
  

  در باره د�يل ھمراھی ما با آقای خمينی

 محمد جعفری

  

زمان %زم بود تا آقای خمينی  بتواند دم از و%يت مطلقه بزند و  به آقای خامنه ای  ١۶/١٠/١٣۶۶با وجود ھمۀ اينھا تا  «
است و مقدم بر تمام و%يت مطلقه را نشناخته ای؟ و و%يت مطلقه يکی از احکام اوليه اس2م «: رئيس جمھورھم بتوپد که

بنابراين اوضاع برای عقول عادی از ھمان آغاز کار روشن نبود و بلکه  . »احکام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است
  » .پروسه زمانی %زم بود تا دامنه و%يت فقيه روشن شود

  

   درآمد

  

ھای ناگفته بسيار دارد و بسيار بايد صبور بود تا حقايق گوناگون اين زلزله بزرگ سياسی  بيگمان ھنوز پرده ۵٧نق2ب ا
ھرچند بيش از سه دھه از آن روزھا می گذرد ولی لحظه لحظه دوران انق2ب برای . و  دينی و فرھنگی رونما شوند

به ھمين دليل شرکت . ان دھنده استنسلی چون من که داروندارش را در آن ميدان به قافله سياست واگذار کرده بود تک
م وجود به در گفتگوھای مربوط به اين واقعه ملی و بل جھانی بزرگ را ھمواره واجد اھميت دانسته ام و خود را با تما

به اين باورم که بدون تحقيق و تفحصی ھمه جانبه در باره اين رويداد تاريخی، گذار ايران به . آن متعھد می دانم
زادی و حقوق وکرامت آراه ما به ايران آزاد و مستقل که در آن . پذير نيست دولت حقوقمدار امکانمردمسا%ری و 
، انق2ب ھمچنان ناشناخته ،، به ناچار از گذرگاهو امثالھم قوميتجنسيت و دين و رنگ و ھر فارغ از  ،انسان اصل است

تر و چه بگوييم ھمان تجربه انق2بی ما را  ين تازهدگرگونی بنيادچه قائل باشيم به ضرورت يک انق2ب و  - می گذرد ۵٧
  . باشيم ات به تدريجکافی است و بايد بفکر اص2ح

  

وقتی در طول ماھھای گذشته، به گونه اتفاق، فرصت گفتگويی انتقادی با جناب آقای حسن يوسفی در ھمين راستا 
در خ2ل يکسال گذشته خوشبختانه . پيگير شدماشکوری از روشن انديشان دينی معاصر فراھم آمد با ع2قه و اشتياق 

توفيق داشتم در چندين گفتگوی مکتوب و صميمانه، و البته انتقادی، با آقای اشکوری به زوايايی از تاريخ انق2ب به ويژه 
چنين امکانی می توانست کمتر  و يا اشخاص ديگر دوران اولين رئيس جمھور بپردازم که شايد در فرصتھای ديگر

  .آيد فراھم

   

آخرين بخش، موضوع بحث دراين . در نوبتھای مختلف بخشھايی از اين گفتگوھا از سوی ھر دوی ما نشر يافته است
منتشر » به عبارت ديگر«که آقای عنايت فانی در برنامه است که تاريخ آن بر می گردد به بعد از مصاحبه ای  نامه ای

نامه ای  ،گذشته با من انجام داد و آقای اشکوری با ديدن آن مصاحبه آوريل سال ٣٠از بی بی سی فارسی در تاريخ شده 
فصل بود که بخشھايی از آن مستقيما به مايشان  نامه .را  برايم فرستادند  ٢٠١٣می   ٩٢/٧ارديبھشت  ١٧در تاريخ 

 عموم خوانندگانبرای می پردازم  که  آن بخش از نقدھای ايشانبه تنھا در اينجا  .ديبرنمی گرد بحث اين موضوع

به اين سئوال  ايشان که  شايد سئوال بسيار کسان ديگر  قابل ذکر است که در ھمان زمان بر آن بودم . تواند مفيد باشد می
برای تدقيق بحث نياز به مراجعه دوباره به اسناد جمع آوری شده در دوران نيز باشد پاسخ عمومی بدھم اما از آنجا که 

اميدوارم اين گفتگو برای ھمه ع2قمندان به انق2ب و تحو%ت آن سودمند  .ه تا امروز طول کشيدانق2ب داشتم اين مقول
  . بر اين باورم که حقيقت خودش را در خ2ل ھمين نوع گفتگوھای باز و انتقادی است که نشان می دھد. باشد

  :ازمدو پرسش اساسی است می پردن مکه متضآقای اشکوری از نامه  به آن بخشاما اول 

 

  دوست و برادر ارجمند جناب آقای جعفری، با عرض س2م و آرزوی شادکامی و س2متی« 

  

قابل . بی بی سی سيمای مبارک را ديدم و فرمايشات شمارا شنيدم» به عبارت ديگر«بگويم که ديشب در برنامه  ....
که حا% و%يت فقيه را ضد اس2م و  شما: توجه اين که شما ھم با ھمان پرسشی مواجه شديد که از من پرسيده بوديد

ر فرعونيت می دانيد چگونه شد که در ھمان زمان خمينی را نشناخته بوديد و چگونه شد که پس از انق2ب و حتی د
  » ... قانون اساسی با و%يت فقيه نوشته شده بود باز با خمينی ھمراھی کرديد زمانی که ھمه چيز روشن شده بود

