 23 ،اسفند 31
 -638نامه بنی صدر به آقاى هاشمی رفسنجانى،
رئیس مجلس 6 ،مرداد 2331؛ نامهها از
بنیصدر به خمینی و دیگران 88
 -631انقالب اسالمی 26،آبان 31
 -623انقالب اسالمى در هجرت 3 ،فروردین 2362
 -622مصاحبه با سحابی ،ایران فردا،شماره ،32
فروردین 22 ، 18
 -622خاطرات محالتی ،کیهان 1 ،تیر 82
 -623سیر تحول سیاست آمریکا ،کتاب دوم ،فصل
28 ،3
 -622انقالب اسالمی 23 ،اسفند .31
 -623نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران،
توضیحات221 ،
 -626بیانیه حزب ملت ایران2331/8/23،
 -621انقالب اسالمی 23 ،آذر 31
 -628انقالب اسالمی 1 ،خرداد 63
 -621انقالب اسالمی 1 ،خرداد 63
 -623سخنرانی در کنگره بزرگداشت سرداران و 26
هزار شهید خوزستان 23،اسفند 2311
 -622نامه بنی صدر به آقاى خمینى 26 ،آبان 2331؛
نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران213 ،
 -622انقالب اسالمی 3 ،خرداد 63
 -623نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران261 ،
 -622نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران21 ،
 -623خاطرات سیاسی احمد توکلی،2363-2333
فصل پنجم ،پیروزی انقالب اسالمی
 -626خاطرات آیتاهلل منتظری ،ج312 ،2
 -621نامه هاشمی رفسنجانی به آیت اهلل خمینی ،به
تاریخ  23بهمن 2331؛ عبور از بحران ،مقدمه،
23
 -628جمهوری اسالمی2363/3/23
 -621انقالب اسالمی 21 ،دی 31
 -633مصاحبه بنیصدر با بخش فارسی رادیو
بینالمللی فرانسه 22،شهریور 11
 -632نامه بنیصدر به آقاى خمینى 3 ،آبان 2331؛
نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران268 ،
 -632مصاحبه سرهنگ بیگدلی با بخش فارسی
رادیو بینالمللی فرانسه 22،شهریور 11
 -633انقالب اسالمی 21 ،آذر 31

223
 -632سیر تحول سیاست آمریکا ،کتاب دوم ،فصل
23 ، 3
 -633انقالب اسالمی 28،آبان 31
 -636انقالب اسالمی 6 ،آبان 31
 -631انقالب اسالمی 3 ،خرداد 63
 -638انقالب اسالمی 26 ،آذر 31
 -631انقالب اسالمی 2 ،خرداد 63
 -623سیر تحول سیاست آمریکا ،کتاب دوم ،فصل،3
1و26
 -622سازمان ایثارگران نزاجا ،روزنامه
رسالت83/1/2،
 -622انقالب اسالمی 1 ،آذر 31
 -623انقالب اسالمی 1 ،آذر 31
 -622انقالب اسالمی 23 ،اسفند 31
 -623انقالب اسالمی 2 ،خرداد 63
 -626انقالب اسالمی 23 ،آذر 31
 -621انقالب اسالمی 23 ،آذر 31
 -628انقالب اسالمی 23 ،آذر 31
 -621خیانت به امید21 ،
 -633انقالب اسالمی 22 ،دی 31
 -632عبور از بحران223 ،
 -632درس تجربه13 ،
 -633مصاحبه مهندس غرضی با روزنامه همشهری،
چهارشنبه 6 ،آبان 2383
 -632انقالب اسالمی 3 ،اسفند 31
 -633حماسه هویزه ،مقدمه به قلم علی شمخانی،
چاپ ،2366صفحه22
 -636نامه بنیصدر به آقاى خمینى 28 ،شهریور
2331؛ نامههای بنیصدر به خمینی و دیگران،
 .231همچنین :نامه بنی صدر به آقاى
منتظرى 22 ،اسفند 2331؛ نامههای بنیصدر
به خمینی و دیگران .323-322همچنین دو
خط آخر از :پاسخ بنیصدر به نامه یک
"بسیجی مسلمان ایرانی"  22،تیر .238
 -631انقالب اسالمی 22،آبان 31
 -638انقالب اسالمی 23 ،دی 31
 -631انقالب اسالمی 1 ،خرداد 63
 -663درس تجربه221 ،
 -662درس تجربه .221-226 ،همچنین مصاحبه
بنیصدر با رادیو آزادگان 2،اکتبر 2336
 -662نامه بنیصدر به آقای خمینی ،مورخه 22
اردیبهشت 2363؛ نامهها از بنیصدر به آقای
خمینی و دیگران226 ،
 -663خاطرات  22اردیبهشت  ،63عبور از بحران،
236
 -662عبور از بحران32 ،
 -663نقل از علی شهبازی ،فرمانده کل ستاد ارتش،
اطالعات 21 ،فروردین 11
 -666جمهوری اسالمی 32 ،خرداد 2362
 -661انقالب اسالمی 21،اردیبهشت 63
 -668جنگ تحمیلی ،انتشارات دفتر نمایندگی
سازمان تبلیغات اسالمی ،اردیبهشت ،63
222
 -661نشریه پر ،شماره  ،213بهمن 18
