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  مقدمه مؤلف

  
  بنام آنكه هستى نام از او يافت

  
 :د در مورد انقالب اسالمى ايران سه ديدگاه مختلف وجود دار

 ديدگاه اول بر اين است كه بيگانگان، آقاى خمينى و بعضى از روحانيون را از سالها پيش از انقالب و از ابتدا در 

چنته خود داشته و در موقع مناسب وى را وارد صحنه كرده و رژيم جمهورى اسالمى را بدست وى مستقر 

ستند، معتقدند هر اتفاقى كه در كشورى و بويژه در اين دسته كه پيرو تئورى توطئه و اصالت قدرت ه. اند گردانيده

گويند همه چيز زير سر  ها بوده و غالباً هم مى جهان به اصطالح سوم رخ دهد، با صالحديد و حمايت خارجى

 .ها است انگليسى

گويد كه انقالب، يكدست در دست مردم بوده و هيچ قدرت خارجى در آن نقش نداشته است و   ديده گاه دوم مى

، مردم با سازماندهى خودجوش عمل كرده، اداره انقالب دست خود "گل بر شمشير پيروز شده است"قول معروف ب

 . مردم بوده و حركت خودجوش موجب پيروزى انقالب شده است

 هر يك از دو ديدگاه، استدالل و داليل ويژه خود را دارد كه آن را همراه با قرائن، شواهد، اسناد و مداركى دال 

 .دهند صحت نظريه خود ارائه مىبر 

 بر اين نظريه استوار است كه هم مردم،هم -كه موجب پديد آمدن كتاب حاضر شده است- ديده گاه سوم 

 .اند ها و هم خود رژيم گذشته، در بوجود آمدن و پيروزى انقالب و ايجاد قدرت جانشين نقش داشته خارجى

. ه است كه از خالل مطالعه، هر دو بخش آن قابل تشخيص است كتابى كه فراروى شماست، شامل دو بخش جداگان

كند و بخش ديگر به تجزيه و تحليل آنها  بخش اول، رويدادها و بعضى وقايع را حول و حوش انقالب گزارش مى

 .پردازد مى

 :  رويدادها و وقايع نيز شامل دو قسمت است

 ام و   قسم اول را كه خود شاهد و ناظر بوده

 .  استفاده از منابع مختلف تحرير گرديده است قسم دوم با

ام كه نقل قولها و مطالبى كه از منابع ديگر استفاده شده است، خالى از سقم باشد، اما مسئوليت نقل   كوشش كرده

 .قولها و گفتار هر كسى بعهده راوى آنست

صاحب اين قلم . مبرى نباشند تجزيه و تحليل و حتى نقل قولها وحى منزل نيستند و ممكن است از خطا و نقص 

چنين ادعائى نداشته و ندارد، بلكه تنها به خاطر تنوير افكار عمومى و احساس مسئوليت نسبت به آنچه بر كشور ما 

گذشته است، دست به نگارش اين كتاب زده است تا شايد براى نسل حاضر و نسلهاى آينده بعنوان يك تجربه، مورد 

 .بهره بردارى قرار گيرد

 صفحه مطلب و طرح سئوالهايى 30 دوست ارجمند آقاى عليرضا بهزادى كه پس از مطالعه دستنوشته، با بيش از  از

ام آقاى  همچنين از برادر گرامى. موجب افزودن بعضى مطالب و تصحيح بعضى ديگر گرديد، كمال تشكر را دارم

جانب ساعتها به بحث و گفتگو نشست و با دكتر حسين رضازادگان  كه پس از مطالعه درمورد محتواى كتاب با اين

 .كنم نظرات اصالحى و انتقادى خود در بهبودبخشيدن كتاب مرا يارى داد، صميمانه تشكر مى
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هاى برخى از بخشها را در اختيارم گذاشت   مراتب امتنان خود را از برادر عزيزم آقاى على اميرحسينى كه داده

 . دارم ابراز مى

خود را از تمام كسانيكه در كار تايپ، تصحيح، حك و اصالح كتاب با كمك بى شائبه خود مرا  سپاس و درود فراوان 

