
 

 

 

  ...آقای گنجی، اگر از جنس رژيم نيستيم
  

مت آفرينی با توجه به مدارک و اط&عاتی که از آن دوران دارم، از گستره بی انصافی و خصو" 
بی اخ&قی و دروغگويی شگفت انگيز موجود در نوشتار آقای گنجی در جھت . در شگفت ماندم گنجی

مساوی  ...دادن روايتی دلبخواھی از دوران اولين ر ئيس جمھور ايران، برايم تکان دھنده است
ت به دانستن خمينی و بنی صدر يک توھين به حرمت و کرامت شخص بنی صدر نيست، در حد خيان

آيا می شد تصور کرد که دراين اوضاعی که ھمه . و وفاداران واقعی به آن است ٥٧آرمان انق&ب 
از ھر سو تحريف می کنند بدون شاھدی زنده و توانا و  را، دارند ارمانھای انق&ب بزرگ ملت ايران

   ".ژرفنگر مانند بنی صدر برای نسل جوان توضيح داد؟ و خدا از درون قلبھا آگاه است

 

     اجمالیبررسی : بخش اول

  پيش درآمد

مقاله جديد به نام آقای اکبر گنجی در باره آقای  ١٤چند ھفته پيش، يکی از نوانديشان دينی نشانِی 
را به اط&ع من رساند و درخواست کرد با " وهللا من به بنی صدر رأی ندادم"بنی صدر تحت عنوان 

زمان بوده ام در باره پاره ای از ايرادت وارده اظھار نظر  توجه به اينکه اينجانب در متن وقايع آن
از آنجا که به عنوان يک مسلمان به اين آموزه قرآنی باورمندم که کتمان شھادِت به حق، . کنم

معصيت است،  بر خود فرض دانستم پس از مطالعه مقا^ت آقای گنجی، و در پيوند با مطالبی که وی 
و ھم در  ٦٠ست، دانسته ھا و مشاھدات خويش، ھم از دوران زندان دھه در اين مقا^ت ابراز کرده ا

  . دوارن خارج از کشور را بيان کنم

از سوی ديگر، با توجه به شناخت دورا دوری که از آثار آقای گنجی داشتم و او را به عنوان 
ای می توانم از يافته بودم مشتاق شدم ببينم چه نکات تازه  شگری فوق العاده پرکار و توانمندپژوھ

به ھر حال بی درنگ .  بياموزم -که دقيقا در مسير مطالعاتی خود من می باشند -اين سلسله مقا^ت
         .مقا^ت آقای گنجی را از روی سايت ميھن ذخيره کرده و با دقت مطالعه کردم

وضوع مورد اين نکته را ھمين جا خوب است بيفزايم که خود من يکی از قربانيان مستقيم ھمين م
را  ٦٥تا پاييز  ٦٠بررسی آقای گنجی بوده ام و بيش از پنج سال از بھترين دوران عمرم از خرداد 

به اتھام مدير مسئول بودن در روزنامه ای که صاحب امتياز آن رئيس جمھور منتخب اکثريت ملت 
حصار گذرانده ام، و و قزل) کميته توحيد(ايران بود در پشت ميله ھای زندانھای اوين، کميته مشترک 

اتفاقا بر اساس ھمين تجربه عينی زندان و بازنگری انتقادی نسبت به دوران اولين رياست 
جمھوری، نقدھايی نيز بر روش ھای آقای بنی صدر داشته ام و آنھا را ھم نشر داده ام که در 

  . مجموعه ای پنج جلدی در دسترس عموم است

  کلی دريافتچند 

دارم از ديد کسی که در آن دوران شاھد نزديک ماجرا بوده است به بررسی  در اين نوشتار ت&ش
چه . سلسله مقا^ت آقای گنجی بپردازم و تمام کوششم بر اين است که از جاده انصاف خارج نشوم
پس . آنکه در روز حساب نه آقای گنجی و نه آقای بنی صدر ھيچ يک برای عاقبت ما سودی ندارند

  . دال خارج نشوماميدوارم از خط اعت

از آنجا که چه بسا بسياری از ھموطنان در اين روزگار انفجار اط&عات، نه فرصت و نه حوصله 
مطالعه مطالب طو^نی را آنھم روی اينترنت ندارند، ^زم می بينم فشرده دريافتھای کلی خود را پس 

نکته بيشتر نظر به روش کار اين چند . از مطالعه مقا^ت در ھمين آغازين بخش اين بررسی بيان کنم
بی شک به منظور فھم دقيق تر اين يافته ھای کلی، ھمه خوانندگان محترم را دعوت . آقای گنجی دارد



می کنم کل بررسی را از آغاز تا پايان مطالعه کنند و از اين طريق درک و برداشت تفصيلی تری از 
  . موضوعات مورد بحث به دست آورند

تعارف بگويم پس از خواندن کامل مقا^ت آقای گنجی، نخستين احساسی که پيدا اين که بی  نکته اول
به تحريف رويدادھا و دستبرد در " سيستماتيک"کردم اين بود که وی در اين مقا^ت به گونه ای 

او که جديدا در مقا^ت دين شناسانه اش بر . آنھا پرداخته است) context(بافت و زمينه واقعی 
نتی می تازد که چرا متن دينی را بی توجه به شأن نزول آن تفسير می کنند، خودش متون شناسان س

نه تنھا بستر و زمينه را نديده است بلکه دست به تحريف . در اين سلسله مقا^ت نعل وارونه می زند
کار وی از تفسير به رای گذشته است و در موارد عديده ای نشان می دھد به ھر . ندزاصل متن می 

  .ممکن سعی دارد آنچه را خود می خواھد بر متون مورد رجوعش بار کندروش 

آنکه وی برای رسيدن به اھداف از پيش تعيين شده ای که در سر پرورانده است نه تنھا مرتکب دوم 
بی انصافيھای متعددی شده اند که کاری نااخ&قی است، بلکه در پاره ای از موارد او با شگردھای 

نگارانه ی بی پرنسيب، به نحوی جاع&نه و بی پروايانه دست به تحريف و تغيير نخ نمای روزنامه 
راستش پس از رسيدن به اين نکته  احساس تلخی به من دست . در متون و اسناد و مآخذ برده است

با توجه به مدارک . داد و مبھوت ماندم از اينھمه بی پروايی در عدم رعايت اصول اوليه اخ&ق تحقيق
بی . اتی که از آن دوران دارم، از گستره بی انصافی و خصومت آفرينی وی در شگفت ماندمو اط&ع

اخ&قی و دروغگويی شگفت انگيز موجود در نوشتار آقای گنجی در جھت دادن روايتی دلبخواھی از 
زيرا خود وی بيش از ما رنج و دردی را . دوران اولين ر ئيس جمھور ايران، برايم تکان دھنده است

ه بازجوھای نظام و^يی از طريق سرھم کردن راست و دروغ و با استفاده از تکنيک گفتن نيمی از ک
  . حقيقت و پنھان کردن عمدی بقيه آن، بر سر مخالفان سياسی اشان می آورند، خوب می شناسد

آقای گنجی در نقل قول ھای گوناگونی که آورده است به طرز عجيبی با توسل به سانسور و انواع 
حيله ھای نوشتاری وحذف و اضافات عمدی و گاه طو^نی در متون مورد ارجاع خويش، به 

و ) out of context(خصوص با توسل به روش معھود جداکردن متن از زمينه و بستر رويدادھا 
آنگاه معنای دلخواه به آن دادن، ت&ش می کند معنا و مفھوم خاصی را که خود از قبل تصميم گرفته 

 .وقايع بدھداست به 

، رفتارھا و گفتارھای آدمی را در يک تقسيم بندی کلی می توان به دو دسته تقسيم کرد؛ آن دسته سوم
اين . که فی المجموع معطوف به حقيقت اند، مصلحتی جز بيان حق نمی فھمند و در فکر آباد کردن اند

اه به خطا بروند ولی غالبا دسته کردارھا و گفتارھا ھرچند ممکن است در پاره ای مصاديق ناخودآگ
در مقابل، دسته ای ديگر وجود دارد که جا به . ھوادار اصل حقوق ذاتی انسانھا و کرامتندی انسان اند

جا به قدرت و زور اصالت می دھند و حق و راستی و کرامت ذاتی انسان برايشان در حد يک وسيله 
البته گفتم فی المجموع . به ھدف رسيد است که ھرجا اقتضا کرد می توان آنھا را کنار گذاشت تا

با اين مقدمه بايد بگويم . معطوف به حقيقت زيرا شکی نيست که گفتار صد در صد حق، مال خداست
از ديد من نوشته آقای گنجی فی المجموع بر محور حقيقت طلبی و حفاظت از حقوق و آزادی ھا 

سال گذشته خود در بند خشونت  ٣٠سياق از نظر محتوای فکری و انديشه راھنما ھمچنان به . نيست
يکی از ع&ئم خشونت ورزی اين است که او ھمه را از يک کرباس تصوير می . و تقديس قدرت است

او به . کند و حکم می دھد که فرقی بين خمينی و کسانی که به دستور خمينی سرکوب شده اند نيست
در و ھمفکرانش در داخل و خارج در سال مبارزه بنی ص  ٤٠بيش از  گونه ای بحث می کند که 

مبارزه با سانسور و ترور  و ت&ش ھمزمان و گسترده اين گروه، در وضعيتی که با خطر ترور و 
حتی فقر مالی مواجه بوده اند، برای ارائه اس&م به مثابه بيان آزادی، از ھمان جنس خشونت ورزان 

افزود که نه نفس زندان رفتن و زجر کشيدن به اين را ھم ھمزمان بايد . پيرو خط امامی بوده و ھست
ای بسا کسانی . معنای حقانيت سخن يا رفتاری است و نه زندان نرفتن به معنای ناحق و باطل بودن

در  تقابل با قدرت حاکم  به زندان می افتند و حتی جان عزيزشان را ھم بر سر آن می گذارند، اما 
می کنند، به کجراھه می روند و آب به آسياب ظالمان چون بر ھمان روش و منش قدرت حاکم عمل 

وقتی دو گروه و يا دو دسته ھرچند به ظاھر در تضاد با يکديگر در اعمال خود روش . می ريزند



يکسانی برای موفقيت و حاکميت خود بکار می برند، نمی توان گفت اين دو گروه و يا دسته در بن 
در واقع اينھا از جھت انديشه راھنما از . وت ماھوی دارندمايه فکری و مرامی خويش با يکديگر تفا

در اين شرايط است که قدرت حاکم چون امکانات و وسايل بيشتری و قوی تری در . يک جنس اند
اختيار دارد، حاکم است، اما از آنجا که روش و منش حاکميت و اين گونه از مخالفانش از يک جنس 

امکان انتخاب بين جبھه استبداديان و آزادی خواھان واقعی را است، جامعه دچار تاريکی می شود و 
پيدا نمی کند و لذا ترجيح می دھد که با ھمان رژيم سر کند و به قول معروف بسوزد و بسازد اما 

در حقيقت در چنين جوی، افراد جامعه در عين حالی که جانشان از . ريسک بی چشم اندازی نکند
ت ھمگانی برا ی آزادی و باز يافت حقوق ذاتی و خدادی خويش بر نظام به لب رسيده است به حرک

نمی خيزند چون می بينند که دعوای ميان نظام حاکم و مخالفانش، در تعبير آقای گنجی نزاع سلطان 
از اين ديد به نظر می رسد آقای . و مخالفان سلطان، نه بر سر حقوق و آزادی، که بر سر قدرت است

استه، دست کم در سطح اين سلسله مقا^ت، در جھت بقای نظام ظلم در کشور گنجی، خواسته يا ناخو
  .ما گام بر می دارد

عزل و سپس تھديد به مرگ و آنگاه خروج آقای بنی صدر از کودتا ويا و  ٦٠خرداد   تحو^ت چھارم،
 کشور و تداوم ناسزاگويی ھا و تھمتھا و جعليات در باره آقای بنی صدر و شخصيت وی از سوی