 -613سخنرانی آقای خمینی 2 ،فروردین 2363

روایت فروپاشی یک انقالب
 -612پیام خطاب به زائران حج 1 ،مرداد 2366
 -612خاطرات آیتاهلل منتظری،ج312-381 ،2
 -613خاطرات آیتاهلل منتظری ،جلد دوم،
پیوستها ،نامه  21بهمن 2231 ،61
 -612تحشیه دکتر بنیصدر بر نسخه دستنویس
کتاب
 -613خاطرات آیتاهلل منتظری ،ج668-661 ،2
 -616نقل از درس تجربه221 ،
 -611تبدیل پیروزی به شکست" ،کیهان لندن،
شماره  23تا  32فروردین 2382
 -618عبور از بحران333 ،
 -611اطالعات62/23/22 ،
 -683هاشمی رفسنجانی ،حقیقتها و مصلحتها،
در گفتگو با مسعود سفیری ،نشر نی،تهران
12-12 ،2318
 -682تحقیقی درباره تاریخ انقالب ایران ،ناخدا
حمید احمدی122 ،
 -682پس از بحران ،خاطرات روز  22تیر ،2362
218
 -683شرق ،ویژه نامه جنگ 2 ،مهر 2382
 -682خبرگزاری مهر83/1/2،
 -683عبور از بحران22 ،
 -686عبور از بحران ،هاشمی رفسنجانی،خاطرات
 28بهمن282 ،63
 -681ویژه نامه هفته دفاع مقدس ،روزنامه ایران،
.2382/6/32
 -688کیهان 22 ،تیر 11
 -681جمهوری اسالمی 23 ،شهریور  .2382همچنین
ر.ک به آمار عمادالدین باقی در مقاله
جامعهشناسی جنگ ،ویژهنامه جنگ ،شرق2 ،
مهر 2382
 -613ویژه نامه هفته دفاع مقدس ،روزنامه ایران،
2382/6/32
 -612ویژه نامه هفته دفاع مقدس ،روزنامه ایران32،
2382/6/
 -612مصاحبه با محمد باقر نیکخواه مسسول واحد
« .م.ر» سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
روزنامه قدس 2 ،مهر 2383
 -613اعتماد ملی ،83/1/2،همچنین روزنامه
ایران2383/2/26،
 -612ایران 2383/2/26
 -613ماهنامه گزار  ،شماره  ،266مرداد 82
 -616روزنامه ایران 83/2/26
 -611اعتماد ملی 83/1/2
 -618نقل از رفسنجانی ،کیهان هوایی 22،مهر .2313
 -611گزار شماره  /S36822مورخ سیویکم
ژوئیه.2112
 -133مصاحبه بهزاد نبوی با روزنامه همبستگی ،نقل
از خبرگزاری انتخاب 21 ،آبان .2383
 -132هاشمی رفسنجانی ،حقیقتها و مصلحتها،
236
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ایستاده بر آرمان
World Policy Journal, Vol. 1, 3995," The
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 -132مصاحبه با هاشمی رفسنجانی ،کیهان،
82/22/22
 -133مصاحبه محسن رضایی با روزنامه اعتماد ملی،
 2مهر 83
 -136تحقیقی درباره تاریخ انقالب ایران ،ناخدا
حمید احمدی861 ،
 -131عبور از بحران ،خاطرات  1مرداد221 ،63
 -138عبور از بحران،خاطرات  1مهر 331 ،63
 -131تحقیقی درباره تاریخ انقالب ایران ،ناخدا
حمید احمدی813-881 ،
 -123عبور از بحران ،خاطرات  28تیر231 ،63
 -122عبور از بحران ،خاطرات  21اسفند 322 ،63
 -122عبور از بحران ،خاطرات  21اسفند 322 ،63
 -123خاطرات سرتیپ دوم اسکندر بیرالوند فرمانده
ساب تیپ  82پیاده خرم آباد،به مناسبت
گرامیداشت هفته دفاع مقدس ،روزنامه
اطالعات 3،مهر .3 ،2316
 -122عبوراز بحران211 ،
 -123گفتگوی هادی قلمنویس ،مدیر کل آمار و
اطالعات بنیاد شهید انقالب اسالمی با
خبرگزاری مهر21/36/2382 ،
 -126گفتگو با محمد باقر نیکخواه ،مسئول واحد
.م.ر( شیمیائی ،میکروبی ،رادیواکتیو) سپاه
پاسداران ،خبرگزاری مهر2383/1/2 ،
 -121خاطرات آیتاهلل منتظری،ج382 ،2
 -128مصاحبه با آیتاهلل طاهری اصفهانی ،اعتماد
ملی83/3/1 ،
 -121نامه آیتاهلل منتظری به آقای خمینی ،خاطرات
آیتاهلل منتظری،ج2363-2336 ،2
 -123سخنرانی در کنگره بزرگداشت سرداران و 26
هزار شهید خوزستان 23،اسفند 2311
 -122سیر تحول سیاست آمریکا در ایران ،کتاب
دوم ،گروگانگیری ،فصل 23 ،3

222
 -122نقل از عبور از بحران،هاشمی رفسنجانی،
خاطرات  3دی 223 ،63
 -123حدیث والیت ،ج 28 ،3
 -122جمهوری اسالمی.22 ،2312/2/22،
 -123مصاحبه هاشمی رفسنجانی با روزنامه کیهان،
82/22/22
 -126پس از بحران ،خاطرات  6فروردین ،2363