  

  و توضيحپاسخ 

  

ازتلويزيون  ١٣٩٢که در ارديبھشت ) ١(» ت ديگربه عبار«ابتدا خوب است اشاره کنم که موضوع اصلی برنامه در 
» و%يت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين« فارسی  بی بی سی پخش شد بعضی از آثار مکتوب اينجانب و بويژه کتاب

شما که حا% و%يت فقيه را ضد اس2م و «ده است پرسي مزبورمصاحبه و کتاب ھمين آقای اشکوری با استناد به . بود
فرعونيت می دانيد چگونه شد که در ھمان زمان خمينی را نشناخته بوديد و چگونه شد که پس از انق2ب و حتی در 



سئوال » .زمانی که ھمه چيز روشن شده بود  قانون اساسی با و%يت فقيه نوشته شده بود باز با خمينی ھمراھی کرديد
از يکطرف به شخص من بر می گردد و از طرف ديگر به آقای بنی صدر و گروه ما و در حقيقت متضمن دو فوق  

  :      پرسش مرتبط ولی مجزاست

  

  .با آقای خمينیشخصی ام اين که من نويسنده چنين کتابی چه جوابی دارم برای ھمراھی  - الف 

  

  .ھمراھی کرد بودمی که من نيز عضوی از آن چرا آقای بنی صدر و گروھ  - ب 

  

  ناظر به د�يل ھمراھی شخصیتوضيح در مورد پرسش  -الف

  

به تعبير دقيقتر . وال معلوم می شود که منظور آقای اشکوری دوران پس از پيروزی انق2ب استئاز عبارات خود س -١
توجه به اينکه من از  با. قای خمينی آفتابی شداسی جديد ھمه چيز نظام مورد نظر آاز روزی که با تصويب قانون اس

به اين شناخت  ۵٩-  ۵٨به عنوان مخالف نظام زندانی شدم، پس سئوال اين است که چرا در فاصله سالھای  ۶٠خرداد ٢١
  از آقای خمينی نرسيده بودم؟ 

در . برای پاسخ %زم است بنگريم به سياق پرسش مطرح شده و بستر سياسی و اجتماعی و دينی که ھمه ما در آن بوديم
نظر بگيريم تازه اول کار انق2ب است و آقای خمينی، مرجع تقليد عام کشور، با عھد و پيمان و قول و قرارھائی که در 

تا حدی که از سوی فيلسوفانی چون  -وارد تھران می شود  پاريس و در انظار جھانيان به ملت ايران ارائه کرده است
ی جديد در سطح جھانی معرفی شده و برای اکثريت قريب به اتفاق ميشل فوکر به عنوان پيامبر آزادی، معنويت گراي

به قم روان وی در آغاز ھم . شود معرفی می ايرانيان به عنوان مظھر عدالتخواھی، رشد و حافظ حقوق تمامی آحاد ملت
ھندس ممانند (ھا  به سراغ مليون و مصدقیکند و برای تشکيل دولت نيز  نشينی می قصد حاشيهمی شود و ظاھرا 

گر چه سئوال و . جای بحث آن نيست البته شايد بشود گفت چاره ای ھم جز اين نداشت که فع2ً  - رود  می) بازرگان
قای خمينی تازه از زمان اشغال سفارت آمريکا يا مرام و افکار و اعمال آخلجاناتی قب2ً در من پيدا شده بود، اما 

ما در  جّدی شايد در جريان باشيد که نقطه اخت2ف. من معلوم می شودگروگانگيری و انق2ب فرھنگی است که بر امثال 
اين دو واقعه منابعی تازه از قدرت را در اختيار آقای . روزنامه انق2ب اس2می نيز از ھمين دو حادثه مھم آغاز شد

و بی . فراھم سازد خمينی و روحانيت قدرتمدار قرار داد تا زمينه را برای حذف و ھتک حيثيت مليون و آزاديخواھان
و طلبی استثنايی که داشت از ھر دو رويداد برای تثبيت افکار  ھا با توجه به شمه قدرت در اين زمينهترديد آقای خمينی 

  . خويش بھرۀ وافر بردمرام 

  

اضافه کنيد، سه عامل مھمی که آقای خمينی با آن توانست  با عراق را ھموقتی به اين دو حادثه سرنوشت ساز، جنگ 
 ١۶/١٠/١٣۶۶با وجود ھمۀ اينھا تا . شود يش محروم سازد، مشخص میحقوق ملی خوھا و  آزادیملت را قدم به قدم از 

و%يت «: زمان %زم بود تا آقای خمينی  بتواند دم از و%يت مطلقه بزند و  به آقای خامنه ای رئيس جمھورھم بتوپد که
مطلقه را نشناخته ای؟ و و%يت مطلقه يکی از احکام اوليه اس2م است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و روزه و 

 دامنه بنابراين اوضاع برای عقول عادی از ھمان آغاز کار روشن نبود و بلکه  پروسه زمانی %زم بود تا. »حج است

ما با » که پس از انق2ب و حتی در زمانی که ھمه چيز روشن شده بود«نبوده پس مسئله اين . فقيه روشن شودو%يت 
البته حق است که بگويم ما از اولين گروھايی بوديم که به زودی اين شناخت را پيدا کرديم . آقای خمينی ھمراھی کرديم