 .دارم اند، صميمانه اعالم مى كمك و يارى نموده

 صفحه دستنوشته 600صدر با صبر و حوصله تمام، بيش از   دوست عزيز و استاد مبارز آزاديخواهم آقاى ابوالحسن بنى

هاى اصالحى و انتقادى ايشان محتوى سه نوع  حاشيه. زه كتابى بر آن حاشيه زده استرا مطالعه كرده و به اندا

 :اطالعات است

نوع . است  نوع اول، اطالعات اصالحى از برخى وقايع و رويدادهاست كه در دقيقتر كردن آنها كمك شايانى كرده

ده و آنچه را كه درست تشخيص داده دوم، شامل طرح سئوالها و انتقادهايى است كه از بعضى از قسمتها بعمل آم

گيرد كه با نظر نويسنده همخوانى نداشته، در اينصورت به  و سوم نظرياتى را در برمى. شده، اصالح گرديده است

كنم و  اند صميمانه تشكر مى از راهنماييها و زحماتى كه با سعه صدر متقبل شده. ام توضيح و پاسخ آنها پرداخته

 .ن و همه را براى ايجاد و استقرار آزادى و مردم ساالرى از درگاه خداوند مسئلت دارمپيروزى و موفقيت ايشا

بهمين . اما به داليل مختلفى تا اين زمان موفق به انتشار آن نشدم.  به پايان رسيده است1377 نگارش كتاب در ديماه 

اى در رابطه با انقالب عرضه  عات تازه سالى كه از تأخير انتشار آن ميگذرد، هر از گاهى كه اطال6-5سبب در طول 

لذا اگر در بعضى از . ام شده است، براى دقيق كردن مطلب و اطالع بيشتر خوانندگان، آنها را به كتاب افزوده

 .طلبم شود، از همه پوزش مى بخشهاى كتاب ناهمĤهنگى در مطالب آن ديده مى
  

                                          محمد جعفرى

  لندن- 1383                                        فروردين 
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  در پاريس
  
  

  مدخل 

  
 كه مصادف با انتخابات رياست جمهورى آمريكا بود، جيمى كارتر كانديداى حزب دمكرات 1355 در نيمه دوم سال 

و جلوگيرى از تراكم تجهيزات نظامى در خاورميانه، فعاليت مبارزاتى خويش را آغاز « دفاع از حقوق بشر»با شعار 

كردن حقوق بشر و محدود  المللى  سياست خارجى خود به بينبا پيروزى وى در انتخابات و استوار كردن. كرد

 .كند كردن فروش اسلحه به جهان سوم، شاه فكر كرد كه در باره ايران صحبت مى

از دعوت شدنشان به سفارت ) 1(ب .يك سال پيش از انقالب در لندن در خانه آقاى دكتر تقى زاده، آقاى ب" 

به ما گفتند كه .  نفر از قماش مرا به سفارت دعوت كردند30ها  ئىگفت آمريكا. آمريكا صحبت به ميان آورد

اگر شماها . خورند و انقالب سفيد هم شكست خورده است گردانندگان كنونى رژيم ايران در فساد غوطه مى

 )2(".كنيم تا اداره امور كشور را در دست بگيريد حاضريد وارد گود بشويد، ما همه گونه كمك مى

تجمع احزاب، . آمد و رفت مخالفين به سفارت و نيز به آمريكا و گشودن باب مذاكراه شروع شد از آن به بعد 

هاى سرگشاده  هاى بانام و بى نام، نامه گروهها و دستجات مخالف رژيم شاه نضج گرفت و متعاقب آن پخش اعالميه

تماس با مقامات رسمى و . آغاز شدگوناگون ازسوى مخالفين  المللى و برگزارى جلسات مختلف به شاه و مقامات بين

 كارتر و احتماال با "حقوق بشر"غير رسمى آمريكايى هم در ايران و هم در آمريكا برقرار گرديد و با الهام از مسئله 

 )3.( تشكيل گرديد1356چراغ سبز آمريكائيها جمعيت طرفداران آزادى و حقوق بشر در سال 

ها پيشنهاد كرده بودند چنانچه  كردند و حتى به بعضى ه گرمى استقبال مى در اين دوران آمريكائيان از مخالفين ب

 ).4(شاه كمترين انحرافى از حقوق بشر حاصل كرد، مستقيماً مسئوالن آمريكا را در جريان بگذارند