رژيم سلطانی توتاليتر در اين سی ساله نشان می دھد که آقای بنی صدر از جنس رژيم استبدادی حاکم 
نبوده است و گرنه او اين اندازه ھوش و استعداد داشت که بتواند جای پای خود را در رژيم محکم 

بنی صدر در آقای . کند مگر نه آنکه به قول آقای گنجی خمينی نيز او را نمی خواست از دست بدھد
زمان زندانی شدن گنجی اع&ميه در ستايش مبارزه او با استبداد می دھد و از نھادھای بين المللی 

اما در مورد روش آقای گنجی در برابر بنی صدر چه . می خواھد از حقوق و کرامت او پاسداری کنند
رکت در سرکوبھای می توان گفت؟ از حضور عينی او در صف اول حاميان و^يت فقيه و چه بسا ش

اما حال که وی صاحب چندين جايزه معتبر حقوق بشری در سطح . سخنی نمی گوييم ٦٠سالھای دھه 
جھان ھستند آيا می توان گفت او ديگر از جنس آزادی خواھان عالم شده است؟ آيا به جز سلطان 

ر اين تحول در آثار خطاب کردن آقای خامنه ای نشانه ھای قوی از جنس انديشه راھنمای آزادی دال ب
وی ديده می شود؟ از اين منظر، بررسی سلسله مقا^ت وی در باره بنی صدر شايد بتواند محک 

  .عدم تحول باشد/خوبی برای رديابی اين تحول

ھرکسی با نوع و سبک نوشتارھا و بيانيه ھا و تحليلھای سازمان مجاھدين انق&ب اس&می  پنجم،
نھا به شخص بنی صدر که تا امروز نيز عليرغم مغضوب شدن اين آشنا باشد و از سابقه ضديت آ

سازمان نزد نظام و^يت فقيه ادامه دارد، می تواند شک کند که بايد رابطه ای باشد بين اين سلسله 
البته اين يک حدس روزنامه نگارانه است و آرزو می کنم آقای گنجی خودش . مقا^ت و آن سازمان

  .شتر بکاونددر اين باره حقيقت را بي

  بررسی تفصيلی: دومبخش 

که با توجه به تجربه شخصی بعيد می دانم کار  -آقای گنجی در اين رشته مقا^ت با تتبعی خارق العاده
دھھا عيب و ايراد بر آقای بنی صدر وارد ساخته است، از روش سياسی تا  -يک تن به تنھايی باشد

برای ايراد يابی نيز برايش . ھای معاشرتی او زندگی خصوصی و ازدواج و ط&ق دخترش تا ويژگی
فرقی نمی کند که راوی بنيادگرای خشونت طلبی مانند ج&ل الدين فارسی باشد يا يک خشونت گرای 

در اينجا فقط آنچه را که به . من در اينجا قصد ندارم به بررسی تک تک اين ايرادات بپردازم. ديگر
ه شاھد بوده ا م و در مقا^ت گنجی نيز بعضا به آثار خود مسائل سياسی بر می گردد و خود به عين
  . من  ارجاع داده شده است بررسی می کنم

  بنی صدر و تز حکومت اس&می. ١

آقای گنجی در قسمت اول مقاله خود کوشش کرده است با آوردن دو نقل قول از يکی از بخشھای 
ه شيوه معھودی قياس گران صوری و و البته ب" ده سال با اتحاديه"کتاب اينجانب تحت عنوان 

و  ٥١استفاده از مغالطه اشتراک در لفظ، آنچه را که آقای بنی صدر برای اولين بار در زمستان سال 
در خارج با عنوان حکومت اس&می مطرح کرده بود، را با حکومت اس&می مورد نظر و عمل آقای 



اثبات کرده باشد که بنی صدر ھم در ھمان  خمينی يعنی و^يت فقيه، يکی يا ھمسو به حساب آورد تا
زمانھا به و^يت فقيه معتقد بوده و برايش کتاب ھم نوشته است و از اين رو نمی توان گفت او در 

. اما وی در اينجا به طرز ناشيانه ای خود را لو می دھد. برابر انديشه و^يت فقيه قرار داشته است

  :نب از بنی صدر اين چنين نقل می کندتوجه کنيد، گنجی بر مبنای نوشته اينجا

را باور کنيم  انديشه حکومت اس&می اما البته ما مسلمانھا بايد متحد بشويم و بدون اين که"...   
نخواھيم توانست در چھارچوب امکاناتی که جبھه در دسترس قرار می دھد مردم را برای حکومت 

 ) ١](٢" [اس&می بسيج کنيم

ھمين کتاب آمده است، در  ٣۶۶مطابق سندی که در صفحه ی ": می افزايد که و بعد خود او بر آن 
در خارج از کشور، از دو عنوان  ١٣۴٧شماره ی اول خبرنامه ی جبھه ملی ايران در ارديبھشت 

سابقه . ياد شده است" استق&ل، آزادی، جمھوری اس&می"   و" استق&ل، آزادی، حکومت اس&می"
 )٢."(و نظراتش، دور از چشم آيت هللا خمينی نبودی فعاليت ھای بنی صدر 

تحريف . او در ھمين يک پاراگراف دو تحريف عمده، يکی شکلی و ديگری محتوايی، انجام می دھد
که در ) ١٣٤٧منتشره در سال (شکلی اين است که شعار حکومت اس&می نه در شماره اول خبرنامه 

اما تحريف محتوايی وی از ) ٣.(شماره آمده است يعنی در آخرين ٥٧،  به تاريخ بھمن ٥٦شماره 
اين موضوع ھم مھمتراست؛ با وجود اين که آقای گنجی ظاھراً کتاب اينجانب را در ھنگام تدوين اين 
سلسله مقا^ت در اختيار داشته است، بايد گفت بنابراين نمی خواسته است محققانه به محتوای نظر و 

به قول مو^نا تو گويی شير نوشيدنی و . ت اس&می توجه کندتعريف آقای بنی صدر در مورد حکوم
من در ھمان  کتاِب مورد اشاره آقای گنجی در رابطه با . شيردرنده ھر دو از ديد وی يک معنا دارند

سانسور خبرنامه و ھمچنين بافت و زمينه واقعی اين سخن آقای بنی صدر با اسناد داده ام و بيان 
خبرنامه جبھه ملی سوم را که  ٥٥ويان ملی مذھبی خارج از کشور، شماره کرده ام که چگونه دانشج

که به قلم آقای " جای استق&ل در مبارزه"منتشر شده بود، به علت سرمقاله   ١٣٥٧در ارديبھشت 
بنی صدر بود و وی در آنجا از حکومت ملی ياد کرده بود، مسکوت گذاشتند، چراکه از ديد اين 

ح شده در مقاله بنی صدر با حکومت اس&می مورد نظر آقای خمينی سازگار دانشجويان انديشه مطر
انجمن اس&می دانشجويان ايرانی در به طور مشروح گزارش شده است  که مسئو^ن در کتاب . نبود

دستور منع پخش خبرنامه را  ٧٨ژوئن  ١٥خود مورخ  ٤٧آمريکا و کانادا طی بخشنامه شماره 
  )  پايان ھمين مقاله ببينيد سند را در-٤.(صادر کردند

در سر مقاله زير : "مسئو^ن انجمن اس&می در اط&عيه خود راجع به اين ممنوعيت آورده بودند
کوشش شده که با استفاده از بعضی از قسمتھای برخی از فتاوی " جای استق&ل در مبارزه"عنوان 

شرايط کنونی توجيه کنند، را به صورت يک جبھه واحد در " حکومت ملی"امام خمينی موضوع 
اس&م و احکام "ولی گويا فراموش کرده اند که امام خمينی در بيانيه ھا و فتواھای خويش شعار 

اميد است که در نشر و پخش نکردن کليه . .. را از مردم خواسته است" حکومت اس&می"و " قرآنی
خمينی سازگار نيست کوشا مطالب و نشرياتی که با مواضع و فتاوی رھبر عاليقدر حضرت امام 

  ) ٥." (باشيد

بعد از اينکه خبر صدور بخشنامه به وسيله انجمن اس&می دانشجويان آمريکا و کانادا در اروپا مبنی 
برعدم نشر خبرنامه،  منتشر شد، بنی صدر در واکنش به آن و در عريضه ای مشروح و عمومی 

نديشگی خود را در اين باره برای ھيأت صفحه مواضع فکری و ا ١١خطاب به مسئولين انجمن در 
  :  مديره انجمن اس&می آمريکا و کانادا می نويسد که قسمتھائی از آن به نقل از کتاب چنين است

  :اين عريضه خصوصی نيست"

  ھيأت مديره محترم انجمن ھای اس&می و مسئولين و اعضاء واحدھای انجمن اس&می در آمريکا

  :ی بخشنامه ای پخش خبرنامه را ممنوع کرده ايد و اين بدو دليلامروز اط&ع رسيد که شما ط

  :در سرمقاله با حکومت اس&می مخالفت شده است - ١

حکومت ملی ( کوشيده شده با استفاده از بعضی قسمتھای برخی از فتاوی امام خمينی موضوع "
کشته شدگان در فھرست . ٢....." را بصورت لزوم يک جبھه واحد در شرايط کنونی توجيه کند) 



کار شما مخالف صريح و آشکار با . نام دو تن آمده است که از دين خود بيرون رفته بوده اند
اساس حکومت اس&می را مبارزه با سانسور تشکيل : اول: حکومت اس&می دارد و اين بدو دليل

... گزينند بشارت باد بکسانی که قول ھا را می شنوند و بھترين آنھا را بر می: می دھد که فرمود

پس فرق اين حکومت با حکومت شاه در چيست؟ مگر سانسور خوب و سانسور بد وجود دارد؟  
را به صورت لزوم جبھه واحد در شرايط کنونی " حاکميت ملی"در کجای آن مقاله، موضوع ... 

" ( حکومت ملی"توجيه شده است؟ و اص&ً معنی اين جمله چيست؟ چگونه می توان موضوع 

توجيه کرد؟ تناقض حکومت ملی با اس&م ) سازمان(به صورت ضرورت يک جبھه  را) شعار
حکومت ملی يعنی حکومت مستقل از سلطه بيگانه و متکی باراده مردم، آيا اين ... چيست؟   

از چه وقت شعار استق&ل و ... حکومت اساسی ترين قدم باستقرار حکومت اس&می نيست؟  
در آن مقاله گفته شده است که ... مت اس&می شده است؟  حکومت ملی مخالف و متضاد حکو

  ) ٦...  "(حکومت اس&می بدون قيد ملی يعنی وجه المصالحه کردن اس&م

نيازی به  رای خمينی را مطرح کرده بود، ديگبنابر اين اگر آقای بنی صدر ھمان حکومت اس&می آق
  . سانسور خبرنامه به دليل طرح حکومت ملی نبود

در  ١٣۴٧ادعای آقای گنجی، در شماره ی اول خبرنامه ی جبھه ملی ايران در ارديبھشت  بر خ&ف
گنجی است ھيچ ذکری از  آقای خارج از کشور که تصوير آن را ھم در زير می بينيد و ھمين ھم مرجع

به اصل سند . نيست" استق&ل، آزادی، جمھوری اس&می"  و" استق&ل، آزادی، حکومت اس&می"
  واقعا مايلم بفھمم اين جعل آشکار به چه قصدی صورت گرفته است؟. توجه کنيددر زير 

   ٤٧اولين شماره ارديبھشت - ٦-سند شماره 

   

  
  

  

، در "شعار  استق&ل، آزادی، جمھوری اس&می خواست ملت ايران است "شايان ذکر است افزودن 
نق&ب در پاريس و به علت فشار ، يعنی در آخرين شماره و دو ھفته نزديک به  پرواز ا٥٦شماره  

افزوده شده " حکومت ملی ھدف جبھه ملی ايران است "آقای خمينی به شعار  شماره ھای قبل يعنی 
"  کتاب پاريس و تحول انق&ب از آزادی به استبداد"من زمينه اين اخت&فات را به تفصيل در . بود

ھدفی او ھمه اين زمينه ھای عينی و مستند  حال آيا جای تعجب ندارد که بپرسيم به چه) ٧.(آورده ام
را ناديده می گيرد و فقط با نقل قول چند جمله از متن می خواھد اثبات کند حکومت اس&می در نظر 