  . ت، رشد و حقوقمداریکه اس2م آقای خمينی، اس2م بيانگر قدرت و تبعيض و زور است و نه اس2م آزادی، عدال

  

باز ما چرا با آقای خمينی » قانون اساسی با و%يت فقيه نوشته شده بود«توان پرسيد آن زمانی که  با اين وصف می -٢
باز خوب است برگرديم به اوضاع و احوالی که بر تدوين و تصويب اين قانون حاکم شد؛ روشن است . ھمراھی کرديم

تشکيل و  ۵٨مرداد  ٢٨ا ھمان متنی است که بوسيلۀ مجلس خبرگان قانون اساسی که در مراد از قانون اساسی در اينج
. به رفراندوم گذاشته شد ١٣۵٨آذر ماه  ١١در آن و%يت فقيه با اختيارات مشخص گنجانده شده، تدوين و تصويب و در 

ولين بار دم از و%يت فقيه به خوب است يادآور شوم که آقای خمينی حدود دو ماه پس از تشکيل مجلس خبرگان برای ا
قبل از آن، نه در پاريس و نه وقتی به ايران آمد، تا . برای حاکميت پس از انق2ب زد انمعنای نظريه سياسی توتاليترش

س و يا وقتی کنيد اگر آقای خمينی در پاري فکر می .سخنی از و%يت فقيه به اين معنا به ميان نياورده بود ۵٨شھريور  ٣٠
است برای شما پياده » مانند جعل قيم برای صغار و محجورين«که  یمی گفت من می خواھم و%يت فقيھ ن آمدبه تھرا

  کنم، مردم ديوانه بودند که قيام کنند و رھبری چنين شخصی را  بپذيرند؟ 

يه در قانون ، و و%يت مطلقۀ فق۵٨آذر  ١١با اين وجود، می دانيم که ميان و%يت فقيه در قانون اساسی اول مصوب  
که سخنی  -شود تفاوتھای مھمی وجود دارد و اگر سخن از پذيرفتن مسئوليت از سوی تک تک ما می ۶٨سال  یاص2ح

با مقايسه اين دو قانون از منظر نظريه و%يت فقيه . آيد بايد به اين تفاوت توجه کرد و گرنه مغالطه پيش می -صواب است
  :مرسي ھا میبه چندين تفاوت مھم بين آن

  



  ۶٨و�يت مطلقۀ فقيه سال                           ١٣۵٨آذر  ١١و�يت فقيه 

  فقيهولی حذف شرط مرجعيت از   فقيهولی شرط مرجعيت برای 

  ھمآھنگ کننده سه قوه ولی مطلقه فقيه  رئيس جمھور ھمآھنگ کننده سه قوه

  اجرای قانون اساسی ولی مطلقۀ فقيه مسئول  رئيس جمھورمسئول اجرای قانون اساسی      

  ارتباط ميان سه قوه از طريق رھبر  ارتباط ميان سه قوه از طريق رئيس جمھور

تعيين فرماندھان عالی نيروھای سه گانه به پيشنھاد 
  شورای عالی دفاع        

حذف شورای عالی دفاع و  تعيين ھمه فرماندھان   به 
  فرمان رھبر

  صدا و سيما زير نظر رھبر  صدا و سيما زير نظر مشترک سه قوه     

  

و  وجود شورای عالی قضايی که نصب رئيس ديوان عالی
را بر  -با مشورت قضات ديوان عالی کشور- دادستان کل
                    عھده دارد

انتصاب رئيس قوه قضائيه حذف شورای عالی قضايی و 
  از سوی رھبر

  ھدايت قوه قضائيه با رئيس انتصابی قوه  ضائيه بوسيله شورای عالی قضائی    ھدايت قوه ق

پنج تن از به جز تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام که   مجمعی به نام مصلحت نظام وجود ندارد              
رئيس و اعضای آن با حکم رھبر تعيين اعضای حقوقی، 

  شوند  می

  سياستھای کلی قوا در دست رھبر  سياستھای کلی ھر قوه با ھمان قوه                  

  

م2حظه شد که دو قانون اساسی با ھم تفاوتھايی عميق دارند و لذا مسئوليت پذيرفتن در آن قانون با قانون بازنگری شده 
ز ھم موارد اخت2ف بين  دو سند مذکور که تر ھنو با نگاھی جزئی.  يکسان نيست ۶٨بعد از فوت آقای خمينی در سال 

  .ھمه جا ھم به نفع رھبری رقم خورده است وجود دارد که در اين مجال نمی گنجد

  

فکريھای دوران انق2ب، تا آنجا که به من مربوط می شود در ھمان پاريس با اعمالی که در آنجا  ضمن اذعان به خام -٣
ھا از ليست پرواز ھواپيمای  حذف بعضیمشاھده ی به وجود آمد، بويژه بعد از ديدم خلجاناتی در من نسبت به آقای خمين

بنی  در برابراين موضوع را ھمان وقت در اعتراضی سرراست و با صدای بلند . ۵٧بھمن  ١٢انق2ب در ھمان روز 
خطاب به احمد خمينی  دقيقا ياد دارم. ، بيان کردمصدر و احمد خمينی که در ھمان باغ نوفل لوشاتو در حال بحث بودند