و رژيمش  شاه با فشار آمريكا برنامه فضاى باز سياسى را به اجراء درآورد و در اين فضاى باز سياسى ايجاد شده، شاه 

اهللا منتظرى يكى از عوامل پيروزى انقالب، فضاى باز سياسى بود كه در  زير ضربه مخالفين قرار گرفت و به گفته آيت

اى  ، روزنامه اطالعات مقاله1356 ديماه سال 17تااينكه در تاريخ ) 5.(بوجود آوردن آن كارتر خيلى نقش داشت

منتشر كرد كه در آن صريحاً به روحانيت ) 6(قلم احمد رشيدى مطلقبه « ايران و استعمار سرخ و سياه»تحت عنوان 

 . و آقاى خمينى اهانت شده بود

 مقاله، آقاى خمينى را شخصى ماجراجو، مخالف پيشرفت علم، سرسپرده به استعمار انگليس و با سابقه مجهول 

 .قلمداد كرده بود)  7(«هندى»

وجى از خشم و انزجار عليه شاه را در سراسر كشور برانگيخت و در قم ، م)8( انتشار اين مقاله در روزنامه اطالعات

بالفاصله مجالس درس و نمازهاى جمعه و جماعت و منابر روحانيون تعطيل گشت و طالب حوزه علميه به شدت به 

 آن در متعاقب. اى كشته شدند مقاله منتشره در آن روزنامه اعتراض كردند و تظاهراتى برپا ساختند كه طى آن عده

اى در تبريز صورت گرفت و راهپيمايى با شعار   به مناسبت چهلم كشته شدگان قم، تظاهرات گسترده1356 بهمن 29

در اين . هاى شاه مورد تهاجم قرار گرفت ها و مجسمه مرگ بر شاه آغاز شد و بانكها، سينماها، مشروب فروشى

بعد از . اى كشته شدند يس با تظاهركنندگان گرديد، عدهسابقه كه منجر به برخورد ارتش و پل تظاهرات عظيم و بى

شد كه منجر به برخورد تظاهركنندگان با  آن و به طور متوالى، در شهرهاى ديگر مراسم چهلم ادوارى برگزار مى

آقاى خمينى نيز به مناسبت هر كدام از اين . گذاشت گشت و كشته هايى نيز بر جاى مى قواى نظامى و انتظامى مى
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خواند و اين  كرد و در آنها مردم را به ايستادگى و مقاومت در برابر رژيم شاه فرامى هايى صادر مى ع، اعالميهوقاي

 .رسيد ها بطور گسترده در داخل و خارج از كشور پخش و به اطالع همگان مى اعالميه

و مرد، كوچك و بزرگ در  نفر زن 400 سينما ركس آبادان به آتش كشيده شد و حدود 1357 مرداد ماه سال 29 در 

اين آتش سوزى موجى از نفرت را نسبت به شاه و رژيمش ايجاد كرد و آقاى خمينى اعالميه شديدى . آتش سوختند

اما بنا بر اطالعاتى كه نگارنده در زندان جمهورى اسالمى بدست . در محكوم كردن اين جنايت هولناك صادر نمود

اهر اسالمى انجام پذيرفته است و بنا به تحقيق روزنامه انقالب اسالمى در ، اين عمل بدست انقالبيون بظ)9(آوردم

هجرت، اين عمل وسيله گروهى از رشيديان، بعضى از سياسيون وابسته به دكتر مظفربقايى و تنى چند از روحانى 

نها، سرتاسر درپى و آتش زدنها و كشته شد تظاهرات پى)  10.(مرتبط با آنها طرح ريزى و به اجراء درآمده است

كشور را فراگرفته بود و مبارزين داخل و خارج از كشور، در ارتباط و تماس دائم با يكديگر قرار گرفته بودند و 

هاى آقاى خمينى و ساير مراجع دينى و غير  ها و اطالعيه اعالميه. كردند مرتب به داخل و خارج از كشور سفر مى

بحث و انتشار مسائل ايران در رأس . رسيد شد و به گوش همگان مى  مىدينى، از راديوها و تلويزيونهاى غربى پخش