  بنی صدر ھمرديف حکومت اس&می آقای خمينی بوده است؟ 

  

ود؛ آقای را توضيح دھم تا حقيقت روشنتر ش ٥٧خوب است اينجا يکبار ديگر آن وضعيت خاص سال 
خمينی گاھى با ايما و اشاره و گاھى با كنايه و غير مستقيم و زمانى ھم آشكار و مستقيم به مصدق 



كرد يا حتى  ھا عنوان مى حمله كرده بود، و البته اينھا به غير از نظراتى بود كه در جمع خودى
در آخرين . رھا كنندداد كه شعار حكومت ملى و اين قبيل مسائل را  ديگران را تحت فشار قرار مى

: روزھايى كه در پاريس بود، با فشار وى و ديگران شعار خبرنامه جبھه ملى سوم كه عبارت بود از

در آخرين شماره اين چنين تغيير پيدا كرد " استقرار حكومت ملى ھدف جبھه ملى ايران است
پس ". يران استاستقرار حكومت ملى ھدف جبھه ملى ايران است و حكومت اس&مى خواست ملت ا"

تحت فشار " حكومت اس&مى خواست ملت ايران است"اين تغيير شعار و اضافه كردن اين شعار که 
حقا جفا به آقای بنی صدر است که در آن جّوی که غالب اعضای . آقاى خمينى و ديگران بوده است

استقرار حكومت "که  اتحاديه انجمنھاى اس&مى اروپا، آمريكا و كانادا در مورد شعار جبھه ملى سوم
، شروع کرده بودند به انتقاد از بنی صدر و به او اعتراض می "ملى ھدف جبھه ملى ايران است

کردند که حال كه ھمه ملت ايران خواھان حكومت اس&مى است، چرا شما شعار خود را عوض 
دھيم که گويی  سازيد، ما موضوع را به گونه ای جلوه كنيد و آنرا با شعار مردم ھمآھنگ نمى نمى

صدر بود که در  الحق اين آقاى بنى. انديشه بنی صدر تفاوتی با ھواداران آقای خمينی نداشته است
برابر ما اس&م گرايان مشتاق آقای خمينی در آن زمان با استفاده از ادبيات دينی قوی ای که داشت از 

يان مسلمان که در جو اس&م بنی صدر در جواب به دانشجو. ابقای شعار حکومت ملی دفاع می کرد
حكومت ملى ھم اس&مى است و بايد گفت حكومت ملى براى اينكه متكى : "گرايی می سوختند می گفت

چون حكومت اس&مى بدون . شود عربستان سعودى حكومت اس&مى بدون ملى مى. به آراء مردم باشد
گيرى از بوجود آمدن ديكتاتورى شود و براى جلو استق&ل و آزادى، تبديل به ديكتاتورى مذھبى مى

^زم است كه شعار حكومت ملى كه مغاير با حكومت اس&مى نيست و وجه اجرايى آن است، تأكيد 
  )   ٨. " (بيشترى بكنيم

روحانيون و نزديكان آقاى خمينى و خود وى نسبت به اين شعار حكومت ملى اعتراض داشتند و چون 
شناختند، سيل اعتراضھا  صدر را مسئول جبھه ملى سوم مى بنىقريب به اتفاق گروه ھای آنروز آقاى 

مشكل وى . به سوى وى سرازير بود و در ھمه جا و بين دوست و دشمن مورد سؤال واقع شده بود
چند برابر شد به ويژه وقتی كه آقاى خمينى فشار آورد كه شعارھا بايد واحد باشد و ھمان حكومت 

به يکباره شعار  ٥٧يى از اين مشك&ت بود که در بھمن سال در حقيقت براى رھا. اس&مى باشد
 .بدانگونه تغيير كرد

بعيد می دانم اگر کسی منصفانه سخنرانی ھا و کتابھای آقای بنی صدر پيش از انق&ب را مرور کند 
صدر و اکثر دوستان و ھمكاران او، حكومت اس&مى چيزی  بتواند نتيجه بگيرد که در نظر آقاى بنى

به ع&وه مگر آقای گنجی بی اط&ع است و يا .  ول آزادى و استق&ل ايران معنايی می داشتجز اص
^زم می داند خود را به بی اط&عی بزند که از ھمان آغاز انق&ب و ورود بنی صدر به ايران، نه 

می و يکبار بلکه دھھا بار او در نوشته ھا و سخنرانيھای خود اع&م کرد مراد او از جمھوری اس&
به عبارتی او ھمواره تأکيد . اس&ميت نظام، اس&می بود که گزارشگر دو اصل آزادی و استق&ل است

می کرد و در توصيف شعارھای انق&ب توضيح می داد که انق&ب ايران دارای دو اصل بود، استق&ل 
  .و آزادی و اس&می که گزارشگر اين دو  اصل است

در  ١٣٥١که آقای بنی صدر برای اولين بار در زمستان سال  پس آن مفھومی از حکومت اس&می
تحت نام  ١٣٥٣سمينار اتحاديه انجمنھای اس&می دانشجويان در اروپا مطرح کردند  و در تيرماه 

به وسيلۀ اتحاديه در اروپا و آمريکا منتشر گرديد و در " اصول ضابطه و راھنمای حکومت اس&می"
تيراژ وسيع با نام و بی نام انتشار پيدا کرد، فقط در نام با حکومت  دوران انق&ب ھم در ايران به

اس&می آقای خمينی مشترک است و ا^ ھيچ وجه مشترکی با ھم ندارند، بلکه حکومت اس&می که 
آقای بنی صدر مطرح کرده صدر صد در تضاد با حکوت اس&می يا و^يت فقيھی است که آقای خمينی 

ی اگر نوشته ھا و موضعگيری ھای قبل از انق&ب ھم در دسترسی نبود، خود حت. در ذھن پرورده بود
بحثھای صورت گرفته در مجلس خبرگان قانون اساسی وتجربه دوران رياست جمھوری آقای بنی 
صدر مثل روز روشن ساخت که اين دو، دو دنيای متفاوتند که آقای گنجی تنھا از راه مغالطه لفظی 

  .مداستان تصوير کنداين دو را می توانست ھ



 

  بنی صدر، ارتش و جنگ - ٢

آقای گنجی در قسمت پنجم سلسله مقا^ت خود در باره جنگ و ارتش و بنی صدر، به استناد برخی  
از مخالفان وی در سپاه، البته بدون توجه به انبوه اسناد در اين مورد، که خوشبختانه در اين يکی دو 

آنھا گاه به گاه اعتراف شده است، در تاييد روايت قديمی سران سال اخير در خود درون رژيم نيز به 
  :رژيم برای متھم کردن بنی صدر به خيانت می کوشد و چنين می گويد

برخی از مخالفان بنی صدر، وی را به خيانت به کشور : اط&ع از حمله ی عراق و بی عملی مطلق" 
ش از حمله ی عراق به ايران بنی صدر به با اين که ھفت ماه پي: آنان می گفتند.متھم می ساختند

فرماندھی کل قوا منصوب شد، و با اين که آرايش نظامی ارتش صدام برای حمله ی به ايران روشن 
سپس ." بود، بنی صدر ھيچ اقدامی نکرد و حتی يک بار جلسه ی شورای عالی دفاع را برگزار نکرد

د بياورد يک جمله از ميان دھھا جمله آقای بنی برای اينکه تاييدی بر اين تحليل سراسر خطاآميز خو
به ما گزارش داده بودند كه عراق دارد تدارك حمله : "صدر می آورد که در اين خصوص گفته است

البته بعدھا مداركی ھم به دست قشون افتاد و معلوم شد كه اين خبر، صحيح . بيند  به ايران را می
شھادت ارتشيانی ھمچون تيمسار ف&حی،ناخدا حميد احمدی  در اينجا آقای گنجی اص&ً به]. ۴٩"[بود

و نامه ھا و پيغامھای متعدد خود آقای بنی صدر به آقای خمينی در خصوص ارتش نمی پردازد، که 
به او ھشدار می داد که گروه ھای قدرتمدار در سپاه و روحانيت قدرتمدار دارند ارتش را نابود می 

تحقير ارتش و دستگيری و اعدامھای بی جای افراد و فرماندھانش  کنند و ھر روز به بھانه ای به
در اين کانتکست بود که آقای بنی صدر ھر چه قدر خطر حمله عراق را بيشتر به آقای . می پردازند

خمينی گوشزد می کرد، آقای خمينی می گفت اينھا دروغ است و به ايران حمله نمی شود و ارتشيان 
آقای خمينی چشم و گوش بسته به دانشجويان . آخوندھا را از ارتش دور کنند قصد دارند با اين بھانه

  :به ديدار وی رفتند، گفت  ۵٨ پيرو خط امام که در قم در ديماه 

است که آمريکا نه دخالت نظامی در ايران می خواھد بکند و نه حصر  آنچه من می فھمم اين ... « 
شايد صحبتھايی که در ... می داند خودش ھم . نمی شوداگر ھم حصر اقتصادی بکند پيروز . اقتصادی

مورد دخالت نظامی يا حصر اقتصادی می کنند، برای اين معنا باشد که اذھان ما را منحرف کنند، به 
   )٩(» .آنطرف و از اين چيزی که در کشور ما می گذرد، غافل سازند 

اقتصادی کردند و ھم از طريق در  بر خ&ف اين حرف آقای خمينی، آمريکايی ھا ھم ايران را حصر
صدام، تھديد به جنگی که کرده بودند را عملی کردند و کشور را درگير جنگ  باغ سبز نشان دادن به 

   .ساله ويرانگری ساختند کردند و در پايانش نيز به خود آقای خمينی جام زھر نوشاندند ٨

با آقای خمينی از وی سئوال کرد در  طی مصاحبه ای ٥٨ آذر  ٩آقای اريک رولو، مخبر لوموند، در
   : باره بحران کنونی ايران چه فکر می کنيد گفت

اما راجع به اين که يک . بحران کنونی ايران يک بحران نيست که ما از آن خوفی داشته باشيم«  
مطلبي است از شيخ الرئيس ابوعلی سينا نقل می کند که گفته  وقتی جنگی پيش می آيد ولو اينکه يک 

و آقای کارتر ھم ثابت کرد اين مطلب   .است من از گاو می ترسم برای اينکه اسلحه دارد، عقل ندارد
پيش  را معذالک نخواھند گذاشت چنين کاری بکند ملتھا و دولتھای بزرگ نمی گذارند که چنين جنگی 

  ».ندجنگ پيش آمدن معنايش جنگ جھانی سوم است و ھمه قدرت ھا از اين جنگ می ترس. بيايد

)١٠(  

در ھمين قسمت باز آقای گنجی برای سنگين تر کردن پرونده بنی صدر عنوانی باز می کند تحت  
و بدون توجه حتی به داده ھای جرايد روز " مخالفت با تحويل س&ح به نيروھای حاضر به جنگ"

درگيری  کشور و سخنان و شھادتھای دھھا تن از فرمانده بزرگ ارتش در آن زمان که خود در متن
ھا بودند به سخنان پاسدار خشونت گرايی مانند آقای رفيق دوست استناد می کند که با فساد و تباھی 
انبوه مالی ای که در بنياد مستضعفان به وجود آورد حتی در ميان اصولگرايان فعلی رژيم نيز 

. کمتر تعجب می کرداگر آقای گنجی اين مدعا را ده سال پيش مطرح می کرد باز آدم . جايگاھی ندارد

ولی در حال حاضر که اندک اندک بسياری از اسرار جنگ حتی در داخل کشور بيان شده است و به 



خصوص در باره رشادتھای ارتشيان به فرماندھی بنی صدر در ھمان دوران دھھا سند نشر يافته 
  : سدگنجی می نوي. است، بيان اين نوع مدعيات کاری است بر خ&ف ھر نوع وطن دوستی

صدر حتی برای  در ابتدای جنگ و در دوره بنی «: محسن رفيق دوست در اين خصوص گفته است"
يك روز شھيد ك&ھدوز، قبل از شكست حصر آبادان، به من . تأمين تسليحات از داخل مشكل داشتيم

. زفولرفتم د. نفر را وارد عمل كنيم ھزار ۴توانيم   بيشتر بدھی می ٣گفت اگر ھزار قبضه اسلحه ژ

گفت . گفتم دستور بدھيد ھزار قبضه اسلحه به ما بدھند. صدر ھم ھمراه استاندار آنجاست ديدم بنی 
ای،  اسامی بزرگان انق&ب، آقايان خامنه. ھايم چه كسانی ھستند گفتم ارباب. برو از اربابانت بگير

صدر  بنی. توستھای من نيست دست  گفتم اسلحه دست ارباب. بھشتی و ھاشمی رفسنجانی را گفت
صدر سوار جيپ شد من  به محض اين كه بنی. يادم ھست لباس نظامی ھم پوشيده بود. دھم گفت نمی 

نوشت و . بنويس ٣گفتم يك حواله ھزارتايی ژ. گفت چكار كنم. ھای جيپ خوابيدم ھم رفتم زير ^ستيك
ھا را  ھا را برداشتيم و رفتيم قفل ما ھم يك عده از بچه. دھيم اول كه آمدم گفتند نمی .من ھم آمدم تھران

 "برداری كرديم گذاشتيم آنجا و آمديم بيرون ھمه را شماره. و تيربار برداشتيم ٣سه ھزار ژ. شكستيم

.  