د با اين حکومت اس2می که شما حال که اول کار است و شما اينطوری عمل می کنيد، خدا به داد مردم ايران برس«: گفتم
توانند شھادت  ودند و ھنوز نيز زنده ھستند و میکه بسياری در آنجا شاھد ماجرا ب) ٢(» خواھيد برايشان برقرار سازيد می

وقتی به ايران آمدم و بعد از اينکه روزنامه انق2ب اس2می تأسيس و من در آنجا مشغول فعاليت  به ھمين علت. بدھند
انق2ب شده بود را به دقت نظاره می  ی شدم، از ھمان ابتدا اعمال روحانيون و بويژه آقای خمينی که رھبر ب2منازعه

در . بردم میه و سرکوبگران او و ھمقطارانش پی گذشت به روشھای ديکتاتورمأبان ھر چه میکردم و به تجربه روزانه 
ای در روزنامه به عينه به انحصارگری و ديکتاتوری روحانيت در  که به اقتضای فعاليت حرفهھمان ھشت نه ماھه اول 

، حقوق مردم، استقرار عدالت بيان شدم تمام کوشش خود را در حد توان برای حفظ آزادی واقف میزير چتر آقای خمينی 
خود آقای خمينی ھم اين . به کار بردم به اميد اينکه شايد بشود از اين فاجعه جلوگيری به عمل آوردفشای زورمداران و ا

پرسد  می ، آقای خمينی از او۵٩مرداد  ٢١فعاليتھای مرا درک کرده بود زيرا بی واسطه در ديدار با آقای بنی صدر در 
اول انق2ب اس2می، بعد ...کند؟ که اينقدر فساد می اين جعفری کی است کند؟ نق2ب اس2می چرا اينقدر فساد میاين ا"

آقا انق2ب اس2می يک روزنامه است : گفتم ]بنی صدر [.صبح آزادگان، بعد جمھوری اس2می فحش می دھند و خرابند
  )٣(»  ... در مقابل تمام روزنامه ھا و راديو و تلويزيون و حرف حق را می زند

م2قات کردم، بعد از حال ) پاريس(و پس از مھاجرت که اولين بار آقای بنی صدر را  در ورسای   ٧۶ل ياد دارم در ساب
تازه  و و احوال و تجديد خاطرات گذشته، از روی دفترچه خاطراتشان جريان م2قات خود با آقای خمينی را برايم خواند

آقای . رفته است ه میا آقای خمينی برای اينجانب طفرآنروز متوجه شدم که چرا آقای بنی صدر از گرفتن وقت م2قات ب
بيان کرده نيز ، ۵٩مرداد  ٢١در م2قات خود با آقای خمينی در " درس تجربه"بنی صدر مطلب فوق را در کتاب 

اين جعفری . چرا اينقدر فساد می کند] منظور روزنامه انق2ب اس2می[اين انق2ب اس2می: آقا برگشت و گفت:" است
 )۴."(که اينقدر فساد می کندکيست 

  

. اما من در آن موقع رئيس جمھور نبودم و پست و مقامی ھم به غير از اداره روزنامه انق2ب اس2می در اختيار نداشتم

توانستم دنيا را زير و زبر کنم، اما در زمان مناسبی خودم از  ولی اگر جای آقای بنی صدر بودم، نمی گويم که می
دادم زيرا تا يکی دو ماه قبل از  دادم و با اين عمل آنھا را در مخمصه بزرگی قرار می استعفا میرياست جمھوری 

شد،  اگر ھم اين نتيجه حاصل نمی. احتمال اينکه آن وضعيت به نحو مطلوبتری برگردد وجود داشت ۶٠کودتای خرداد 
زمان بسياری از ماھا در اطراف رئيس اما در آن . شديم يم و بطورمطلق سرکوب نمیدآور حداقل، زمان بدست می

گير تحريم و جنگی تمام عيار شده است که خطر اضمح2ل کشور و يا وقتی کشور درجمھور بر اين نظر بوديم که 



مکلف به پرداختن به دفاع است و از اين  بنی صدر به عنوان رئيس جمھور و فرمانده کل قوا ،تجزيه ميھن وجود دارد
 تا اين حد  که شايد ھنوز برايش - تا رضايت روحانيت قدرتمدار کند عملبايد از خيلی چيزھا بگذرد و نوع ديگری  رو

    .بدست آيد ملموس نشده بود،

  

خط دادن به بنی صدرعليه امام و انق2ب و ھمکاری با وی «شايد مطلع باشيد از مھمترين اتھامھای من در دادگاه انق2ب 
به استناد يک مکالمه تلفنی  و اين ھمه ذکر شده است و اينکه بنی صدر را تشويق به استعفا کرده ام،» امو مخالفت با ام

اينھا ) ۵(» آقای بنی صدر محکم بايست، حرفھايت را بزن و استعفا بده«: اينجانب و بنی صدر که در آن من گفته بودم
به حساب آورده شده و به پرونده ام در دادگاه انق2ب اوين  را شنود کرده بودند و ھمگی به سند مخالفتم با آقای خمينی

  .الصاق شده بود

 

با اين توضيحات اميدوارم تا حدی روشن شده باشد که محدوده ھمراھی اينجانب با آقای خمينی بعد از انق2ب چقدر بوده 
چه  ،که با انق2بی که آقای خمينیدر حقيقت من بر اين نظرم که با آقای خمينی به عنوان خمينی ھمراھی نکردم بل. است
از قول و قرارھائی که رھبر انق2ب در پاريس  چونو  ھمراھی  کردم ی خواستم و چه نمی خواستم رھبرش بود،من م