 .دستگاههاى خبرى و ارتباط جمعى كشورهاى اروپايى و آمريكا قرار گرفته بود

 به بعد بر اثر فعاليتها و شرائط مساعدى كه ايجاد شده بود، جو دانشجويى و 1354 در خارج از كشور از سال  

گرفت و براثر فعاليتهاى گسترده فرهنگى و انتشاراتى و  ار دانشجويان مسلمان قرار مىمبارزاتى، كم كم در اختي

كرد، توده دانشجويى به اسالم  برپايى جلسات سخنرانى در شهرهاى مختلف اروپايى كه روز به روز گسترش پيدا مى

نادا، اين فعاليتها را سازماندهى و اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان در اروپا، آمريكا و كا. كردند گرايش پيدا مى

 .داد جهت مى

 به بعد بطور مستمر 1351كردم، از سال   نگارنده كه در چهارچوب اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان فعاليت مى

صدر در ارتباط بوده و مسائل مختلف سياسى، مذهبى، تاريخى و تشكيالتى و آنچه كه در مورد سرنوشت  با آقاى بنى

شد را به طرق گوناگون با ايشان درميان  رسيد و يا در مجامع مختلف اروپايى مطرح مى ده كشور بنظرم مىو آين

صدر،  گذاشتم و به منظور بحث و مشورت در مورد مسائل مختلف با دوستان انجمن اسالمى پاريس و آقاى بنى مى

 .كردم بدان ديار سفر مى

فطر بود، مردم سراسر تهران به سوى قيطريه كه مركز برگزارى نماز  كه مصادف با عيد 1357 سيزدهم شهريور ماه 

. عيد فطر بود به راه افتادند و بعد از برگزارى نماز عيد فطر،توده عظيم مردم به راهپيمايى با شكوهى دست زدند

ت ديگرى متعاقب اين تظاهرات، تظاهرا. اين تظاهرات گسترده و عظيم بدون كوچكترين حادثه خونينى پايان يافت

دولت در . سازمان داده شد كه منجر به برخورد نيروى نظامى با مردم شد( ژاله) در ميدان شهدا 1357 شهريور 17در 

 ماه 6 شهر بزرگ ديگر حكومت نظامى به مدت 12اى در تهران و   شهريور، طى اعالميه17ساعت شش صبح روز 

مينكه در ميدان ژاله به تظاهرات پرداختند، از همه طرف اعالن كرد و مردم بدون اطالع از اعالن حكومت نظامى ه

در اين تظاهرات خونين عده زيادى كشته . با نيروهاى نظامى روبرو شدند و آنها بسوى مردم شليك كردند

نام « جمعه سياه» شهريور كه مصادف با روز جمعه بود، به مناسبت اين كشتار وحشتناك، روز 17و بدينسان ) 11(شدند

نا بر اطالعاتى كه وسيله مبارزين داخل به خارج از كشور رسيده بود، اكثر رهبران تظاهرات و مردم وحشت ب. گرفت

كرده و به اين نتيجه رسيده بودند كه مبارزه گوشت با درفش غير ممكن است و بهتر است كه در اين مرحله تن به 

 . پارلمانى مشروطه قناعت كننديك سازش با رژيم بدهند و به تشكيل و شركت در يك حكومت نيم بند

صدر بودم   يكى دو روز بعد از جمعه سياه براى ديدار و گفتگو با دوستان به پاريس سفر كردم و در منزل آقاى بنى

جنبش شكست خورد و سپس ! گفت، همه چيز تمام شد در آنطرف احمد آقا بود كه مى. كه از نجف به وى تلفن شد
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( آقاى خمينى)پدرم : احمد آقا گفت: داد، كه مضمون آن چنين است صدر مى  بنىپيغام آقاى خمينى را به آقاى

 :گويند مى

 اوالً يك تحليلى از اوضاع و احوال فعلى و سير حوادث برايم بفرستيد و در ثانى نظر خود را نسبت به اين حادثه 

گويند كه گوشت در برابر  رتب مىچون از تهران م. اخير بگوييد و اضافه كنيد كه بهتر است چه موضعى اتخاذ شود

گويند بهتر است كمى كوتاه بيايم تا آنها بتوانند در مورد  آورند و مى تواند مقاومت كند و فشار مى گلوله نمى