23
 -121خاطرات آیتاهلل منتظری ،ج661 ، 2
 -128اعترافات سعید امامی ،ج.382 ،26
 -121ویژه نامه هفته دفاع مقدس روزنامه ایران
2382/6/32
 -133بیانیه آیت اهلل خمینی در روز  21تیر  2361در
قبول قطعنامه  .318متن کامل را بخوانید در
صحیفه نور ،ج .231 ،23همچنین برای نامه
آقای خمینی در تبیین ضرورت آتشبس نگاه
کنید به خاطرات آیتاهلل منتظری،ج ،2بخش
ضمائم.2232 ،
 -132مصاحبه با محسن رضایی ،شرق ،ویژه نامه
جنگ 2 ،مهر 2382
 -132عبور از بحران ،خاطرات  3خرداد -223 ،63
226
 -133آن سوی اتهام،خاطرات عباس امیرانتظام،
نشر نی ،چاپ پنجم ،2382،ج231 ،2
 -132انقالب اسالمی 26 ،آذر 31
 -133انقالب اسالمی 23،آبان 31
 -136سخنرانی مورخه 31 / 8 / 21
 -131انقالب اسالمی 3 ،آذر 31
 -138انقالب اسالمی23 ،آذر 31
 -131انقالب اسالمی 23 ،اسفند 31
 -123انقالب اسالمی63/2/23،
 -122انقالب اسالمی 23 ،اسفند 31
 -122انقالب اسالمی 26 ،اسفند31
 -123کیهان 23 ،بهمن 38
 -122انقالب اسالمی 21 ،آذر 31
 -123انقالب اسالمی 2 ،اسفند 31
 -126انقالب اسالمی 23 ،آذر 31
 -121انقالب اسالمی 1 ،خرداد 63
 -128صد مقاله،ج222 ،2؛ انقالب اسالمی 23 ،آذر
38
 -121انقالب اسالمی 28 ،آبان 31
 -133انقالب اسالمی 8 ،بهمن 31
 -132انقالب اسالمی28 ،بهمن 31
 -132نامه بنى صدر به آقاى خمینى 3 ،مرداد ،2331
نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران82 ،
 -133نامه بنی صدر به آقاى خمینى 23 ،خرداد
 ،2331نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران،
31
 -132انقالب اسالمی 26 ،فروردین 63
 -133سخنرانی مورخه 31 / 8 / 21
 -136کیهان 3 ،بهمن 31
 -131سخنرانی مورخه 31/22/22
 -138سخنرانی مورخه 31 / 8 / 28
 -131انقالب اسالمی 28 ،بهمن 31
 -163انقالب اسالمی 23 ،بهمن 31

روایت فروپاشی یک انقالب
 -162سخنرانی مورخه 31 / 8 / 21
 -162انقالب اسالمی 28،آبان 31
 -163انقالب اسالمی 21 ،دی 31
 -162انقالب اسالمی 26 ،تیر 31
 -163صد مقاله،ج281 ،2؛ انقالب اسالمی 1 ،دی
38
 -166انقالب اسالمی 21،خرداد 31
 -161انقالب اسالمی1 ،خرداد63
 -168انقالب اسالمی 21،بهمن 31
 -161انقالب اسالمی 32 ،فروردین 63
 -113انقالب اسالمی 22 ،اردیبهشت63
 -112انقالب اسالمی 21،بهمن 31
 -112انقالب اسالمی 23 ،دی 31
 -113نفاق در قرآن ،مجموعه سخنرانیهای
ابوالحسن بنیصدر در رمضان ،11انتشارات
انقالب اسالمی ،چاپ اول ،آذر 281 ،31
 -112انقالب اسالمی 1 ،بهمن 31
 -113نامه به مجلس  ، 31 / 6/ 1نقل از مکاتبات
رجایی و بنی صدر223 ،
 -116سخنرانی مورخه 31 / 8 / 21
 -111صد مقاله،ج222 ،2؛ انقالب اسالمی23 ،
آذر 38
 -118انقالب اسالمی  22آبان 31
 -111نامه بنی صدر به شوراى انقالب 33 ،تیر 2331؛
نامهها از بنیصدر به آقای خمینی و دیگران،
12
 -183نامه بنی صدر به آقاى خمینى 1 ،آبان 2331؛
نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران 211 ،
 -182انقالب اسالمی 26 ،آذر 31
 -182نامه بنی صدر به آقاى خمینى 22 ،بهمن
2331؛ نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران،
263
 -183نامه بنی صدر به آقاى احمد خمینى 21 ،بهمن
2331؛ نامهها از بنیصدر به خمینی و
دیگران232 ،
 -182نامه بنی صدر به آقاى احمد خمینى 2 ،آذر
2331؛ نامهها از بنیصدر به آقای خمینی و
دیگران231 ،
233؛ انقالب اسالمی22 ،
 -183صد مقاله ،ج،2
مرداد 38
 -186مصاحبه تلویزیونی38/3/23 ،
 -181کیهان 21 ،بهمن 31
 -188انقالب اسالمی 23 ،اسفند 31
 -181کیهان 3 ،تیر 38
 -113انقالب اسالمی 26،بهمن 31
 -112سرو  ،شماره  3 ،26آبان 63 ،38
 -112کیهان 22 ،بهمن 38
 -113انقالب اسالمی63/2/23،
 -112انقالب اسالمی1،اسفند31
 -113اطالعات 22،اسفند 38
 -116میزان 3 ،آبان 31