حقيقت را باز تکرار کنم که . شودنمنحرف  و پيمان از نزديک آشنا بودم بسيار مايل بودم او از اين عھدبه مردم داده بود 
ای بنی صدر بودم بعد از اينکه چند بار دروغ و خلف قول و قرار آقای خمينی را می ديدم، حد اقل کاری که اگر من به ج

آيا نبايد مردمی که برای آزادی، استق2ل، عدالت و حقوق . می کردم اين بود که حرفھايم را می زدم و استعفا می دادم
ھايی بنام  جويی رنده اش باشند؟ بديھی است وقتی بنابر مصلحتخويش قيام کرده و پيروز شده اند، خود ھم حافظ و نگھدا

کنند، استبداد در  مردم از جزئيات موضوعات آگاه نمی شوند و از اين رو انق2ب را به امان خدا رھا  میجنگ و تحريم، 
متأسفانه تحقق پيدا  ايرانواقعه بس دھشتناکی که در . که بازھم گشت لباس ديگر و بنام حفظ انق2ب به شدت باز می گردد

ديگری نق2ب به استبداد در روزنامه انق2ب اس2می ھدف اصلی ما دقيقا بر ھمين فھم بنا شده بود که نگذاريم ا. کرد
اسناد و مدارکش به آنچه گفته شد . روددنيا ديگر انق2بھای بزرگ  شود و به بيراھه رژيمھای سرکوبگر بعد ازتبديل 

می شود و اگر خوادخواھی نباشد، اجازه بدھيد بگويم شايد از معدود کسانی ھستم که ريز و  ھايم يافت وفور در نوشته
به رشته تحرير  ده امکه در آن شرکت داشته و يا شاھد بوده و يا تحقيق کررا درشت، خوب و بد، زندگی خود و حوادثی 

 . در آورده و به زعم خويش به عنوان تجربه در اختيار عموم قرار داده ام

  

  پرسش دوم ناظر به د�يل ھمراھی آقای بنی صدر و گروه ما با آقای خمينی -ب

  

ان رئيس شرط اخ2ق است به روح ھمه آزاديخواھان و استق2ل طلبانی که در دوربه اين پرسش، پيش از پاسخ تفصيلی 
زادی ايران ايستادند و استق2ل و آخاموش نماندند و شجاعانه بر رای خويش به نامزد ايران  جمھور اول و در اقصا نقاط

آن شمار از دوستان بنی صدر که از . و جان خويش را در زندانھای رژيم برای اين ارزشھا فدا کردند درود فرستيم
بيرحمانه به جوخه اعدام سپرده شدند ھرچند زور استبداد بيش از توان آنھا بود، ولی با خون خويش  ۶٠فردای خرداد 

  . قعی و%يت فقيه و استبداد را آشکار سازندتوانستند چھره وا

پرروری برخی  از عمق استبدادآشکار است که آقای بنی صدر . اما به بنی صدر و نوع تعامل او با خمينی برگردم
کام2ً آگاه بود و در مجلس خبرگان ھم کوشش خود را بکار برد که جلو تصويب و%يت فقيه را بگيرد، و به روحانيون 

با اين وجود . ، مخالفت با اصل و%يت فقيه بود»عدم کفايت سياسی«يکی از اتھامتش در جلسه ھم بود که ھمين علت 
با وجود تصويب و رسميت يافتن قانون اساسی که در آن و%يت  ديد می آشکاراھنوز جای پرسش است که چرا وی که 

خود را  ،جمھوری در نظر گرفته شده بود ای رئيسکه برذو جنبتينی فقيه با اختيارات مشخصی گنجانده شده و اختيارات 
ئيس در باره اختيارات ردانست که قانون اساسی   نامزد رياست جمھوری در چارچوب ھمين قانون کرد؟ آيا وی نمی

تواند به تنازع منجر شود؟ چرا و به چه دليل خود را وارد يک چنين ميدان خطرناکی  میجمھور دارای ابھام است و 
. ، آورده ام١٩-٣٠، ص »١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد «نسبتاً مبسوطی در باره اين پرسش در کتاب کرد؟ شرح 

  .برای يادآوری به خ2صه از آن در اينجا کفايت می کنم

  

، اھرمھای قدرت در دست آقای خمينی يا حزب ۵٨بھمن  ۵گفتنی است تا قبل از انتخابات رياست جمھوری در 
 : اين مکانيسمھای قدرت عبارتند از. ود که آنھم در زير سيطره معنوی آقای خمينی پنھان شده بوداس2می ب جمھوری

ـ وجود نمايندگان رھبری در تمام ارگانھای لشکری و کشوری و ارگانھای جديدالتأسيس که به صورت دولت در دولت 
 . وجود داشت

 . ا دفتر وی منصوب شده بودندـ ائمه جمعه و جماعات که مستقيم و بدستور آقای خمينی و ي

که با پوشش آقای خمينی، ... سپاه پاسداران، دادگاھھای انق2ب، جھاد سازندگی وکميته ھا،  نھادھای سرکوب جديد مانندـ 
 . گيری در مورد آنھا در دست حزب جمھوری قرار گرفته بود مديريت و تصميم