حصر  ٣-برخ&ف اين مدعای آقايان رفيق دوست و ک&ھدوز که با ھزار اسلحه ژجالب اينجاست که 
و تير بار ھم که به دست می  ٣-گفته، سه ھزار ژ آبادان را می توانند بشکنند و بعد بنا به ھمين

معلوم می شود که . که به وسيلۀ د^وران ارتش شکسته شدد، حصر آبادان نه به وسيله آنھا آورن
آقای گنجی به ھر حشيشی برای اثبات مدعای خود دست می زند و البته که چنين روشی کار يک 

  . محقق نيست

 ٢٥ه ھای فرماندھان ارتش منتشره در جرايد روز کشور که تا گنجی در مورد جنگ به ھيچيک ازگفت

برای مثال، مرحوم تيمسار ف&حی در . آزاد بودند از بنی صدر حرف بزنند استناد نمی کند ٦٠خرداد 
خرداد و در اوج مخالفت با بنی صدر مصاحبه می کند و از خدمات بنی صدر به ارتش  ٢٥ھمان 

در صد اراضی اشغال شده در زمان فرماندھی کل قوای  ٥٠که حدود تقديير می نمايد و  می افزايد 
من شخصا احتمال می دھم توطئه کشتن سران ارتش با انفجار ھواپيما در . بنی صدر آزاد شده است

چرا گنجی ) ١١.(بوده است...منظريه تھران به علت اين مصاحبه شجاعانه در دفاع از بنی صدر و
کلمه ای به نقل از ارتشيان بر زبان نمی آورد؟ چرا به گفته ھای  اين سوی ماجرا را نمی بيند و

فرماندھان جنگ رجوع نمی کند ولی گفته ھای پاسدارانی مانند آقای رفيقدوست را بدون ذره ای 
  شک، حقيقت می شمارد؟ 

   

  رابطه بنی صدر و مجاھدين - ٣

ی زند که تا حدودی ھويدای آقای گنجی در قسمت ھفتم مقاله دست به تحريف باورنکردنی ديگری م
وی در . اھداف خاص او از اين نوشته است، يعنی اثبات وحدت و يا ائت&ف مجاھدين با بنی صدر

  :می گويد ٥٩اسفند  ١٤مورد حادثه دانشگاه در  

در دانشگاه تھران به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق و ملی شدن   ۵٩اسفند  ١۴در " 
شعار . سخنرانی بنی صدر برگزار گرديد که با درگيری شديد طرفين روبرو شد صنعت نفت مراسمی با

در روزی که برای . بود" حزب انحصارطلب حاكم خلع يد از"، ۵٩اسفند  ١۴اصلی مجاھدين در 
، چنين تشبيه ھايی نشان دھنده ی سمت و سوی )که از صنعت نفت خلع يد کرد(بزرگداشت مصدق 
بنی صدر در . تن کشته و تعداد زيادی مجروح شدند ۴يھای آن روز در درگير. حوادث بعدی است

: مخالفان او ھم متقاب& شعار می دادند. پشت تريبون اع&م کرد کميته و سپاه عامل اين آشوبند

  ".ابولحسن پينوشه، ايران شيلی نمی شه"

خی چماقداری که اين عبارات آقای گنجی حقيقتا شگفت انگيز است، آنھم در دورانی که ماھيت تاري
شايد از آن روست که وی نمی . پديده ای وابسته به مقام و^يت فقيه است بر ھمگان روشن شده است

خواھد اشاره ای به تاريخچه بنيادگرايی، خشونت گرايی، چماق کشی و حمله به متينگ ھا از سوی 
. به بادی غفلت سوق دھد امت حزب هللا ارائه دھد، و کوشش دارد تا با قلب اين سانسور خواننده را



در چشم ھر ناظر بی طرف آشکار است که صرفنظر از درگيری بنی صدر با جناح استبداد و صرفنظر 
از حق يا ناحق بودن ھر يک از طرفين، واقع اين بود که رئيس جمھور يک مملکت در يک 

دستور و اع&م متينگ مورد تھاجم گروھھای چماقداری می شود که در ھمان سخنرانی با /سخنرانی
رئيس جمھور بازھم صرفنظر از درست يا نادرست خواندن اين اع&م، آشکار می شود که 

آنجا بود که اتفاقا به خوبی معلوم شد ماھيت چماقداری ريشه در کدام . سازماندھی شده بوده اند
نيست نقش که باز معلوم (ليکن آقای گنجی به جای اشاره به تھاجم چماقداران . مشرب سياسی دارد

گويی اينکه صحنه دوئل بوده . تنھا از درگيری طرفين ياد می کند) بوده است هاو در آن ايام چخود 
  :به ع&وه. که ھر دو طرف با آگاھی از يک نبرد و خون و خونريزی قرار بر درگيری می گذارند

ه چماقدارانی که از او^ً آقای گنجی سندی برای اين مطلب خود ارائه نداده است و ھيچ نگفته است ک
اعضای نھادھای انق&بی بودند، به چه دليل به مراسم سخنرانی رئيس جمھور حمله کردند؟ چرا 
پليسی که دولت آقای رجايی فرستاده بود، باطوم ھايشان را قب& ک&نتريھای مربوطه از آنھا گرفته 

د؟  آقای گنجی، نه برای ادعای بودند و در جريان حمله چماقداران، تنھا نقش تماشاگر را بازی کردن
  .خود مدرکی ارائه می دھد و نه اين سوا^ت اساسی را مطرح می کند

در تحقيقات قوه . ثانيا اين ادعا که چھار نفر در جريان اين برخوردھا کشته شدند کذب محض است
د، در ھزار صفحه منتشر ش" غائله چھارده اسفند"قضاييه ھمين رژيم، که بعدھا، تحت عنوان 

گفتنی است اين دروغ ھمان روز از طريق . کوچکترين اشاره ای به کشته شدن چھار نفر نيست
تحت عنوان  ٥١٢روزنامه جمھوری اس&می شماره "اط&عيه ای مشکوک در صفحه اول 

منتشر شد، و در زير آن نوشته " درخواست ستاد بزرگداشت از مردم برای تعيين ھويت جنازه ھا"
زه سه شھيد مجول الھويه حادثه پنجشنبه دانشگاه تھران به پزشک قانونی منتقل شده بود که  جنا

اسفند،  ١٦اط&عات شنبه : اين خبر ھمان زمان از طريق روزنامه ھای ديگر تکذيب شد. شده است
نفر در جريان درگيری ھای عصر پريروز در  ٤در مورد کشته شدن : "خبر را تکذيب و گزارش کرد

صر که متحصنين کتابخانه مرکزی دانشگاه در بيانيه خود اع&م کرده اند از مراکز دانشگاه تھران ع
تھران و ھمچنين از پزشکی قانونی  ٧انتظامی سپاه پاسداران کميته مرکزی ک&نتريھای مرکزو بخش 

سئوال شد ولی ھمه اين مراکز از وجود کشته شدگان درگيريھای پريروز اظھار بی اط&عی 
  ) ١٢..."(کردند

در پزشکی قانونی "ھم خبر را تکذيب و تحت عنوان ٥٩اسفند  ١٧اط&عات در شماره يکشنبه 
) يکشنبه(امروز صبح :  "آورده است" تھران جنازه ای از شھدای وقايع دانشگاه وجود ندارد

خبرنگار ما از پزشکی قانونی گزارش داد که دکتر ملک نيازی سرپرست پزشکی قانونی ضمن رد 
تا کنون ھيچ جنازه ای  ١٤/١٢/٥٩از روز پنجشنبه: گفتگوئی با خبرنگار ما اظھا داشتاين خبر در 

خبرنگار ما در گزارش خود اضافه می کند ... که مربوط به حادثه دانشگاه باشد به اينجا نياورده اند
من  خود شخصاً از سالن تشريح پزشکی قانونی بازديد بعمل آوردم و ھيچ جنازه ای که مربوط به 

  )١٣."(ادثه دانشگاه باشد در سردخانه پزشکی قانونی نبودح

روزنامه انق&ب اس&می ھم در پی تحقيق بر آمد و مشروح تحقيقات خود را در مورد اين خبر  در 
پس از تحقيق از سوی معاون دادسرای : "آورد ٤٩٦اسفند ، شماره  ٢١، پنجشنبه   ٢صفحه 

ب شد و اع&م کرد که سه جنازه ذکر شده مربوط به عمومی تھران آقای علی قاسمی نراقی تکذي
دانشگاه نبوده و دو نفر آنھا در تصادف جاده کرج کشته شده بودند که اين دو جنازه به صاحبانشان 
تحويل داده شده است و يک جنازه ديگر که در سردخانه است که به علت ناشناس بودن اين سه 

  . "شده است جنازه قبل از شناسائی موجب اين خبر دروغ

آقای گنجی با يک خبر دروغ که دروغ بودن آن در جرايد روز کشور و به وسيلۀ مسنولين مختلف 
امر تکذيب شده است و ھيچيک از مراکز قضائی اعم از دادگستری، انق&ب ، کميته ھا، سپاه 

و کسی از  پاسدارن، شھربانی  آن را تاييد نکرده است و در اين مورد پرونده ای تشکيل نشده است
اس&می ھم مدعی چنين امری نبوده اند، تنھا بر سستی مدعيات خويش اصرار  یزعمای جمھور

ديگر اينکه اگر واقعا چھار نفر در جريان حمله چماقداران به ھواداران رئيس جمھور کشته . دارد



ن حوادث شده بودند، مراسم خاکسپاری آنھا کی انجام شد؟ مگر آن کشته ھا نيز مانند کشته شدگا
اخير بودند که خانوادھايشان تھديد شوند که کوچکترين مراسمی را به پا ندارند؟ آقای گنجی، چرا 
دروغی را تکرار می کنيد که در ھمان زمان دروغ بودنش بر ھمگان معلوم شده بود؟ آيا از کسی که 

ئيس جمھور بيابد دھھا کتاب و سند را با حوصله کاويده است تا کوچکترين نقطه ضعفی از اولين ر
درست نيست انتظار داشته باشيم اندکی ھم در حول و حوش يک خبر کذب از يک روزنامه وارسی 

  کند؟ يا آنکه ھدف ديگری در سر بوده است؟

  جريان امان نامه به مجاھدين- ٤

گنجی در ھشتمين قسمت، به منظور انتقاد از بنی صدر، به سخنان آقای رفسنجانی راجع به وی 
اما به علت اصل دانستن قدرت، چه بسا متوجه نيست که کمی دقت در نوع انتقادات . استناد می کند