 -111انقالب اسالمی 23،آبان31
 -118از آزادی تا شهادت،مجموعه کامل اعالمیهها،
پیامها ،مصاحبهها ،سخنرانیها ،خطبههای نماز
جمعه و تفاسیر تلویزیونی آیتاهلل طالقانی،

ایستاده بر آرمان
انتشارات رسا ،چاپ دوم212 ،
 -111مقاله  32خرداد ،31دانشگاه تهران و جایپای
امپریالیسم آمریکا،محمد ملکی38 ،
 -833انقالب اسالمی 22،آبان 31
 -832انقالب اسالمی 2 ،شهریور31
 -832میزان 32 ،شهریور 31
 -833سخنرانی مورخه 31 / 22 / 23
 -832انقالب اسالمی 23 ،اسفند 31
 -833میزان 1 ،اسفند 31
 -836سخنرانی در کاخ سعدآباد 23،رمضان 38؛
سرو  ،شماره  32 ،22شهریور 18 ،38؛
همچنین کیهان 23،مرداد 38
 -831انقالب اسالمی 22،آبان 31
 -838انقالب اسالمی 22 ،فروردین 63
 -831آخرین خطبه نماز جمعه21،شهریور 31
 -823انقالب اسالمی 23 ،آبان 31
 -822انقالب اسالمی 21 ،آذر 31
 -822مصاحبه شیخ علی تهرانی با مجله سرو ،
شماره  23 ،82دی 22 ،31
 -823انقالب اسالمی 23 ،اسفند 31
 -822خیانت به امید.32 ،
 -823گزار بنىصدر به همکاران خود 26 ،مرداد
 ،2331نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران،
13
 -826سیر تحول سیاست آمریکا در ایران،کتاب
دوم،گروگانگیری ،فصل پنجم22 ،و 333؛
خیانت به امید221-232 ،
 286؛ انقالب اسالمی2 ،
 -821صد مقاله،ج،2
اسفند 38
 -828انقالب اسالمی 2 ،اسفند 31
 -821صد مقاله ،ج 333 ،2؛ انقالب اسالمی22 ،
اردیبهشت 31
 -823انقالب اسالمی  23،بهمن 31
 -822انقالب اسالمی 2،اسفند 38
 -822سرو  ،شماره 32 ،33خرداد 62 ،31
 -823خاطرات  26مرداد  ،63خیانت به امید32 ،
 -822انقالب اسالمی 22 ،خرداد 31
 -823انقالب اسالمی 2،آذر 31
212؛ انقالب اسالمی8 ،
 -826صد مقاله،ج،2
شهریور 38
 -821انقالب اسالمی31 / 22 / 22 ،
 -828انقالب اسالمی 23،بهمن 31
 -821انقالب اسالمی  23خرداد 31
 -833انقالب اسالمی 28 ،اسفند 31
238؛ انقالب اسالمی23 ،
 -832صد مقاله،ج2
مرداد 38
 -832انقالب اسالمی 28 ،آبان 31
 -833انقالب اسالمی 2 ،اسفند 31
 -832انقالب اسالمی 33،بهمن 31
 -833انقالب اسالمی 8 ،آذر 31
 -836انقالب اسالمی 22،بهمن 31
 -831مصاحبه مطبوعاتی بهشتی  1اسفند 31
 -838درس تجربه228 ،
 -831سخنرانی  22اسفند در دانشگاه تهران؛ انقالب
اسالمی 26 ،اسفند 31

222
 -823انقالب اسالمی 26،اسفند 31
 -822انقالب اسالمی 26 ،اسفند 31
 -822انقالب اسالمی 26 ،اسفند 31
 -823انقالب اسالمی 21،اسفند 31
 -822انقالب اسالمی 21،اسفند 31
 -823غائله  22اسفند 288 - 212 ،
 -826رجوع کنید به انقالب اسالمی ،شمارههای 212
و  ،212اسفند 31ا
 -821نماز جمعه مورخه 31 / 22 / 23
 -828انقالب اسالمی 22 ،اسفند 31
 -821انقالب اسالمی 28،اسفند 31
 -833کیهان 26،اسفند 31
 -832انقالب اسالمی 28 ،اسفند 31
 -832وصیتنامه سیاسی -الهی امام خمینی،
انتشارات دانشپرور ،چاپ دهم63 ،
 -833انقالب اسالمی 23،اسفند 31
 -832نامه بنی صدر به آقاى خمینى 21 ،اسفند
2331؛ نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران،
218
 -833انقالب اسالمی 23 ،اسفند 31
 -836انقالب اسالمی 23 ،خرداد 63
 -831انقالب اسالمی 23،اسفند 31
 -838انقالب اسالمی 23 ،اسفند 31
 -831انقالب اسالمی63/2/26،
 -863نامه بنی صدر به آقاى خمینى 23 ،اسفند
2331؛ نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران،
338-331
 -862نامه بنی صدر به آقای موسوی اردبیلی،
دادستان کل کشور 22 ،فروردین 2363؛ نامهها
از بنیصدر به خمینی و دیگران333 ،
 -862انقالب اسالمی 1 ،خرداد 63
 -863انقالب اسالمی 22 ،خرداد 63
 -862انقالب اسالمی 28 ،آبان 31
 -863انقالب اسالمی 21 ،آبان 31
 -866انقالب اسالمی 23،آبان 31
 -861انقالب اسالمی38 / 22 / 23 ،
 -868صد مقاله،ج 281 ،2؛ انقالب  2اسفند 38