 ـ صدا و سيما

 .ر رھبر در دست حزب بودـ اکثريت اعضای شورای انق2ب که به ام



 ...  خرداد و توليات مقدسه و ١۵وری مالی بنياد مستضعفان و بنياد ـ امپرات

  ـ گسترش شبکه ايدوئولوژی عقيدتی در مدارس، دانشگاھھا، ادارات و بخصوص ارتش و نيروھای انتظامی 

تی که دانشجويان پيرو خط امام در گيری و دولت در دول ـ به مجموعه اينھا، اشغال سفارت آمريکا و بحران گروگان
به تنھايی موجب حذف بسياری و  ، يعنی گروگانگيری،اين آخری. را ھم بيفزاييدپوشش آقای خمينی، بوجود آورده بودند 

ھتک حيثيت، شخصيت زدايی و افترا و تھمت به افراد محوری در سياست خارجی کشور گرديده و کل سياست داخل 
 . الشعاع خود قرار داده بود کشور را نيز تحت

  

به ھرچند  بودندسرکوبگرانه روحانيت قدرتمدار قدرت /ھر کدام از مجموعه فوق، ابزارھای پيشرفته ای برای سلطه
دليل عدم توانايی مديريتی و حتی فکری روحانيت حاکم، در عمل البته در کشور مراکز متعدد قدرت به صورت متضاد 

آقای مجوز شخص حزب و خط امام، بوجود آمده بود و ھر کدام از مراکز فوق، خودسرانه و غالباً ھم تحت پوشش 
آمد و  شد و يا به اشغال در می يا مصادره می... ھا و ساختمانھا، زميندر سراسر کشور ھتلھا، . کردند خمينی عمل می

ھا و بگير و ببندھای گروھھای مسلح در  به ھمۀ اينھا خودسری. امنيت در وجوه مختلف آن از ھمه جا رخت بربسته بود
  . کردستان، گنبد و بعضی نقاط ديگر کشور را نيز بايد اضافه کرد

انشين انق2ب، مدعيان سلسله روحانيت، تمامی اھرمھای قدرت را تصاحب کرده و يا نقشه به تدريج می بينيم نيروی ج
بينيم واکنش تودۀ مردمی که خارج از ارگانھای  است که میدر ھمين بين . تصاحب آنچه را که باقی مانده بود کشيده بودند

صوص سران آن به بخ ه حزب جمھوری وسوزانند، نسبت ب برای انق2ب دل میجديدالتأسيس و يا مراکز تصاحب نشده 
از وجھه چندانی در ميان مردم عادی  ولی نداينان حتی اگر نگويم منفوردر اين شرايط . رسد حد تنفر عمومی می

دار بود زيرا  اشان در بين اکثريت روحانيون و مراجع به شدت خدشه حتی وجھه. بخصوص انق2بيون برخوردار نيستند
بنابراين طبيعی . دند که ھدف حزب جمھوری و آقای بھشتی تصاحب قدرت به ھر قيمتی استکر بسياری خود شھود می

قريب به اتفاق روحانيون عادی سراسر کشور، به جز اقلی از آنان که مرتبط به حزبند، از نامزدی حتی است اگر بيابيم 
 . غيرقابل ھضم بودبشدت جمھوری اس2می اين مسئله برای حزب البته کنند و  میصدر اع2م حمايت و پشتيبانی  آقای بنی

  

دانست  صدر دقيقاً وضعيت قانون اساسی را می اگر فرض کنيم که آقای بنیباز ھم با توجه به اين بافت مت2طم سياسی 
بنظرم بخشی از اين پرسش . آقای اشکوری ھنوز معتبر استپرسش  ،خودش از اعضای فّعال مجلس خبرگان بود چراکه

ای اختصاصی با اط2عات  در مصاحبه ۵٨دی  ١۶وی در تاريخ يکشنبه . قبل از انتخابات پاسخ داده استرا خود ايشان 
ای اع2م کرده بوديد، در صورتی نامزدی رياست  شما در مصاحبه«: در پاسخ به سؤال خبرنگار اط2عات که پرسيد

اری انجام دھيد، آيا مواد قانون اساسی فعلی اين کنيد که مواد قانون اساسی طوری باشد که بتوانيد ک جمھوری را قبول می
ما يک . ام عرض کنم بله، من اين حرف را زده«: دھد صدر پاسخ می آقای بنی )۶(» کند؟  خواست شما را برآورده می

جمھور بايد کارھايی را طبق اين قانون اساسی انجام  مواقع عادی داريم و يک مواقع غيرعادی، در مواقع عادی رئيس
اما در وضعيت غيرعادی بايد بتواند اعتماد جامعه را به امکان خروج از بحران فراھم کند و اين ديگر در ظرف . دھد

اگر مسئله ظرف قانونی . چنين وضعيتی است ا�ن ھم. گنجد گنجد و در ظرف قانون و روانشناسی جامعه می قانون نمی
جمھور و مجلس ھمآھنگی وجود داشته  شود بايد بين رئيسبود بله نواقص زياد است و اگر بخواھيم اين نواقص رفع 

توانند  ای انتخاب شد و مجلس ھم روی ھمان برنامه انتخاب شد، اينھا می جمھور روی يک برنامه البته اگر رئيس. باشد
کرد که  توان حداقل تضمين اما اگر ھمآھنگی بھم نرسانند می. ھمآھنگی داشته باشند و در نتيجه دولت موفق خواھد بود