آقای رفسنجانی از بنی صدر، در حقيقت، فقط می تواند نشان دھنده وجود باورھای مردم سا^ر، 
خوب است که خوانندگان خود اين انتقاد را به نقل . آزاديخواه و ملی نزد بنی صدر باشد نه خ&ف آن

  :از مقاله گنجی بخوانند و قضاوت کنند

گفتند شما سعی کنيد با او کار   صدر را اص&ح کنند، به ما می توانند بنی   کردند می  امام فکر می"
در . دنبال اين بودند که نگذارند مسئله به اينجا برسد. ردندامام مدتی روی اين مسئله کار ک. کنيد

عمل، ما در ميدان درگير بوديم و امام اين درگيری را نداشتند و عمده ی کار عملی ايشان در حد پيغام 
قدر  دادن به بنی صدر بود که مث&ً منافقين و اعضای جبھه ملی در اطراف شما نباشند و مصدق را اين

حتماً چيزھايی . صدر مبنايی بود ھای امام به بنی  حرف. ی کن اس&م، محور کار باشدبزرگ نکن و سع
قانع ...ھای ما را تيز کنند و به ما حربه بدھند خواست درگيری دلشان نمی . گفتند  ھم بود که به ما نمی

  ھارات بنیمتن ميثاقھا را ديدند و اظ. کردن امام برای ما مھم بود که خودشان به تدريج قانع شدند

بود   دستور داده. بود  بودند منافقين از اطرافش بروند که قبول نکرده دستور داده . صدر را شنيدند
  ." مصدق را اين قدر بزرگ نکن که قبول نکرده بود

فراز فوق آشکارا داد می زند که آقای خمينی قصد داشته که با دست بنی صدر به قلع و قمع مصدقی 
البته اينکه . البته چند بار پيغام شفاھی داده بود که اينھا را از  خود دور کند. زدھا و مجاھدين بپردا

  .حا^ آقای گنجی آورده است مھم است و نشان می دھد که خودشان ھم در اين خط بوده و ھستند

در ھمين قسمت آقای گنجی از قول دوستان و ھمکاران خويش در سازمان مجاھدين انق&ب اس&می 
  :می آورد

فرمانده ی کل ...رياست جمھوری«، طی نامه ای به ١٣۵٩/ ٢۵/٢سازمان مجاھدين خلق در "
در ھمين نامه از . ، به سخنان آيت هللا خمينی پاسخ می گويد»عالی ترين مقام رسمی کشور...قوا

در برابر تھاجمات خارجی ) يعنی سازمان ھايی چون سازمان خودشان(ضرورت مسلح بودن مردم 
به مبانی فقھی در اختيار داشتن س&ح اشاره می کنند، خطرات خلع س&ح عمومی را با . ننددفاع می ک

اشاره ی به داستان مشروطه گوشزد می کنند، از آمادگی خود برای مقابله ی با سگ ھای زنجيری 
می گويند،  "جمھور و فرمانده کل قوا آقای رئيس"در پايان، خطاب به . امپرياليسم سخن می گويند

حويل س&ح ھا مشروط بر آن است که شما به عنوان عالی ترين مقام رسمی، اجرای قانون را عم&ً ت
وقتی از بنی صدر در اين خصوص در مصاحبه ی مطبوعاتی سئوال می شود، . تضمين و اع&م نماييد

نتيجه ی ضروری اين سخن، اين بود که س&ح ھا را . او می گويد قادر به تضمين دادن نيست
  ." ھداريد، برای اين که من نمی توانم قانون را اجرا کنمنگا

! آقای گنجی شما بايد بگوئيد آيا آقای بنی صدر قادر بود و او را می گذاشتند که قانون را اجرا کند؟

شما نمی خواھيد من آنھا را برانم بلکه می خواھيد جواز قتل : بنی صدر صريح به آقای خمينی گفت
  .من دست به يک چنين کاری نمی زنم. آنھا را از من بگيريد

آقای گنجی اگر اين سخنان من به مذاقتان خوش نمی آيد و نمی پسنديد، می توانيد به بخشی از نامه 
وی در نامه خود جھت يادآوری . ، در اين مورد توجه کنيد٥/١٢/١٣٧١آقای بھزاد نبوی مورخ 

ب&فاصله : "ئيس جمھور وقت می گويداقدامات سازمان متبوع خويش به آقای ھاشمی رفسنجانی ر
را تأسيس » سازمان مجاھدين انق&ب اس&می«پس از آزادی از زندان و ھم زمان با پيروزی انق&ب، 



سازمان مذکور در مبارزه با حرکتھای تجزيه طلبانه در کردستان و سيستان و بلوچستان  نقش . کرديم
ليبرالھا، بنی صدر، گروھھای ضد انق&ب چپ و راست، در اوايل انق&ب، مبارزه بي امان با منافقين، 

حداقل ... جھت افشاء و خنثی سازی توطئه کودتای نوژه و مارکسيست و سلطنت طلب، ھمکاری در 
و صد البته پيش بينی بنی صدر نه فقط در مورد اعدامھای ) ١٤(» .بر جنابعالی پوشيده نيست

رآمد، بلکه به نحو وحشيانه تری، ھفت سال بعد، با ھزاران نفر بعد از کودتای خرداد شصت راست د
کشتار نزديک به چھار ھزار زندانی که دوران محکوميت خود را می گذراندند، بار ديگر تحقق پيدا 

البته حا^ می گوييد که از خبر قتل . کرد و چه بسا شما و ھم فکرانتان آن روز برای آن کف زده باشيد
واقعا که شما در فريب مردم حد نگاه نمی .  بوديد، مطلع نشده بوديد عام، به اين علت که در ترکيه

خبر قتل عام، اول از طريق آقای منتظری، در تماس با بنی صدر، در خارج ! آقای گنجی.  داريد
منتشر شد و بعد ھم که نامه معروف آقای منتظری به آقای خمينی را در رابطه با شکنجه ھا، 

بنی صدر در مطبوعات غرب و ترکيه منتشر کرد و خبر اول بسياری از تجاوزات جنسی و کشتارھا، 
حال شما می گوييد که به عنوان مسئول فرھنگی سفارتی که تحت مديريت منوچھر . روزنامه ھا بود

! متکی به عنوان سفير، ترورھا در ترکيه را سازمان می داده است از اين افشاگری ھا مطلع نشديد؟

  . اطبان خود قائل باشيدلطفا کمی ھوش برای مخ

پس  معلوم می شود که توقع داشتيد که بنی صدر ھم به دروغ مثل آقای خمينی  که به سران ارتش 
و خسرو قشقائی  امان نامه داد و بعد ھم ھمه را اعدام کرد، فريب روحانيت قدرتمدار را بخورد ) ١٥(

ا تحويل دادند يکجا ھمه آنھا را به نام بنی و به آنھا تضمين و امان نامه بدھد و وقتی آنھا اسلحه ھا ر
  .صدر قتل عام کنند

  اسفند ١٤حادثه  - ٥

با سازمان مجاھدين خلق ھم پيمان  ٥٩اسفند  ١٤آقای گنجی سعی می کند ثابت کند که بنی صدر از  
شده و يا ائت&ف کرده است و از لحن وی در نقد بنی صدر چنين برداشت می شود که تقصير اين 

خوشبختانه غالب اسناد و مدارک ! د فراگير و ديکتاتوری و^يت فقيه بر عھده بنی صدر استاستبدا
از ھمه مھمتر متن سخنان جلسه رای به عدم کفايت سياسی بنی صدر موجود . آن زمان موجود است

بايد از گنجی پرسيد که چرا در آن زمانی که مخالفان بنی صدر در مجلس ھرچه عيب و ايراد . است
نگيری و مقابله با نھادھايی گااز مخالفت با آقای خمينی تا مخالفت با گرو(توانستند مطرح کردند می 

کسی به ھم پيمانی بنی صدر و مجاھدين اشاره ) مانند سپاه و کميته ھا تا بی حجابی زن و دخترانش
د فروھر، ، نظرات مرحوم بازرگان، شھي٥٩اسفند  ١٤ای نکرد؟ در مورد حادثه دانشگاه تھران در 

مھندس معين فر و ديگران در مورد اين حادثه در ھمان زمان در روزنامه ھا و به ويژه روزنامه 
انق&ب اس&می موجود است؛ متن کامل سخنرانی آقای بنی صدر در آن روز و پس از آن موجود است 

است که » ١٣٥٩اسفند  ١٤غائله «و از ھمه اينھا مھمتر کتاب . که خ&ف گفته شما را نشان می دھد
محتوای . منتشر شده است ١٣٦٤از سوی شورايعالی قضائی به رياست موسوی اردبيلی در سال 

اين کتاب کام&ً نشان می دھد که نيروھای سپاه و کميته از قبل برای چماقداری و بلوا آماده شده 
از صبح روز  گروه عظيمی از حزب هللا: "و به بعد ھمين کتاب توجه کنيد ٤٨٨به صفحات . بودند

دسته ای که از ھمه فعالتر بودن به سردستگی حاجی . اسفند در دانشگاه فعا^نه حضور داشتند ١٤
، کميته ولی عصر، ١١صرفنظر از اين عده، مأمورين کميته ھا به خصوص از کميته منطقه ....ع.ع

، آن روز عليه بنی کميته مستقر در خيابان انق&ب جنب دانشگاه و چند کميته ديگر در سطح دانشگاه
صدر فعا^نه در تکاپو بودند و تعدادی از پاسداران نيز که در آن روز در دانشگاه ک&س داشتند به 

حتی جھت ياری به پاسداران، يک مينی بوس پاسدار نيز از کميته قزوين اعزام . اين جمع پيوستند
وابسته به امور اجتماعی و ادارۀ گرديده بودند و ع&وه بر اينھا گروھی از مأمورين سويل شھربانی 

و ھمين پاسدارھا بودند که در قطع سيم بلندگو ھا . ارشاد و بازرسی عم&ً جانب حزب هللا را داشتند
  )٤٨٩و٤٨٨ص ..." (شرکت داشتند و

را  ...آقای گنجی را دعوت می کنم مشروح عمليات از پيش تدارک ديده شده سپاه و کميته ھا و
نوشت و پولھا خرج  ھا كتاب مى صدر ده اگر آقاى بنى. ب مطالعه کنندکتا ٤٨٨-٥٠٠درصفحات 



و مسائلى كه منجر به سقوط او گرديد، مردم را از واقعيات " چھارده اسفند"كرد كه در رابطه با  مى
آن روز آگاه كند و ھدف كلى رژيم را كه استقرار ديكتاتورى و^يت فقيه بود بيان كند، به نحوى كه 

اين کتاب يکی از  مھمترين منابع در اين رابطه است و اين از . ان كرده ممكن نبوداين كتاب بي
  . آنجاست که گزارش رسمی قوه قضاييه رژيم می باشد

احزاب ملی نظير نھضت آزادی، جاما، جبھه ملی، حزب ملت ايران، و حتی  ھواداران بنی صدر،
در آن زمان  -چريکھای فدائی اکثريت و » توده«اگر چه احزاب اصلی چپ  –مجاھدين و احزاب چپ 

اسفند در سخنرانی رياست جمھوری شرکت کرده  ١٤در  -ھمآھنگ با حزب جمھور اس&می بودند
  پس چگونه می توان ھمه را در مجاھدين خلق خ&صه کرد؟. بودند

به ضرس قاطع می توان گفت در آن زمان به ھيچ وجه اتحادی ميان بنی صدر و مجاھدين وجود 
آيا اگر گروھائی برای انجام خواسته ای به رئيس جمھوری مراجعه کنند اين را می . ته استنداش

؟ و آيا اگر به زعم شما اين اتحاد صورت گرفته بود ديگر چه ^زم می آمد که بنی صدر »اتحاد«گويند 
از . م شدنددر منزل افرادی پنھان شود که بعداً چند نفر از آن ھا به ھمين جرم اعدا ٦٠خرداد  ٢٥از 

تير است که آنھا به  ٧تازه يک روز بعد از . ھمان اول می رفت و در پناھگاھای آن ھا مخفی می شد
پيش بنی صدر رفته و از آن زمان است که آنھا محافظت از بنی صدر را تا وقت خروج از کشور 