 -861بامداد31/3/21،
 -813انقالب اسالمی 28،بهمن 31
 -812انقالب اسالمی 23 ،آذر 31
 -812اطالعات 21،مرداد31
 -813انقالب اسالمی31/6/22،
 -812نامه بنی صدر به آقاى احمد خمینى23 ،
بهمن 2331؛ نامهها از بنیصدر به خمینی و
دیگران222-222 ،
 -813نامه بنى صدر به آقاى خمینى 3 ،مرداد
2331؛ نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران،
82
 -816انقالب اسالمی 23 ،خرداد 63
 -811انقالب اسالمی 22 ،خرداد 63
 -818انقالب اسالمی 22،خرداد 63
 -811درس تجربه 223
 -883انقالب اسالمی 23 ،خرداد 63
 -882انقالب اسالمی 21 ،آذر 31
 -882اطالعات 3،شهریور 31

روایت فروپاشی یک انقالب
 -883انقالب اسالمی 23 ،آذر 31
 -882انقالب اسالمی 26،آذر 31
 -883انقالب اسالمی 21 ،آذر 31
 -886انقالب اسالمی 8 ،بهمن 31
 -881انقالب اسالمی 21 ،مرداد 31
 -888انقالب اسالمی 22 ،اسفند 31
 -881انقالب اسالمی 33،آذر 31
 -813انقالب اسالمی2،دی 31
 -812انقالب اسالمی 21 ،آذر31
 -812انقالب اسالمی 1،اردیبهشت 63
 -813انقالب اسالمی 23 ،بهمن 31
 -812انقالب اسالمی 8،مرداد 31
 -813انقالب اسالمی 2 ،بهمن 31
 -816نامه بنی صدر به آقاى خمینى 2 ،خرداد 2331؛
نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران.21 ،
 -811نقالب اسالمی 22،بهمن 31
 -818انقالب اسالمی 22 ،اردیبهشت 63
 -811انقالب اسالمی 21 ،اردیبهشت 63
 -133نامه بنیصدر به آقاى احمد خمینى21 ،
بهمن2331؛ نامهها از بنیصدر به خمینی و
دیگران226 ،
 -132نامه بنی صدر به آقاى اشراقى 22 ،خرداد ،2363
نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران223 ،
 -132خاطرات  23دی  ،2363عبور از بحران222 ،
 -133خاطرات  28مهر  ،2362پس از بحران282 ،
 -132زوایای تاریک ،جالل الدین فارسی ،حوزه
هنری321 – 323 ،
 -133مصاحبه با روزنامه قدس 21 ،بهمن 82
 -136خاطرات سیاسی احمد توکلی،2363-2333
فصل پنجم ،پیروزی انقالب اسالمی.
 -131خاطرات حجت االسالم و المسلمین ناط
نورى ،تدوین مرتضى میردار ،مرکز اسناد
انقالب اسالمى ،چاپ اول تابستان ،2382
226
 -138انقالب اسالمی 28 ،بهمن 31
 -131مصاحبه با االتحاد ،اطالعات 21،اسفند 38
 -123هفتهنامه پرتو سخن 22،شهریور .2 ،18
همچنین کیهان 2383/2/6
 -122خاطرات ،2363/2/21عبور از بحران12 ،
 -122میزان 23 ،دی 31
 -123اطالعات 21 ،شهریور 31
 -122پیام انقالب ،شماره  23 ،21فروردین .21 ،63
 -123سخنرانی در مسجد مطهری 2،خرداد 63
 -126سخنرانی  26شهریور ،31یادنامه ابوذر
زمان،بنیاد فرهنگی طالقانی با همکاری شرکت
انتشار،تیر 218 ،63
 -121انقالب اسالمی 33،اردیبهشت 63
 -128انقالب اسالمی 32،اردیبهشت63
 -121نقالب اسالمی 23 ،خرداد 63
 -123میزان 32 ،اردیبهشت 63
 -122عبور از بحران223 ،
 -122انقالب اسالمی 1،خرداد63
 -123سخنان مورخه  6خرداد63
 -122رنجبر  ،شماره  ، 282سال 63
 -123پاسخ روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری به

ایستاده بر آرمان
اطالعیه وزارت خارجه ،انقالب اسالمی32 ،
اردیبهشت 63
 -126انقالب اسالمی 33،اردیبهشت63
 -121انقالب اسالمی 1 ،خرداد63
 -128میزان63/ 3/ 23 ،
 -121انقالب اسالمی 1،خرداد63
 -133میزان 26 ،اردیبهشت 63
 -132میزان 23 ،خرداد 63
 -132انقالب اسالمی 23 ،خرداد 63
 -133انقالب اسالمی 23 ،خرداد 63
 -132میزان 23 ،اردیبهشت 63
 -133پیام رئیسجمهور خطاب به ملت63 / 3 / 21 ،
 -136سخنرانی در جمع پرسنل پایگاه هوایی
شیراز ،کیهان 1،خرداد 63
 -131انقالب اسالمی 1،خرداد 63
 -138سیر تحول سیاست آمریکا در ایران  ،کتاب
دوم  ،فصل 23 ، 3
 -131خاطرات 6خرداد ، 63عبور از بحران221 ،
 -123خاطرات  22خرداد  ، 63عبور از بحران231 ،
 -122نامه آقای خمینی در دفاع از عملکرد حاج