در حقيقت آقای بنی صدر گويی توجه ) ٧(» .اعتمادی را در آينده ايران و حفظ کشور از بحرانھای سخت بوجود آورد
اش به شناختی است که از روانشناسی عمومی مردم ايران دارد و از اين رو معتقد است بايد به حفاظت از اعتماد مردم 

مواد قانون اساسی، اين عنصر است که ضامن اصلی حفظ و نگھداری به انق2ب بھای بيشتری دھد زيرا فراتر از 
دست  شناختشالبته بی شک او در اين . آزادی، استق2ل و حقوق آحاد ملت ايران و جلو گيری از استقرار استبداد می داند

 .به قمار خطرناکی زد

  

اينکه، پس از اينکه  توضيح نخست. شود صدر چند توضيح ديگر بايد افزوده گردد تا اوضاع روشنتر به مطلب آقای بنی
 قانون اساسی جمھوری اس2می از تصويب نھايی مجلس خبرگان گذشت و برای اظھار نظر در جرايد انتشار پيدا کرد،

کارشناسان، احزاب، گروھھا، مراجع و علما نظر خود را در مورد آن اع2م داشتند و به  صاحبنظران مختلف اعم از
و تضاد آن با اصل  ۵۶و  ۶هللا سيدکاظم شريعتمداری بويژه به اصل  آيتبرای نمونه، . ايراد شد ھم بعضی از مواد آن

شود رفع  اشکا%ت موجود در متممی که در نظر گرفته می برای خوابانيدن اعتراضھا گفته شد. ، اعتراض داشت١١٠
ھا بروند و به قانون اساسی رأی  به حوزهطی پيامی از مردم خواست که  ۵٨آذر  ٧آقای خمينی در تاريخ . خواھد شد

بزرگتر از آنست که به واسطه يک اشکالی قابل  ،اس2م«: بدھند و اگر اشکالی ھم داشت در متمم آن برطرف خواھد شد
با وجود ) ٨(» . اند رفع شود اگر اشکالی باشد ممکن است در متمم که در نظر گرفته. رفع از اساس آن صرفنظر نمائيد

سرانجام با . شناخت حاضر به تأييد و امضای آن نبود هللا شريعتمداری که بيش از ديگران ھمصنفان خود را می آيت ،اين
آماده چاپ انق2ب اس2می بياد دارم که روزنامه . مشروطی داد  گفتگو با ايشان و قول تدوين متمم قانون اساسی اط2عيه

ای  کنند که اع2ميه و گفت کمی دست نگھداريد، دارند با آقا صحبت میباشی تلفن کرد  از قم خبرنگار ما آقای حاجی. بود



با%خره ساعتی بعد تلفنی اط2عيه وی را برای انتشار در روزنامه برای ما قرائت کرد متن اط2عيه به قرار زير . بدھد
ره نظريه اينجانب نسبت هللا الرحمن الرحيم؛ به دنبال مراجعات مکرر طبقات و گروھھای مختلف مردم دربا بسم: "است

در حلول دوران مجلس خبرگان ما بارھا طی . دارد به قانون اساسی جمھوری اس2می ايران بدينوسيله اع2م می
ايم و اينک مجدداً اع2م  ای از مواد تذکر داده ھايی نظريات خود را در خصوص لزوم تصحيح و تکميل پاره مصاحبه

و  ۶در چھارچوب تعاليم عاليه اس2م ضرور و واجب است و اگر تضاد دو اصل داريم که حفظ ارکان حاکميت ملی  می
و بعضی از اصول ديگر آن اص2ح و حل گردد، بقيه مواد قانون  ١١٠کند با اصل  که حاکميت ملی را تصريح می    ۵۶

 . » ۵٣ ١۴٠٠شھر محرم  ١٠و الس2م علی عبادهللا الصالحين : اساسی ب2مانع است

  

. رسيدپرسی به تصويب  از طريق ھمه ۵٨آذر  ١١اينکه قانون اساسی جمھوری اس2می در تاريخ ی دوم توضيح ضرور

آقای خمينی در دو نوبت مخالفت خودش را با نامزدی  پيش از سرگيری انتخابات رياست جمھوری مطابق اين قانون،
که بھتر است ھيچ روحانی خود را و بعد ھم اع2م کرد ) ٩( کند میرياست جمھوری آقای بھشتی، خصوصی اع2م 

صدر صحبت  تير آقای بھشتی به سنگ خورد، در شورای انق2ب با آقای بنیاز اين رو وقتی . نامزد رياست جمھور نکند
جمھور با يک رأی با% و قابل اتکايی که عزت و آبروی جمھوری اس2می را در  رئيس تا به زعم آقای خمينی می شود

گويند بھتر است که براساس تفاھم عمل شود و برای اينکه  اعضای حزبی شورا می .، انتخاب شودجھان به ارمغان آورد
الدين فارسی را کانديدای  آقای ج2ل ،حمايت و پشتيبانی ما را به ھمراه داشته باشيد، قول دھيد که بعد از انتخاب شدن

خابات پيروز شوم آن کسی را که شايسته اين که در انت دھد در صورتی جواب میصدر  اما بنی. وزيری نمائيد نخست
گويند حال که چنين است شما خود را نامزد رياست  بعد از آن به وی می  )١٠. (دانم معرفی خواھم کرد مسئوليت می