  . انجام می دھند

به بعد چه در  ١٣٥٣واخر سال من شخصا از ا. حال اجازه دھيد از ديد ديگری به موضوع بنگريم
داخل و چه در خارج از کشور با روش و منش مجاھدين مخالف بوده و ھستم، اما ھرگز گمان نبرده 
ام می توان حق آن ھا برای مشارکت در سرنوشت کشور و حق آنھا برای اع&م پشتيبانی از رئيس 

و در خ&ل  ٥٨-٦٠سال من در . جمھور، و حق خود بنی صدر بر حفظ جانش را ناديده گرفت
سرمقا^ت و سخنرانی ھای مختلف برای حذف اسلحه اعم از سر و گرمش از ميدان رقابتھای سياسی 
به خصوص در رابطه با مسئله مجاھدين، بھترين و سالمترين راه را شرکت در بحث آزاد با آن ھا 

چنته دارد بيرون می  زيرا در بحث آزاد و جستجوی راه حل مسائل ھر کسی ھر چه در. می دانستم
ريزد و خوب اگر کسانی راه حل مناسبی ارائه دادند چرا نبايد از آن ھا پذيرفت؟ و اگر ھم چيزی 

ثانيا، ھمراھی . نداشتند مچشان باز می شود و با شعار تنھا قادر نخواھند بود که مردم را گول بزنند
ثاق، از نظر شخص من عملی نادرست و بعد ھم امضای مي ٦٠آقای بنی صدر با مجاھدين بعد از تير 

واقع امر اينست که اين امر را چه غلط و چه درست بدانيم، . اين جای خود محفوظ است. بوده است
    .اين عمل بعد از کودتای خرداد شصت است که انجام شده و نه قبل از آن

انه آقای رفسنجانی اما اجازه دھيد به آنطرف قضيه نيز توجه کنيم؛ نظر شما را به گزارش ھای روز
به دستور رئيس ديوان عالی کشور آقای دکتر بھشتی و حکم آقای  ٦٠خرداد  ١٧در : جلب می کنم

حمله به دفاتر : "خرداد ٢٢^جوردی دادستان انق&ب مرکز،  روزنامه ھا  فله ای بسته می شود، 
ای بنی صدر در تھران و تظاھرات پراکنده ای عليه و له آق: " خرداد ٢٣و در ." ھمآھنگی زياد است

خرداد محل مسکونی رئيس  ٢٥در ."  چند نفری ھم تا به حال تلف شده اند. شھرستانھا رخ می دھد
بعداً معلوم شد، در حياط . نزديک غروب، صدای انفجار مھيبی آمد." جمھور مورد حمله قرار گرفت

د و ممکن است از ممکن است کار خودشان باش. کاخ مسکن بنی صدر، انفجار رخ داده است
سپاھيان را از جبھه جنگ خوزستان به تھران : خرداد ٢٨در ." مخالفانشان، بعداً روشن خواھد شد

و رئيس جمھور . آورده و در پارک خرم اسکان داده و ھاشمی و بھشتی شب به ديدارشان رفته اند
ام باغی با غين او در که ھنوز قانونی رئيس جمھور است را وادار به مخفی شدن می کنند و حکم اعد

آيا فکر نمی کنيد که اگر ما . و او اجباراً در منزل چند نفر مخفی می شود. رسانه ھا منتشر می شود
ھم در چنين شرايطی بوديم به ھر کسی که برای حفظ جان به ما پناه می داد، پناھنده می شديم؟ اگر 

فرمانده کل قوا ھم ھست ولی چون رئيس جمھوری که . چه گفتم من اين عمل را نادرست می دانم
تا آن زمان نبوده است، وقتی برکنار می شود، درست کردن  ھيچگاه در بند اسلحه و گروه مسلح

آيا چنين رئيس جمھوری مظلومترين . تأمين جانی ندارد و شب از اين خانه به آن خانه منتقل می شود
        رئيس جمھور تاريخ نيست؟   



تير با آنھا ھيچ رابطه عملی، سازمانی و  ٨ا بر دھھا سند و گواھی، بنی صدر تا باز تکرار می کنم، بن
در زمانی که ھنوز رئيس جمھور  -معناداری نداشت زيرا چند نفری که به بنی صدر ، جا داده بودند

اعدام کردند از جمله آقای لقائی و يک نفر ديگر که ھر دو از حزب  ٦٠ھمه را در سال  -قانونی بود
بنابراين . اينھا ھيچ يک ربطی به مجاھدين خلق نداشتند. ايران و ھمرزمان شھيد فروھر بودندملت 
، با مجاھدين آنطور که شما تصوير می کنيد تا کودتا و غوغای طرح »اتحادی«يا » ائت&ف«ھيچ 

  .وجود نداشته است» عدم کفايت ساسی«

  

  مسئوليت انفجار در حزب جمھوری - ٦

که به خواننده القا کند که بنی صدر ھم مثل آقای خمينی راستگو نيست اين سخن آقای گنجی، برای اين
بنی صدر را که  بر اساس  اط&عات و داده ھای منتشره و ارزيابی گروه تخريب ارتش، انفجار 
ساختمان حزب جمھوری را کار مجاھدين نمی داند، خ&ف حقيقت می داند و می گويد که بنی صدر 

  .ود ھيچ دليلی ارائه نداده استبرای اين مدعای خ

را خوانده " شنود اشباح"را ديده است و نه کتاب " اسفند ١٤غائله "نمی توان گفت گنجی نه کتاب 
تن از  ٣٠تن به قوه قضائيه و گرفتار شدن  ٦٣تن از نمايندگان به خمينی و  ٦٠است و نه از نامه 

ی خمينی آگاه است و نه سخنان ھاشمی نزديکان بھزاد نبوی و مأمور رسيدگی شدن صانعی از سو
رفسنجانی در نماز جمعه را شنيده است و نه نامه سرگشاده بھزاد نبوی به ھاشمی رفسنجانی را 

مجلس اول، از وزير دادگستری وقت کلمه ای شنيده » نماينده«خوانده و نه از سوالھای زواره ای، 
  . است

الھای جھانی حقوق بشری، قبول ندارد که بنا بر فقط می توان نتيجه گرفت آقای گنجی، دارنده مد
به اين . او پيش از محاکمه، حکم محکوميت را صادر کرده است. حقوق بشر، اصل بر برائت است

فھرست کامل گروھھائی که متھم . کار نيز بسنده نکرده، با انکار واقعيت، دروغ بزرگتری می گويد
  :چند مورد را می آورم. به چند صفحه می کشدشدند را نمی توان اينجا رديف کرد زيرا خود 

، يک روز بعد از انفجار در ٦٠شھريور  ٩در روز . برخی ابتدا خود بنی صدر را متھم کردند •
  :نخست وزيری، بھزاد نبوی، سخنگوی دولت گفت

  » بنی صدر در اين انفجارھا دخالت نداشته و امکان دخالت نيز نداشت است« 

.  ن مجاھدين خلق و ديگر گروھھا، نوبت به حزب توده رسيدپس از کشتار اعضای سازما •

اين بار، اين حزب متھم شد به ترتيب دادن ھر دو انفجار، يکی در ساختمان مرکزی حزب 
  : تفصيل ماجرا از اين قرار است. جمھوری اس&می و ديگری، در نخست وزيری

نبوی و متھم شدن خود او تن از نزديکان بھزاد  ٣٠، خبر توقيف ١٣٦٥در اوائل ارديبھشت  •
نوبت به احضار بھزاد نبوی به . به دست داشتن در انفجار نخست وزيری انتشار يافت

تن از نمايندگان، به ھواداری از او و توقيف شدگان به خمينی  ٦٠. دادستانی انق&ب می رسد
  .انتشار پيدا می کند ٦٥خرداد  ٨اين نامه در اط&عات . نامه می نويسند

علت . يم سازمان داده اندژتوقيف اين عده اين بوده است که انفجارھا را عوامل درونی رمعنی   
  .  مداخله خمينی و صدور دستور مختومه کردن پرونده نيز ھمين بوده است

پيگيری پرونده انفجار «نماينده به قوه قضائيه نامه می نويسند و خواستار  ٦٣در پی آن،  •
را در زندان، دليل بر جدی بودن » ودکشی تقی محمدیخ«آنھا . می شوند» نخست وزيری

 .اتھام وارده بر بھزاد نبوی و دستگير شدگان قرار می دھند

اما حسب اط&عات اينجانب، مستند ^جوردی در تحت تعقيب قرار دادن بھزاد نبوی و دستگير شدگان 
از رھبران حزب توده، احسان طبری . بوده است» اط&عات تکان دھنده احسان طبری از دو انفجار«

اعتراف کرده بود که ھر دو انفجار در محل حزب جمھوری اس&می و نخست وزيری را حزب توده 
يکی غير قابل برگشت کردن کودتا بر ضد : حزب دو ھدف از اين کار داشته است. سازمان داده بود

ت با حزب توده بنی صدر و ديگری از ميان برداشتن جناح راست حاکميت تا که جناح چپ حاکمي
  .ھمکاری کند و اين حزب به دولت راه بيابد



^جوردی به اين نتيجه می رسد که مجاھدين انق&ب اس&می، به خصوص شخص بھزاد نبوی،      
البته ھيچگاه . کارگردان بوده و اين او بوده است که گروه ھای ديگر را وسيله اين کار کرده بود

به ھر رو، آقای خمينی صانعی را مأمور . طبری به کجا کشيد دانسته نشد که کار اعتراف احسان
  .رسيدگی به پرونده کرد و پرونده مختومه شد

، طرفداران سيد ١٣٦٦، در آخر بھمن »اط&عات تکان دھنده احسان طبری«طرفه اينکه به استناد   
ن توده ای پيش امروز ھمه می دانند که سردمدارا«: مھدی ھاشمی اع&ميه صادر و در آن می پرسند

کسوتان افکار الحادی بودند و خدا را قبول ندارند و به آدمکشی ھای خود اعتراف کرده اند، به 
  »...در حالی که. ظاھر، در زندان، زندگی راحتی طی می کنند

بعد از توقيف سيد مھدی ھاشمی و گروه او، در روزھائی که خمينی و دستياران او مشغول  •
د، ھاشمی رفسنجانی، در نماز جمعه، انفجار حزب جمھوری توجيه عزل منتظری بودن

  .اس&می را به پای سيد مھدی ھاشمی و گروه او نوشت

، بھزاد ١٣٧١و البته، جناح مخالف دست برنداشت و نتيجه اين شد که در آخر ارديھشت  •
اين بار، او يک جريان مرموز را عامل . نبوی نامه سرگشاده ای به ھاشمی رفسنجانی نوشت

اين جريان مشکوک و «: يم ھمچنان بکار حذف انق&بيان استژانفجارھا خواند که در درون ر
مرموز که از نظر من می بايست ريشه آن را عمدتا ً در خارج کشور جستجو کرد، از بدو 
پيروزی انق&ب اس&می، در قالب جناحھا و گروه ھای مختاف و ظاھرا ً مختلف العقيده، 

ان، مخلصين و حتی شخصيتھای بی بديل انق&ب را، نظير شھيدان بسياری از خدمتگزار
من فھم و درک گروھھائی نظير فرقان و ...ھدف قرارداد ... مطھری، بھشتی، رجائی و

را کمتر از آن می دانم که  توان تجزيه و تحليل و زدن چنين ضرباتی به انق&ب ... منافقين و
  .»د چنين تصوری را داشته باشندولو اينکه خو. و نظام ما را داشته باشند

آن طور که  «: ، در مصاحبه با نگاه نو، گفته است١٣٨٧تير  ١١مھندس سحابی در  •
زيرا ک&ھی که  ای يا موساد به وقوع پيوسته بود آی بازجوھا به من گفتند ھفتم تير توسط سی

آمد او از دست  طبق اسنادی که به. ای داشت آی يی در سی عامل اصلی انفجار بود سابقه
ک&ھی . جاسوسی بود ھای عامل دستگاه  ھمان ابتدا که در آلمان به بھشتی نزديک شده بود،