احمدآقا ،مورخه 23آذر 2362
 -122صحیفه نور ،ج. 311 ،22همچنین انقالب
اسالمی 1،خرداد 63
 -123نهضت امام خمینی ،سید حمید (زیارتی)
روحانی ،دفتر سوم332 ،
 -122سخنرانی مورخه  23خرداد 63
 -123خیانت به امید32 ،
 -126صحیفه نور،ج .312 ،22همچنین کیهان1 ،
خرداد 63
 -121نامه بنی صدر به آقاى خمینى 6 ،خرداد 2363؛
نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران236 ،
 -128کیهان 1 ،خرداد 63
 -121صحیفه نور،ج282 ،1
 -133بازخوانی پرونده یک رئیسجمهور ،قاسم
روانبخش ،دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر،
222
 -132انقالب اسالمی 21 ،آذر 31
 -132کیهان 21 ،خرداد63
 -133عبور از بحران223 ،
 -132نامه بنیصدر به آقاى خمینى 28 ،خرداد
2363؛ نامهها از بنیصدر به خمینی و
دیگران221 ،
 -133درس تجربه236 ،
 -136پیام به ملت63 / 3 / 22 ،
 -131نامه بنی صدر به آقاى خمینى 22 ،خرداد
2363؛ نامهها از بنیصدر به خمینی و
دیگران232-232 ،
 -138عبور از بحران231 ،
 -131عبور از بحران262-263 ،
 -163نامه بنى صدر به آقاى خمینى 3 ،مرداد 2331؛
نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران82 ،
 -162درس تجربه 233و خیانت به امید283 ،
 -162خیانت به امید21 ،
 -163یادداشتهای  23شهریور63؛ خیانت به امید،
233

223
 -162خاطرات آیتاهلل محمدعلی گرامی ،به کوشش
محمدرضا احمدی ،مرکز اسناد انقالب
اسالمی221 ،2382،
 -163درس تجربه238 ،
 -166درس تجربه233 ،
 -161صحیفه نور ج232 ،8
 -168خیانت به امید26 ،
 -161صحیفهنور ،ج  22-23 ،23؛ همچنین کیهان،
 26خرداد 63
 -113کیهان 2 ،تیر 63
 -112غائله 22اسفند136 ،
 -112کیهان 33 ،خرداد 63
 -113کیهان 2،تیر 63
 -112کیهان 2 ،تیر 63
 -113خاطرات صادق خلخالی323 ،
 -116پیام رئیس جمهورى به مردم مسلمان و
شریف ایران 22 ،خرداد 2363؛ نامهها از
بنیصدر به خمینی و دیگران262-238 ،
 -111کیهان 2 ،تیر 63
 -118پیام آقای خمینی هنگام تحویل سال نو،2363
صحیفه نور ،ج 221 ،22؛ همچنین پیام
انقالب ،شماره  21 ،33فروردین 63
 -111کیهان 23 ،تیر 63
 -183سخنرانی در نمازجمعه ،پنجم شهریور.2362
 -182کیهان 23 ،تیر 63
 -182خواندنیها از زندگی یک رئیس جمهور
[محمدعلی رجایی] ،محمد عابدی میانجی،
انتشارات نورالسجاد ،چاپ اول ،زمستان،2383
226
 -183سخنرانی در جمع سران  8کشور مسلمان،
اردیبهشت 63
 -182صحیفهنور ،ج28 ،23
 -183صحیفه نور ،ج2 23
 -186صحیفه ی نور،ج 382 ، 8
 -181صحیفه نور،ج222 ،23
 -188انقالب اسالمی 28 ،بهمن 31
 -181صحیفه نور،ج 231 ،،23
 -113صحیفه نور،ج 222 ،23
 -112صحیفه نور ،ج61 ،23
 -112صحیفه نور،ج211 ،22؛ کیهان 3 ،تیر 63
 -113صحیفه نور،ج13 ،23
 -112جمهوری اسالمی63/2/2 ،؛ صحیفه نور،
ج211 ،22
 -113صحیفه نور،ج13 ،23
 -116صحیفه نور،ج211 ،22
 -111جمهوری اسالمی63/2/2 ،
 -118کیهان 33 ،خرداد .63
 -111صحیفه نور ،ج32 ،23
 -2333خیانت به امید282 ،
 -2332خیانت به امید233 ،
 -2332درس تجربه.11 ،
 -2333خیانت به امید21 ،
 -2332مصاحبه اختصاصی خبرگزاری فارس با عماد
افروغ 23،خرداد ماه 2383
 -2333خاطرات  23شهریور 63؛ خیانت به امید،

روایت فروپاشی یک انقالب
233
 -2336پیام  ،31/22/23صحیفه نور ،جلد  ،3صفحه 32
 -2331سخنرانی  28شهریور ،38صحیفه نور ج،23
33
 -2338اولین رئیس جمهور ایران81 ،
 -2331اولین رئیسجمهور ایران81 ،
 -2323اولین رئیسجمهور ایران66 ،
 -2322جمهوری اسالمی 33،تیر 2362
 -2322سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز،کیهان
38/3/3
 -2323سخنرانی مورخه  21آذر  ،2338قم
 -2322سخنرانی مورخه  22اسفند  ،2331قم
 -2323صحیفه نور،ج312 ،1
 -2326سخنرانی در مسجد فیضیه قم ،جمعه 2
شهریور ،38سرو ،شماره  23 ،28شهریور