 .انتخابات آزاد و به وجود آمدن يك حكومت ملى به توافق برسند

 :صدر قريب به اين مضمون در جواب گفت  آقاى بنى

اى بدهند و مردم را به   نظر من اين است كه آقا بايد قدمى به عقب برندارد و بايد اعالميه به پدرتان بگوييد كه

اگر آقا در اين مرحله كوتاه بيايند، رژيم . استقامت و مقاومت هرچه بيشتر دعوت كنند و اين زور آخر رژيم است

م بند آزاد و بعد از خاموش شود كه بر نهضت پيروز شود و با راه انداختن سروصداى يك حكومت ني موفق مى

زند، نبايد اجازه داد كه نفس  كردن مردم، به قلع و قمع همه خواهد پرداخت و حاال كه رژيم نفسهاى آخر را مى

 .ماند روند و رژيم ثابت و پابرجا مى خالصه اگر آقا كوتاه بيايند، آقا و نهضت از بين مى. تازه كند

 شديد اللحنى صادر كرد و در آن مردم را به استقامت و مقاومت در برابر  يكى دو روز بعد، آقاى خمينى اعالميه

ها و اوضاع جارى و نيز  صدر بر اساس داده بعد از اين مكالمه تلفنى از نجف، آقاى بنى) 12.(رژيم شاه دعوت كرد

 در پايان آن هاى گروهى از ايران، تحليلى از وضعيت جارى مملكت تهيه كرد و نظرات مفسرين و اظهارات رسانه

تحليل، پيشنهاد كرد كه الزم است آقاى خمينى دستور تشكيل يك شوراى عمومى را بدهند كه در آن از تمام 

سپس . استانها، افراد اس و قص دار بتوانند وارد شوند و مسائل جارى مملكتى را در اين شورا حل و فصل نمايند

من هم بعد از ديدار و . ود براى آقاى خمينى به نجف فرستادصدر اين تحليل را همراه با پيشنهادهاى خ آقاى بنى

 .گفتگو با دوستان به برلين بازگشتم
  

  آمدن آقاى خمينى به پاريس

  
هاى اسالمى دانشجويان در اروپا در حال برگزارى سيزدهمين كنگره ساالنه خود با شركت   اتحاديه انجمن

شهر  ) Jugendherberger(، در كاخ جوانان  57رماه سال  مه11 - 9نمايندگان انجمنهاى عضو اتحاديه در 

Hagenبه كنگره اطالع داد كه )  13(يكى دو روز مانده به ختم كنگره، آقاى صادق طباطبايى.  در آلمان غربى بود

 .آقاى خمينى به پاريس پرواز كرده است و رهبر انقالب فعالً در پاريس هستند

. اصلى خود را متوقف كرد و كم و كيف اين سفر را از آقاى طباطبايى جويا شد بعد از اعالم اين خبر كنگره كار 

بدنبال توافق شاه و صدام حسين در الجزاير، صدام حسين مانع آزادى و فعاليتهاى آقاى : آقاى طباطبايى گفت

ت خمينى شده است و فشار آورده است كه آقاى خمينى از عراق خارج شوند و آقا به سوى مرز كويت حرك

كند و سرانجام آقاى  سر مرز عراق و كويت، دولت كويت اجازه ورود آقاى خمينى را به كويت صادر نمى. كنند مى

. اند گيرند كه به پاريس سفر كنند و لذا به پاريس پروازه كرده خمينى از كويت به بغداد و بعد از مشورت تصميم مى

ابراهيم يزدى است كه شب قبل از حركت آقاى خمينى به از جمله همراهان آقاى خمينى در اين سفر آقاى دكتر 

 .آيد كويت، به عراق رفته بود و روز بعد باتقاق آقاى خمينى و همراهان به سوى كويت و بعد به پاريس مى

گنجيدند و همه شاد و   بعد از شنيدن اين خبر همه شركت كنندگان در كنگره از خوشحالى در پوست خود نمى

بعد از يكى دو ساعتى كه به خاطر اين خبر، . توانند در پاريس با رهبر انقالب ديدار كنند االخره مىمسرور بودند كه ب