  ) ١١.(ورزد صدر از اين تعھد نيز امتناع می آقای بنی. وزيری آماده کنيد جمھوری نکنيد و خودتان را برای نخست

  

ابزاری برای اھداف پذيرفت تبديل به  صدر بود زيرا اگر طرح آنھا را می ر ھر دو صورت حق با آقای بنیدبه نظرم 
وزير و ھيأت دولت در دست حزب جمھوری اس2می قرار  در صورت اول که نخستشد؛  حزب جمھوری اس2می می

. گرديد ی در صورت مخالفت تبديل میجمھور با آن قانون اساسی به يک مقام تشريفات گرفت، و بطور خودکار رئيس می

د، ع2وه کر وزيری آماده می شد و خود را برای نخست صدر نامزد رياست جمھوری نمی که آقای بنینيز و در طرح دوم 
فاتحه آزادی خوانده شده بود و بدين طريق نقش رای مردم مردم در صحنه يعنی نيروی اصلی  بر اينکه از ھمان ابتدا

مگر آقای خمينی به يکی از   .عھد خود وفا کننده بود و ھيچ تضمين اجرائی ھم وجود نداشت که آنھا بانق2ب حذف شده 
  ؟ وفا کنندھائی که در پاريس به ملت ايران داد عمل کرد، که حا% حلقه اسرارش  وعده

  

وزيری  به نخست صدر کردند و آقای بنی ز وفا میکه بعھد خود ني اگر اين طرحھا موفق می شد، و حتی در صورتی
چون و داد  تشکيل میبه راحتی خود را مورد نظر ولت دبعد از احراز پست رياست جمھوری، معرفی می شد، حزب 

قرار براين بود که بعد از بدست آوردن رياست جمھوری بخش و يا تمام اختيارات رھبری از آقای خمينی گرفته شود و 
اينکه غير از ھم صدر  آماده بود و آقای بنی» صلحا«ھا به نمايندگی ايشان عمل کنند، ھمه چيز برای ديکتاتوری  آن

با . نبود در واقع پيشنھاد فوق ترفندی بيش. توانست داشته باشد میننقش اساسی ديگری را انجام دھد آنھا  یکارگزار
شود که چرا آقای بھشتی در خط طرح و تصويب و%يت فقيه مجلس خبرگان را به پيش  فوق آشکار میپيشنھادھای 

کنار صدر از نامزدی رياست جمھوری  که آقای بنی در بخشی از جامعه و برای ما مشخص شده بود در صورتی. برد می
و يا » صلحا«رفت، چون رقيب قدرتمند ديگری در ميدان نبود، از ھمان قدم اول جاده برای برپائی ديکتاتوری  می

  . آقای بھشتی بازگذاشته شده بود) ١٢(»صالح «

 

که در اينجا %زم است بيان شود به وجود توافق ھمه جانبه ای بر می گردد که در ميان ھواداران رئيس توضيح سومی 
صدر رسماً خود را نامزد شرکت در انتخابات رياست  قبل از اينکه آقای بنی. ھور در مورد نامزدی او ابراز می شدجم

ای که اينجانب نيز در آن شرکت داشتم و در منزل بھجت خانم خواھرشان برپا شد، مسئله  جمھوری بکند، در جلسه
گذاشته شد و جوانب مختلف مسئله مورد بحث و  صدر با حضور خودشان به بحث شرکت کردن يا نکردن آقای بنی

جو . دھد، حاضرين در جلسه با%تفاق موافق نامزد شدن وی بودند ام ياری می که حافظه بررسی قرار گرفت و تا جائی
در کشور ديکتاتوری  زمينه خالی است و از ھمان ابتدا غالب اين بود که با توجه به قانون اساسی، اگر ايشان شرکت نکند

. شود ذھبی به شکل قانونی برقرار خواھد شد و اساس جمھوری و آزاديھا و حقوق فردی و اجتماعی از ريشه نابود میم

را  و%يیالعاده با%ست، ممکن است با کوشش و ت2ش بتوان جلو ديکتاتوری  اّما با شرکت ايشان که اميد به پيروزی فوق
  . اين درک کلی ما در آن زمان بود. گرفت

 

صدر از کيفيت قانون اساسی و تضاد آن با حاکميت ملی و حل نزاع  دھد که نه تنھا آقای بنی ات با% نشان میتوضيح
وزير و مجلس در صورت برخورد مطلع بوده است بلکه کشور را در وضعيت سخت بحرانی و  جمھور، نخست رئيس

. ت برخواھد بست و استبداد حاکم خواھد گشتخطرناکی می ديد که اگر دير جنبيده شود، آزادی و استق2ل از کشور رخ

که دست خود آقای خمينی در جريان تصاحب بوده است  کرده اين ديده و يا به ذھنش خطور نمی تنھا چيزی را که نمی



وی آقای خمينی را از معادله قدرت به علت اينکه مرجع تقليد . قدرت و استقرار ديکتاتوری و نقض عھدھا در کار است
عصوم می ديد و نه بازيگر سياسی، حذف کرده بود و البته ھمين غفلت موجبات زيانی عظيم شد که ھنوز نه را تالی م

  . تنھا ملت ما بلکه کل منطقه از آن در رنج است

  

  ١٣٩٣/مھر/١٠لندن 
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