1-6 ،38
-2321کیهان21 ،مرداد 2338
 -2328سخنرانی  21تیر  38امام و  ،...گردآورنده:
منصور دوستکام و هایده جاللی،انتشارات پیام
آزادی ،چاپ سوم16 2338،
 -2321صحیفهنور  ،ج33 ،23
 -2323مجلس معارفه با نمایندگان مجلس خبرگان در
فیضیه قم 21 ،مرداد 2338
 -2322سخنرانی به مناسبت سالروز تولد رسول
اسالم 1 ،تیر 2331
 -2322سخنرانی در جمع حکام شرع دادگاهها
28/22/62؛ صحیفه نور ،ج 211 ،21
 -2323سخنرانی  ،38/1/22صحیفه نور ،جلد ،1
صفحه 232
 -2322سخنرانی در جمع گروهی از بانوان لنگرود،
 ،2/2/38صحیفه نور ،ج 282 ،1
 -2323سخنرانی مورخه  ،38/1/21صحیفه نور ،جلد
 ،23صفحه 23
 -2326صحیفه نور،ج316 ،22
 -2321سخنرانی در جمع دانشجویان و طالب،
جمهوری اسالمی31/3/3،
 -2328سخنرانی  ،31/3/3صحیفه نور ج ،22صفحه
223
 -2321سخنرانی در کنگره قدس،صبح آزادگان،
31/3/21
 -2333جمهوری اسالمی31/3/3 ،
 -2332پیام به مناسبت روز قدس ،سرو  ،شماره
 23 ،63مرداد 6 ،31
 -2332سخنرانی در جمع شورای عالی
قضایی ،31/2/32،صحیفه نور،ج 32 ،23
-2333درس تجربه 233 -232 ،همچنین گفتگوی
بنىصدر با آقای اشراقى 2 ،مرداد 2331؛ این
گفتگو را هما رفیع ،هما قائمى و فیروزه بنى
صدر در همان تاریخ ثبت کردهاند .نامههای
بنیصدر به خمینی و دیگران11-18 ،
 -2332کیهان 1 ،دی 38
 -2333لوموند 23 ،شهریور  . 31صحیفهی نور ،جلد
268 ،3
 -2336سخنرانی در جمع فارغ التحصیالن دانشکده
افسری ،جمهوری اسالمی31/8/26،

ایستاده بر آرمان
 -2331سخنرانی در جماران 1 ،شهریور2362
 -2338کیهان1 ،خرداد 63
 -2331سخنرانی در جمع روحانیون و ائمه جمعه
تهران و شهرستانها ،بامداد 22،تیر .31
 -2323سخنرانی  ،38/23/8صحیفه نور ،جلد ،22
صفحه 233
 -2322مصاحبه بنیصدر با علی کشتگر ،نشریه
میهن ،شماره  ،2سال 2313
 -2322سخنرانی  . 62/3/33صحیفه نور،ج-222 ،26
222
 -2323سخنرانی  ،62/1/23صحیفهنور،ج218 ،28
 -2322مصاحبه با روزنامه ابرار 22 ،تیر 11
 -2323اسناد نهضت آزادی ایران،سال  ،68جلد ،23
بیانیه" ،68/3/22قانون اساسی چگونه باید
تغییر کند؟".
 -2326در تکاپوی آزادی ،حسن یوسفی اشکوری،
انتشارات قلم،چاپ اول ،پائیز ،11ج223 ،2
 -2321حقیقتها و مصلحتها ،هاشمی رفسنجانی،
به کوشش مسعود سفیری222 ،
 -2328خاطرات  28دی  ،62پس از بحران362 ،
 -2321پیام انقالب ،ارگان مطبوعاتی سپاه پاسداران،
شماره  22 ،23شهریور 6 ،63
 -2333سخنرانی شهریور2363
 -2332صحیفه نور ،ج232-233 ،23
 -2332پیام به مناسبت بازگشایی مدارس2،
مهر ،2362صحیفه نور،ج 2 21
 -2333درس تجربه222- 223 ،
 -2332صحیفه نور،ج221 ،23
 -2333صحیفه نور،ج223 ،23
 -2336خاطرات روز  26مرداد ، 63خیانت به امید
 32 – 33و خاطرات روز  2مرداد ،63خیانت
به امید26- 21 ،
 -2331خاطرات روز 22شهریور63؛ خیانت به امید،
212
 -2338خیانت به امید28 ،
 -2331خاطرات روز  26تیر  ،63خیانت به امید،
21
 -2363درس تجربه221 ،
 -2362یادداشتهای  22تیر  63؛ خیانت به امید،
28
 -2362یادداشتهای  26مرداد 63؛ خیانت به امید،
33
 -2363یادداشتهای  22تیر 63؛ خیانت به امید،
21
 -2362اولین رئیسجمهور ایران63 ،
 -2363کیهان 8 ،تیر .63
 -2366کریسچین ساینس مانیتور2182/1/1 ،
 -2361خاطرات هاشمی رفسنجانی،عبور از بحران،
282
 -2368عبور از بحران233 ،
 -2361درس تجربه233 ،
 -2313همان233 ،
 -2312درس تجربه221 ،
 -2312پاسخ بنیصدر به نامه یک "بسیجی مسلمان
ایرانی" 22 ،تیر 2382

222
 -2313درس تجربه223- 222 ،
 -2312عبور از بحران 218 ،
 -2313درس تجربه238 ،
 -2316درس تجربه233 ،
 -2311عبور ازبحران ،خاطرات  22خرداد 232 ،63
 -2318تحشیه دکتر بنیصدر بر نسخه دستنویس
کتاب
 -2311تحشیه دکتر بنیصدر بر نسخه دستنویس
کتاب
 -2383درس تجربه232 ،