 .كار نشست متوقف شده بود، كنگره دوباره كارش را از سرگفت
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 تعدادى از شركت كنندگان و ازجمله آقاى طباطبايى به پاريس حركت كردند، ولى چون اينجانب رئيس كنگره 

، اسناد و )14(پس از ختم كار كنگره و انتخاب هيئت مديره جديد. دم تا ختم كنگره در آنجا بمانمبودم، مجبور ش

مدارك اتحاديه و مصوبات نشست در سال جارى به هيئت مديره تحويل داده شد و پس از خداحافظى، بعضى از 

اينجانب نيز از .  كردنددانشجويان بسوى شهرهاى محل تحصيل خود و بعضى ديگر از همانجا بسوى پاريس حركت

 .همانجا به پاريس رفتم
  

  مقر آقاى خمينى در پاريس

  
و  زاده صدر، صادق قطب كند، به آقايان ابوالحسن بنى  هنگامى كه آقاى خمينى از بغداد بسوى پاريس پرواز مى

خود براى استقبال به شود كه آقا به پاريس خواهد آمد و آنها نيز باتفاق ساير دوستان  حسن حبيبى خبر داده مى

و حبيبى و ديگران  زاده صدر، قطب پس از ورود آقاى خمينى و همراهان به فرودگاه، آقاى بنى. روند فرودگاه مى

كنند و هركدام نيز ميل دارند كه  كه به استقبال آمده بودند، با آقاى خمينى و همراهان احوالپرسى و مصافحه مى

صدر هر كدام جداگانه محلى را براى اقامت موقت آقا در نظر گرفته  و بنى ادهز آقاى قطب. آقا بر آنها وارد شود

 .گويد، منزل و همه چيز براى اقامت آقا آماده است در فرصتهاى مختلف به آقاى خمينى مى زاده آقاى قطب. بودند

قاى خمينى سوار آيند، آ  هنگامى كه آقاى خمينى و مستقبلين از سالن فرودگاه جهت رفتن به پاريس بيرون مى

و بدينسان آقاى خمينى و همراهان . صدر به همراهى آقاى منصور بى ريا آورده بود شوند كه آقاى بنى ماشينى مى

و سپس در قم آقاى پسنديده . صدر براى آقا بطور موقت در نظر گرفته بود شوند كه آقاى بنى به منزلى وارد مى

 ."صدر وارد شدند ر آقاى ابوالحسن بنىامام خمينى ب": برادر آقاى خمينى گفته بود

سكونت داشت و به تازگى )Cashan(اى بنام كشان   صدر از ساليان قبل در حومه شهر پاريس در محله  آقاى بنى

تر از آپارتمان خودشان، آپارتمانى را براى آقاى احمد غضنفرپور و همسرش  صدر دو سه بلوك آنطرف آقاى بنى

كرده بود و آنها به آنجا نقل مكان كرده ولى هنوز به درستى تمام اسباب و اثاثيه خود را خانم سودابه سديفى اجاره 

 .بنا به پيشنهاد سودابه و احمد، آن آپارتمان در اختيار آقاى خمينى و همراهان قرار گرفت. جابجا نكرده بودند

ر شدند و خبر به اطراف و اكناف  بعد از آنكه آقاى خمينى در محله كشان در آن آپارتمان كوچك سه اطاقه مستق

جهان مخابره شد، از همه سوى جهان بويژه از ايران و اروپا مردم بطرف پاريس حركت كردند و قبل از همه، عده 

و چون در اثر اقامت آقا، محله . زيادى از اعضاء اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان در اروپا وارد پاريس شدند

د و آپارتمان نيز گنجايش پذيرايى از اين تعداد افراد را نداشت و مردم محل نيز شكايت كشان و اطراف آن شلوغ ش

كردند، بعد از چند روزى آقاى مهدى عسگرى ويالى خود را در نفلوشاتو در اختيار آقاى خمينى قرار داد و آقاى 

: كتر يزدى عبارت بودند ازهمراهان آقاى خمينى عالوه بر آقاى د. خمينى و همراهان به آنجا نقل مكان كردند

اينجانب هنگامى كه بعد از ختم . و احمد آقا خمينى( زيارتى)آقايان اماليى، فردوسى پور، سيد حميد روحانى 