جمھوری بسيار به  در حوزه مرحوم بھشتی در آلمان و بعدھا در ايران در تشکيل حزب
  )١٦( »..بھشتی نزديک بود و ايشان نيز به ک&ھی بسيار اعتماد داشتند

  

ه توضيح دھند که چرا در وقتی که خارج از رژيم قرار گرفته اند کاسه از حال بر آقای گنجی است ک
يم و دست اندرکاران مختلف درون آن به اين نتيجه می رسند که ژآش داغ تر شده اند؟ بازجوھای ر

کار سازمان مجاھدين نبوده است و او با انکار نسبت دادنھا به اين و آن گروه، حکم می کند انفجارھا 
  ين خلق بوده است؟کار مجاھد

  

  آقای خمينی به بنی صدر رأی داده است يا نداده است؟. ٧

قسمت اول  سلسله مقاله ھا ی  خود ، افزون بر آنچه در فوق توضيح داده شده  ٧آقای گنجی در 
در  ٦٠کوشش کرده است، ثابت کند که آقای خمينی به بنی صدر رأی داده است و تا خرداد سال 

. ، حامی و پشتيبان وی بوده است»طرف مقابل«حانی حاکم، به تعبير گنجی مقابل سردمداران رو

اينکه آقای خمينی دارای شخصيت چند وجھی ای بود، واجد عقده ھای روحی متعددی بود، و حالت 
با وجود اين اسناد فراوانی وجود . ھا و رفتارھا و گفتارھای متضاد در سيره او کم نبود شکی نيست

که می ديد روحانيت سازماندھی شده در حزب  ٥٩دھد او حد اقل از آبان سال دارد که نشان می 
جمھوری به عناوين مختلف کوشش می کند تا طرفداران دور و نزديک بنی صدر را از طريق 
ارگانھای سرکوب سپاه، کميته ھا، دادگاھای انق&ب، بسيج، و چماقداران لباس شخصی  که از ھمين 

زام می شدند، از ميدان بدر کند، لب از لب نمی گشود که ھيچ بلکه غير ارگانھا به اجتماعات اع
، اما، ما فرض را بر صحت گفته آقای گنجی در )١٧(مستقيم با سکوت خود، آنھا را تأييد ھم می کرد 



اين مورد می گذاريم و حق را به آقای گنجی می دھيم که آقای خمينی به بنی صدر رأی داده است و 
اينک آيا پرسيدنی نيست که وقتی بر شما مسجل می شود که آقای . غ ياد کرده استقسم ج&له درو

خمينی با قسم ج&له که سخت ترين قسم نزد پروردگار است، دروغ می گويد، شما و دوستانتان که 
خط امامی بوديد، آيا ھيچگاه تا قبل از روی کار آمدن احمدی نژاد و کوشش در حذف اص&ح طلبان، 

از اين امام بی دين و پيرو قدرت پرھيز کرده بوديد؟ آيا شما از دوستانتان در سازمانھای از پيروی 
اص&ح طلب دوم خردادی تا حا^ انتقاد کرده ايد که چرا تا ھمين لحظه به پيروی از ھمان امامی که 

ان با مبارزه بي ام"نبوی به  بھزاد قسم دروغ خوردن برايش مثل آب خوردن است بنا به نامه آقای
  ؟ه اندمشغول بود"  چپ و راست، مارکسيستمنافقين، ليبرالھا، بنی صدر، گروھھای ضد انق&ب 

در قانون اساسی حقوقی برای رئيس جمھور در نظر گرفته نشده بوده است و آقای بنی صدر از  - ٨
  .راه زياده طلبی موجب اين مصائب شده است

زياده خواه بوده است کوشش کرده است از اين راه  آقای گنجی برا ی اثبات اينکه بنی صدر شخصيتی
وارد شود که چون قانون اساسی اختيارات خاصی برای رئيس جمھور در نظر نگرفته بوده است پس 

برای مزيد اط&ع . بيشتر آنچه وی مطالبه می می کرده است ناشی از زياده خواھی او بوده است
  :يس جمھور در نظر گرفته به شرح زير استايشان حقوقی که در قانون اساسی اول برای رئ

پس از مقام رھبری رئيس جمھور عاليترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای  -١١٣اصل 
قانون اساسی و تنظيم روابط قوای سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموريکه مستقيماً به 

  .رھبر مربوط می شود، بر عھده دارد

ر فردی را برای نخست وزيری نامزد می کند و پس از کسب رأی تمايل از رئيس جمھو -١٢٤اصل 
  .مجلس شورای ملی حکم نخست وزيری برای او صادر می نمايد

امضای عھد نامه، مقاوله نامه ھا، موافقت نامه ھا و قرار داد ھای دولت ايران با ساير  -١٢٥اصل 
ای بين المللی پس از تصويب مجلس شورای دولتھا و ھمچنين امضای پيمانھای مربوط به اتحاديه ھ

  .ملی با رئيس جمھور يا نماينده قانونی اوست

در ھمين رابطه خوب است اشاره کنم که دانشجويان پيرو خط امام و سازمان مجاھدين انق&ب 
نام » موافقتنامه«اس&می برای تحميق و گمراه کردن ملت ايران، قرار داد خانمان سوز الجزاير را 

د تا به زعم خودشان احتياج به امضای رئيس جمھور نباشد درصورتی که در متن انگليسی که نھادن
  )١٨.(آمده است Agreementمعتبر است 

تصويبنامه ھای دولت پس از تصويب ھيأت وزيران به اط&ع رئيس جمھور می رسد و  -١٢٦اصل 
  .ديد نظر به ھيأت وزيران می فرستددر صورتی که آنھا را بر خ&ف قوانين بيابد با ذکر دليل برای تج

ھرگاه رئيس جمھور ^زم بداند جلسه ھيأت وزيران در حضور او و به رياست وی  - ١٢٧اصل  
  .تشکيل می شود

  .اعطای نشانھای دولتی با رئيس جمھور است -١٢٩اصل 

وزراء به پيشنھاد نخست وزير و تصويب رئيس جمھور معين و برای رأی اعتماد به  -١٣٣اصل 
  .مجلس معرفی می شوند

ھر گاه نخست وزير بخواھد وزيری را عزل کند و وزير ديگری را بجای او برگزيند، بايد  -١٣٦اصل 
  .اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمھور باشد و برای وزير جديد از مجلس رأی اعتماد بگيرد

چيزی به حساب نيامده در ذھن آقای گنجی حقوق فوق که برای رئيس جمھور در نظر گرفته شده بود 
خوب اگر اين چيزی نبوده است، نبايد آقای گنجی به خود و مردم بگويد پس چرا برای امری . است

که حقوقی در بر نداشته بنا به قول خودش کوشش کردند که آقای خمينی را متقاعد کنند تا به نامزد 
کتر بھشتی و روحانيت قدرت شدن آقای دکتر بھشتی برای رياست جمھوری موافقت کند؟ مگر آقای د

طلب ديوانه بودند که برای چنين پستی، که چيزی در بر نداشته اين ھمه کوشش کنند؟ آقای گنجی 
اينھمه صغرا و کبرا کرده اند که اگر . توجه داشته باشند که دروغ را بدون تناقض نمی شود گفت

.  ی توانست ف&ن بشود و بھمانآقای خمينی مانع کانديداتوری آقايان بھشتی و فارسی نمی شد، م



ولی وقتی نوبت به سخن گفتن در مورد اختيارات رياست جمھوری بنی صدر است، با اطمينان، 
  !اظھار می کند که رئيس جمھوری قدرتی نداشت

باز اگر چيزی نبوده است چرا آقای خمينی بنابر نقل قول خود شما به روحانيون و حزب جمھوری 
  .»ا بنی صدر ھمکاری کنيدب«گفته است  برويد و 

ع&وه بر اين در ھمان دوران شما نمی ديديد، ھمين قانون اساسی که آقای خمينی، خود آن را امضاء 
که آخرين مرحله کودتا به  ٦٠کرده و متعھد به نقض نکردن آن شده بود، در ھمان دوران تا خرداد 

ر آن قانون اساسی حقوقی برای رئيس اگ. اجراء در آمد، بيش از ھفتاد مورد آن را نقض کرده بود
جمھور در نظر نگرفته بود، چه احتياج به کودتا و کشت و کشتار داشت؟ و برای اينکه حقيقت را 
بفھميد که برای استقرار استبداد سياه دينی و اينکه قانون اساسی چه مسئوليھای مھمی را بر دوش 

خرد  ٣٠ندس علی اکبر معين فر در جلسه رئيس جمھور گذاشته است، قسمتھايی از سخنان آقای مھ
  :را از نظرتان می گذرانم ٦٠اد 

اگر د^ئلی را كه مخالفين آقای بنی صدر عليه ايشان ابراز می كنند واعتراضات و ايراداتی كه به " 
ايشان ميشود منحصرا ھمانھايی باشد كه تاكنون گفته ونوشته شده است و ما از آن مطلعيم و مطالب 

كار و موضوعات و د^ئل ابراز نشده ای در ميان باشد بنده اين اعتراضات ود^ئل را به ديگری در 
سھل است در اكثر موارد دال بر تعھد و . ھيچوجه دليل بر عدم كفايت سياسی او نمی دانم

  )١٩. .."   (شناسی و كفايت سياسی ايشان می دانم  وظيفه

يم، که بعد از سی سال که در مورد اولين رئيس جای سوال جدی دارد که از جناب آقای گنجی بپرس
جمھور تحقيق کرده اند چرا در اين تحقيق وارد مھمترين سند موجود يعنی صورت جلسه مذکرات 
مجلسی که برای بررسی عدم کفايت رئيس جمھور تشکيل شده بود نشده اند؟ چرا کوچکترين اشاره 

آيا از کسی که اين ھمه سند را می جويد اين قابل ای به د^ئل ده نماينده موافق استيضاح نمی کند؟ 
او می داند که . شايد علت اين است که قصد گنجی بررسی حقيقت جويانه رويدادھا نيست! قبول است؟

در مجلس ھيچ نماينده مخالف رئيس جمھور، دليل مخالفت خود را ائت&ف و اتحاد با مجاھدين ذکر 
اع شگرد ھا و پس از سی سال روايتی از آن دوران  ارائه حال شما می خواھيد با کمک  انو. نکرد

يقين بدانيد که در . بدھيد تا نسل جوان خيال کند، که بقول خودتان، ھمه سر و ته يک کرباس بوده اند
قصد فريب اين نسل را   چنين روايت ناروايی ھم به خود و ھم به ملت ايران ظلم می کنيد و احتما^ً 

اين علت است که اگر روايت واقعی آن دوران به گوش نسل جوان برسد، شما و  داريد  و شايد ھم به 
تمامی کسانی که در کودتا بر عليه آزاديھا  و حقوق ملت به ھر دليل و نيتی، فعا^نه شرکت کرده ايد، 

  . بايد به اين نسل پاسخ دھيد

   

  سخن آخر

از خودش نشان می دھد که بی پروای و با^خره می توان پرسيد به چه علت آقای گنجی تمايل خاصی 
اخ&ِق تحقيق، مطلب عليه ديگران نشر دھد؟ آيا به عنوان برنده جوايز بين المللی حقوق بشری نبايد 
توقع بيشتری نسبت به رعايت حرمت و کرامت انسانھا از وی داشت؟ ^زم به ذکر است که او پيشتر 

او آنقدر در تحريف نظرات . رد بحث قرار داد بوددکتر شريعتی را نيز با ھمين روش بی انصافانه مو
شريعتی افراط می کند که در جايی بی محابا او را متھم می کند که گويی او بوده است که زنان را 

  گونی پوش کرده و جاده صاف کن نظرات فقھی مشمئز کننده فقھای بعد از انق&ب بوده است؛  

اين حقوق، آن چنانکه فقھا بازگو کرده . ن می دانستشريعتی حقوق اس&می را ح&ل مشک&ت زنا:"
به عنوان مثال، آقای خمينی، استفاده شھوانی از . اند، پيامدھای باورنکردنی و ناپذيرفتنی بسيار دارد