 -2382درس تجربه232 ،
 -2382مجاهدین خل در آیینه تاریخ ،صفحات
231-262
 -2383درس تجربه233 ،
 -2382اولین رئیسجمهور ایران12 ،
 -2383درس تجربه236 – 231 ،
 -2386تحشیه دکتر بنیصدر بر نسخه دستنویس
کتاب
 -2381تحشیه دکتر بنیصدر بر نسخه دستنویس
کتاب
 -2388اطالعیه شورای مرکزی سازمان مجاهدین
خل  21،اسفند 2363
 -2381سخنرانی در جمع متحصنین ،انقالب اسالمی
در هجرت،شماره 622
 -2313کیهان 33 ،دی 38
 -2312در تکاپوی آزادی،حسن یوسفی اشکوری،
انتشارات قلم ،چاپ اول ،پاییز  ،11ج،2
381
 -2312انقالب اسالمی 23 ،اسفند 31
 -2313نامه منتظری به آقای خمینی ،مورخه
 ،63/1/21خاطرات آیت اهلل منتظری ،ج،2
2261-2233
 -2312خاطرات آیتاهلل منتظری ،ج633 ،2
 -2313گفت وگوی عرفان قانعی فرد با ابراهیم یزدی،
 23اسفند .2382
 -2316اسناد نهضت آزادی ایران در سال ،2313
ج "،21آخرین مکتوب مرحوم آیتاهلل
پسندیده" 2313/8/21،
 -2311خاطرات آیت اهلل منتظری ،ج623 ،2
 -2318بررسی انقالب ایران،عمادالدین باقی ،نشر
سرایی ،چاپ سوم .233 ،2383،برای تحلیل
آماری ر.ک به 233-228
 -2311متن نامه در خاطرات آیتاهلل منتظری ،ج،2
622
 -2233متن نامه در خاطرات آیتاهلل منتظری ،ج،2
623
 -2232خاطرات آیتاهلل منتظری ،ج .623 ،2برای
کلیشه تصویر این نامهها نگاه کنید به خاطرات
آیتاهلل منتظری ،ج621-626 ،2
 -2232خاطرات آیتاهلل منتظری،ج 628 ، 2و633
 -2233گفتگو با مهندس لطف اله میثمی ،ایران فردا،
شماره،23خرداد2311
 -2232خاطرات آیتاهلل منتظری ،ج661 ،2
 -2233خاطرات آیتاهلل منتظری ،ج626 ،2
 -2236صحیفه نور،چاپ اول پاییز ،18ج-333 ،22

روایت فروپاشی یک انقالب
 .332همچنین در در خاطرات آیتاهلل
منتظری،ج612-613 ،2
 -2231خاطرات آیتاهلل منتظری ،ج618-611 ،2
 -2238درس تجربه223 ،
 -2231مصاحبه بنیصدر با سعید بهبهانی 21 ،مرداد
82
 -2223درس تجربه223 ،
 -2222نامه آقای خمینی به مدیرعامل صدا و سیما
مورخه  ،1/22/61صحیفه نور ،ج.16 ،22
 -2222خانواده در اسالم ،ابوالحسن بنیصدر21 ،
 -2223درس تجربه ،گفتگو با حمید احمدی
3332- "BRÛLÉ VIF" ,Au nom de Marx et
de
Mahomet,Enquête
sur
les
Moujahidine du Peuple d'Iran
(MEK),p59-59
 -2223گفت و گو با حجتاالسالم خسروشاهی،
فصلنامه مطالعات تاریخی ،جلد هفتم ،ویژهنامه
 23خرداد
 -2226انقالب اسالمی در هجرت شماره، 628
مصاحبه با عرفان قانعی فرد تحت عنوان
ضرورت شناخت رهبری دراندیشه جوان امروز
ایران 23،آبان ،82مقدمه گفتگوی سایت رهایی
با بنیصدر ،انقالب اسالمی در هجرت ،شماره
 ،628تحشیه و توضیحهای حمید احمدی در
پیرامون کتاب درس تجربه ،پاسخ به نامه یک
"بسیجی مسلمان ایرانی 22 ،تیر .2382
 -2221شنود اشباح ،رضا گلپور ،صفحه)121
 -2228سیستم جنایتکار؛ اسناد دادگاه میکونوس،
مهران پاینده ،عباس خداقلی ،حمید نوذری،
نشر نیما& بخشی از اسناد میکونوس ،پرویز
دستمالچی ،نشر آزاد ،بهار  &11متن فارسی
حکم دادگاه میکونوس ،انتشارات آرشیو اسناد
وپژوهشهای ایران& هنوز در برلین قاضی
هست؟ ترور و دادگاه میکونوس ،مهران پاینده،
عباس خداقلی ،حمید نوذری ،انتشارات آرشیو
اسناد و پژوهشهای ایران – برلن.2311 ،
 -2221متن بازجویی شاهد "ص" در ،2116/23/32
اسناد دادگاه میکونوس ،ترجمه مهران پاینده،
عباس خداقلی ،حمید نوذری ،چاپ اول،2333 ،
213
 -2223تحشیه دکتر بنیصدر بر نسخه دستنویس
کتاب
 -2222خاطرات آیتاهلل منتظری،ج126 ،2
 -2222اطالعات 23 ،اسفند 13
 -2223نامه بنى صدر به خمینى 2 ،مرداد 2363؛
نامهها از بنیصدر به خمینی و دیگران-212 ،
213
 -2222سخنرانی در کنگره مولیانو ونتو ،ایتالیا،
دسامبر 2118
 -2223مقدمه مصاحبه عرفان قانعیفرد با ابوالحسن
بنیصدر،پاریس 23،آبان 2382
 -2226عبور ازبحران321-328 ،