كنگره اتحاديه به پاريس رفتم، هنوز آقاى خمينى در محله كشان در منزل احمد و سودابه كه با پيشنهاد خودشان 

 .داده بود، ساكن بودندصدر در اختيارشان قرار  آقاى بنى
  

  چهارچوبى براى جلوگيرى از تداخل كارها

  
زاده، احمد غضنفرپور، مصطفى انتظاريون و بعضى افراد ديگر با هم   بعد از ورود آقاى خمينى به پاريس، آقاى قطب

ساير امور، هاى كار و حفاظت و  كنند كه براى جلوگيرى از تداخل كارها و ترتيب برنامه بحث و تبادل نظر مى

ها از طريق اين شورا  اى مشورتى مركب از نمايندگان گروههاى دست اندر كار تشكيل دهند و كارها و برنامه كميته
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كميته كيست؟ آقاى انتظاريون و  نماينده شما در اين: پرسد مى زاده آقاى قطب. و با مشورت آن انجام پذيرد

پس از شنيدن اسم من اول  زاده آقاى قطب. ه آقاى جعفرى استگويند كه نماينده ما در اين كميت عضنفورپور مى

در كميته، آقاى ( صدر يعنى گروه بنى)گويند بله نماينده ما  گويد آقاى جعفرى، آنها مى كند و بعد مى مكثى مى

ه بهرحال اين كميته اصالً شكل نگرفت و هر دست. گويد باشد هم با حالت ناراحتى مى زاده آقاى قطب. جعفرى است

كرد كه هرچه بيشتر خودش را نزديكتر و مقربتر جلوه دهد و كارها را بر وفق نظريه و مراد  و گروهى سعى مى

 .خودش قبضه كند

اى از اعضاء  دانست، عده هاى اسالمى دانشجويان هم كه خودش را در اين امر بيشتر محق مى هاى انجمن  اتحاديه

آزادى خارج از كشور بودند، با هم شور و مشورت كردند و قرار گذاشته آن كه بيشتر از طرفداران و يا اعضاء نهضت 

بودند كه مسئوليت حفاظت و كارهاى ديگر تداركاتى را بايد بعهده داشته باشند و لذا وقتى آقاى خمينى از محله 

...  خمينى وكشان به نفلوشاتو نقل مكان كردند، يكى دو سه شب اول افراد اتحاديه كار تداركات، حفاظت از آقاى

 .را بعهده داشتند

 هنگامى كه قرار شد آقاى خمينى به نفلوشاتو نقل مكان كند، بعد از ظهر روز چهارم يا پنجمى بود كه آقا وارد 

آقا را سوار ماشين  زاده آقاى صادق قطب. چند ماشين براى حركت آقا به نفلوشاتو آماده شد. پاريس شده بودند

اى منصور دوستكام و يكى دو ماشين ديگر باتفاق هم، همگى به طرف نفلوشاتو حركت خود كرد و من هم باتفاق آق

 بعد از ظهر به دهكده نفلوشاتو رسيديم و به ويالى آقاى مهدى عسگرى كه براى 5 الى 4كرديم و حدود ساعت 

 .محل اقامت آقاى خمينى تدارك شده بود وارد شديم
  

  باغ نفلوشاتو

  
نفلوشاتو يكى از ) 15.(داً به باغ مشهور شد، متعلق به آقاى مهدى عسگرى و خانمش بود ويالى نفلوشاتو كه بع

هاى ييالقى حومه پاريس است و اين باغ آقاى عسگرى وياليى بود كه معموالً در ايام فراغت و يا براى  دهكده

كه در نيمه دوم باغ بنايى  مترمربع بود 600 -  500اين ويال حدود . رفتند گذراندن روزهاى آخر هفته به آنجا مى

بود كه در طبقه همكف، يك گاراژ و توالت و آشپزخانه قرار داشت و روى آن در طبقه اول، دو اطاق تودرتو بود 

كه درب ورودى هر دو اطاق يكى بود، اطاق اول را براى مدعوين و اطرافيان در نظر گرفته بودند و حالت دفتر 

و آقاى خمينى قبل از اينكه همسرش و حسين .  اختيار خود آقاى خمينى بودآقاى خمينى را داشت و اطاق دوم در