سالش تمام شود چه ازدواج  ٩ھمبستری با زن قبل از اينکه : "شيرخوارگان را ھم مجاز می داند
و اما ساير کامجويی ھا، مانند لمس شھوت آميز او و در آغوش . تدائم باشد و چه متعه جايز نيس

و اين قبيل کارھا با دختر شير خواره ھم می توان . فشردنش و ران به ران او ماليدن، اشکالی ندارد
  )٢٠" (کرد



حال در مورد پس از انق&ب ھم آقای گنجی سعی کرده با چيدن دلبخواھی مطالب پراکنده و جدا ساختن 
مقاله  ١٤ز بستر واقعی آنھا ھمه معايب عالم را به بنی صدر ربط دھد، بدون اينکه  در متون ا

  . مشروح حتی نکته ای مثبتی که چه عملی و چه نظری از بنی صدر ذکر کند

برای اينکه به عمق اين روحيه خاص در آقای گنجی پی ببريم خوب است به واقعه ديگری نيز توجه 
آقای دکتر ماشاء هللا آجودانی را " مشروطه ايرانی" بخشھايی از کتاب  آقای گنجی به راحتی. کنيم

برای . که در اثر سالھا تحقيق، نگاشته است بدون ذکر منبع به نام خود در خارج نشر داده است
آقای احمد افرادی که در اين زمينه  لهن رقت علمی خوانندگان را به مقااط&ع از جزئيات بيشتر اي

اع می دھم ، مواردی از اين تقلبات و به زبان شفافتر، فقدان اخ&ق تحقيق نزد ايشان تحقيق کرده ارج
ھای بسياری از »فراز«و عمومأ » انديشه«آقای گنجی، گاه «: افرادی می گويد. را نشان داده اند

ش در نوشته ا) غالبأ، بی ھيچ کم و کاست و ـ به ندرت ـ با تغييراتی ناچيز(کتاب مشروطه ايرانی را 
....." ببينيم چگونه. می آورد ، بی آن که به آن کتاب ارجاع بدھد و يا نامی از نويسنده اش بياورد

)٢١(  

ھيچگاه با . اتقوهللا: فع&ً به ھمين اندازه بسنده می کنم و خطاب به آقای گنجی و خودم می گويم
ی دانستن خمينی و بنی مساو. دوست و دشمن نبايد از جاده انصاف و اخ&ق و حقوق انسانھا جدا شد

و  ٥٧صدر يک توھين به حرمت و کرامت شخص بنی صدر نيست، در حد خيانت به آرمان انق&ب 
آيا می شد تصور کرد که دراين اوضاعی که ھمه دارند ارمانھای انق&ب . وفاداران واقعی به آن است

و ژرفنگر مانند بنی صدر  از ھر سو تحريف می کنند بدون شاھدی زنده و توانا را، بزرگ ملت ايران
  .برای نسل جوان توضيح داد؟ و خدا از درون قلبھا آگاه است

  ١٣٨٩شھريور  ٢١      محمد جعفری
  مدير مسئول روزنامه انق&ب اس&می دردوران رياست جمھوری بنی صدر   

Mbarzavad@yahoo.com  
  :يادداشتھا و مدارک

  ٨۶ – ٨۵رانکفورت، ص، انتشارات برزاوند،ف١٣٨٨محمد جعفری،ده سال با اتحاديه در آلمان،  - ١

  . ٣٦٦ ھمان سند، ص  - ٢

. و قبل از بازگشت آقای بنی صدر به ايران انتشار پيدا کرد ٥٧آخرين شماره خبرنامه است که در اول بھمن ماه  ٥٦شماره  - ٣

  شماره است، مجلد شده نزد اينجانب موجود است ٥٦مجموع خبرنامه که 

  .   ھمين کتاب آمده است ٤٢٩و اصل سند در در ص  ٢٤١، ص ١٣٨٨لمان، در آ ده سال با اتحاديهمحمد جعفری،    - ٤ 

  :، ھمان کتاب آمده به  شرح زير است٤٩٢، و عين سند در ص ..، کتاب ده سال٢٤٢و٢٤١متن بخشنامه که در ص  - ٥

  ٤٧شماره   

  --- پيوست  

   ١٩٧٨ژوئن  ١٥تاريخ   

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  کا و کانادا                                 جھت اطPع اعضاانجمن اسPمی دانشجويان آمري

  يا ايھا الذين آمنوا اطيعواهللا و اطيعموا الرسول و اولی اSمر منکم

.     ای ايمان آورندگان از خدا و رسولش اطاعت کنيد، و نيز از ميان خودتان آنکس را که در تصرف امر اللھی شايسته تر است

  ) ٥٩: نساء(

  ان و خواھران عزيز سPم عليکمبرادر

  .انشاء هللا در انجام کارھای انسانی و اسPميتان مؤيد و پيروز باشيد

ارگان جبھه ملی سوم بيشتر از طريق اعضاء و ھواخواھان انجمن پخش می شود، و در شماره کنونی آن " خبرنامه"از آنجاکه 
از ھر طريق ( ذا از شما خواھش می شود که آنرا نه تنھا پخش نکنيد مشخصاً به دو مورد غير اسPمی زير بر می خوريم؛ ل) ٥٥(

البته اگر مسئولين خبرنامه به ھر وسيله ای آنرا پخش کردند از آن . بلکه در توزيع آن نيز کمک ننمائيد) ، ميز انجمن و غيره 
  :موارد خاص عبارتند از. جلوگيری به عمل نياوريد

کوشيده شده است که با استفاده از بعضی از قسمتھای برخی از " قPل در مبارزه جای است" در سر مقاله زير عنوان  - ١
ولی گويا . را به صورت يک جبھه واحد در شرايط کنونی توجيه کنند" حکومت ملی " فتاوی امام خمينی موضوع 

را " حکومت اسPمی" و  "اسPم و احکام قرآنی " فراموش کرده اند که امام خمينی در بيانيه ھا و فتواھای خويش شعار 
  .از مردم خواسته است

به . نام عده ای را که بھر طريق ممکن بر ضد اسPم کوشيده اند می بينيم" ليست شھدای دو سال اخير " زير عنوان  - ٢
خصوص نام منافقينی چون وحيد افراخته و آنھم در صدر ليست و در زمانی که مجاھدين راستين خلق مجدداً اعPم 



) حسن، مجتبی و فاطمه ( ولی در ھمين راستا نامی از مجاھدينی چون صمديه لباف و آSدپوشھا .  ده اندموجوديت کر

 .نمی بينيم

و نيز اميد است که در نشر و پخش نکردن کليه مطالب و نشرياتی که با مواضع و فتاوی رھبر عاليقدر حضرت امام خمينی 
  " ھيئت دبيران  –دران شما برا –با درود فراوان . سازگار نيست کوشا باشيد

، بطور مشروح ھمراه ٢٤٠- ٢٥٣در آلمان، ص  ده سال با اتحاديه "سانسور خبرنامه جبھه ملی سوم و برخورد با آن در کتاب  - ٦ 
  .با اسناد مربوطه آمده است

٧ - Pب ايران از آزادی و استقPل و حکومت مردمی به اينجانب در کتبھای مختلف خود که کوشش کردم توضيح دھم که چرا انق
سعی ام بر اين بوده وھست که تا حد ممکن از مطالب تکراری در کتابھا جلو گيری شود و لذا اين مسئله به . استبداد گرائيده است

ده سال  " آورده شد و از تکرارش در کتاب ..." پاريس و تحول انقPب ايران "دليل اھميت و زمينه اش، در اولين اثر اينجانب يعنی
  .خودداری کردم" ا اتحاديه در آلمانب

  .٣١٦و  ٣١٥پاريس و تحول انقPب ايران از آزادی به استبداد، ص  - ٨ 

  . ١٢، ص ١٦٠٤٩، شماره  ٨ ۵ دی ٢٣اطPعات، يکشنبه   - ٩ 

جانشينان گروگان گيری و "؛ دو سند فوق را می توانيد  در کتاب  ١٠، ص  ۵ ١٦٠١، شماره ٨ ۵ آذر  ١٠اطPعات، سه شنبه  - ١٠ 
  . ، نيز مطالعه کنيد٢٨٢و٢٨١انقPب ص

سران نظامی که دريافته بودند تا کار جنگ را روحانيت به خفت و خواری و شکست نرسانند به صلح تن در نخواھند داد،   - ١١
ر با آن موافقت برای باز گرداندن حقوق ملت به خودش به بنی صدر پيشنھاد می دھند از راه کودتا کار را يکسره کنند که بنی صد

برای اطPع . به احتمال قريب به يقين لو رفتن خبر فوق و مصاحبه تيمسار فPحی موجب شد که آنھا را از سر راه بردارند. نکرد
  از جمله مصاحبه ياد شده    . ٧٥- ٨٢، ص"جامعه شناسی زندانی و زندانبان ٢اوين جلد " بيشتر در اين مورد نگاه کنيد به کتاب 

 ١٢ -  P٢ص  ١٦٣٧٧، شماره ١٣٥٩اسفند  ١٦عات، شنبه اط.  

  . ٤،  ص١٦٣٧٨، شماره ١٣٥٩اسفند  ١٧اطPعات، يکشنبه   - ١٣ 

، از نامه آقای بھزاد نبوی ٧٠به نقل از پيش گامان اصPحات؛ نقش سازمان مجاھدين انقPب اسPمی در تحوSت سياسی دھه  - ١٤ 
  . ٢٨٨وقت آقای ھاشمی رفسنجانی، ص  به رئيس جمھور 

در زير به متن  دستخط امان نامه ای که آقای خمينی خطاب به امرای ارتش نوشت و در آن بيان کرد که در صورت، ترک   - ١٥ 
آقای فروھر اين نامه را به امرای ارتش رساند و بعد ھم غالب آنھا . کردن رژيم، از عفو عمومی برخوردار خواھند شد توجه کنيد

  :دبه جوخه اعدام سپرده شدن

  



 
در مورد اعدام ، خسرو قشقائی ھم طبق اطPعاتی که از چند کانال مختلف به اينجانب داده شده، آقای خمينی در پشت قرآن امان 
نامه امضاء و برای ايشان فرستاده، و بعد که او خود را ظاھر کرده او را سپاه گرفته و يکراست تحميل Sجوردی دادند و اوھم او 

  .سپرد را به جوخه اعدام

١٦ - http://www.negaheno.net/1387/04/11/331/   

ری و ضرب و شتم اعضای دفاتر ھمآھنگی در سراسر کشور، حمله به سخنرانی آيت هللا Sھوتی در ينظير دستگ  - ١٧  
شب،  روزنامه در يک ٤٠کوچصفھان، مھندس بازرگان و ديگران، دستگيری و زندانی کردن خبرنگاران انقPب اسPمی، بستن 

تکذيب شکنجه بوسيلۀ آقای محمد منتظری از اعضای برجسته ھيآت بررسی شکنجه و يا شايعه شکنجه، ماست مالی کردن پرونده 
، بنا بگفته آقای ٦٠دانشگاه،که دوتای اخير بدستور شخص خمينی بود،آماده شدن آقای خمينی برای انجام کودتا در اواخر ارديبشت 

، محمد جعفری، صص "١٣٦٠کتاب تقابل دو خط يا کودتای خرداد "ع بشتر از وقايع فوق نگاه کنيد به برای اطP...  بھزاد نبوی و
  ...؛و٣٧٢- ٣٧٤؛٣٦٩- ٣٧٠؛٣٦٤- ٣٦٨

  .٢٥٣- ٢٧٧برای اطPع دقيق و بيشتر، نگاه کنيد به گروگان گيری و جانشينان انقPب، فصل ھفتم صص  - ١٨  

  .١٣٣٠، ص ١٣٨٤ود علی بابائی،جلد چھارم،چاپ اول بيست و پنچ سال در ايران چه گذشت؟، دا - ١٩ 

  ٢٠ - http://zamaaneh.com/idea/2007/08/post_140.html   
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  ٢١ -  http://news.gooya.com/politics/archives/2008/04/069830.php  