به او در پاريس ملحق شوند، در اين اطاق افرادى را كه خصوصى با ( نوه آقاى خمينى، فرزند مصطفى خمينى)آقا 

نه ديگرى را اش به او ملحق شدند، خا بعد ازاينكه اعضاء خانواده. پذيرفت او بحث و گفتگو داشتند به حضور مى

روبروى همين باغ برايش اجاره كردند كه از آن ببعد آقاى خمينى مالقاتهايش را در بيرونى آن قرار داد و در 

در باغ، درختهاى ميوه و به خصوص سيب بيشتر از همه جلب توجه . اش سكونت داشتند اندرونى آن هم خانواده

نشست و با  ر يكى از اين درختان سيب كه در وسط باغچه بود مىآقا صبحها و بعد از ظهرها در حاليكه در زي. كرد مى

پرداختند و گهگاهى هم از  آمدند، به بحث و گفتگو مى مردم و مدعوين كه از اطراف براى ديدار و زيارت او مى

 .گفت شد كه او هم به اختصار جواب مى آقاى خمينى سئواالتى مى

قبل از اينكه چادر برپا شود، در . شد و در آنجا نماز جماعت برگزار مى چند روز بعد چادرى در وسط باغ برپا كردند 

شد و ايرانيانى كه از سراسر جهان و ايران براى ديدار با رهبر انقالب به نفلوشاتو  وسط باغ نماز جماعت برپا مى

 .كردند آمدند، نماز جماعت را به امامت آقا برگزار مى مى

ه نفلوشاتو سرازير شد، و آقايان معمم و مكال از همه نقاط به آنجا آمدند، بعضى از  بعداً كه سيل جمعيت از همه جا ب

افراد گروهها و . پرداختند آنان بعد از نماز و در طول روز براى كسانيكه به آنجا آمده بودند به ايراد سخنرانى مى
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اى بس بزرگ و  هنگامه. ندشد هاى مختلف هم در اطراف و جوانب باغ با هم به بحث و گفتگو مشغول مى دسته

افراد با طرز فكرهاى . گرفت بحثهاى داغ از هر طرف در مى. رفتند آمدند و مى افراد زيادى مى. عجيب و غريب بود

پرداختند و  كردند و با ديگران به بحث مى آمدند و نظرات خود را مطرح مى هاى مختلف مى مختلف، احزاب و دسته

هر دسته و گروه و شخصيت نيز بهشت موعود خويش را . وقعيت بدست آمده بودندهمه هم شاد و خوشحال از اين م

ديد و همگى چنان از اين وضعيت سرمست بودند كه كليد حل تمام معضالت الينحل كشور  در چند قدمى خود مى

ز مدعوين بسيارى ا. ديدند و جهان را در درون اين باغ و در روياى ازپيش ساخته شده خود، آماده و پرداخته مى

كردند و ايشان هم با آن  مطالب مختلف سياسى مذهبى و يا مسايل مملكتى و جهانى را از آقاى خمينى سئوال مى

دهكده نفلوشاتو در طول هستى خود يك . داد صالبت و زيركى خاص خود بطور مختصر به بعضى از آنها پاسخ مى

 .اى را هرگز به خود نديده بود و نخواهد ديد چنين هنگامه

ها و مجالت مختلف با   خبرنگاران، مفسرين، محققين، نمايندگان راديو تلويزيون، از بنگاههاى خبرى و روزنامه

مقامات مختلف سياسى و غير سياسى . دستگاههاى فيلمبردارى و خبريشان همه روزه و همه ساعته بدانجا سرازير بودند

قلم من قاصر . اى را كمتر بخود ديده است يك چنين هنگامهتاريخ . شدند ايران و كشورهاى ديگر نيز وارد آنجامى

فيلمها، عكسها، رپورتاژهاى خبرى، . ام را عيناً گزارش كنم از آن است كه آنچه در آنجا واقع شده و يا مشاهده كرده

بوسيله پوسترهاى مختلفى كه با ديدها و زواياى مختلف در اين باغ بى نام واقع شده در يكى از دهات حومه پاريس 

اى از آنچه كه اين باغ كوچك به خود ديده است را  تواند گوشه اشخاص مختلف گرفته و تهيه شده است، فقط مى

كردند كه به آن ديار سفر كنند و اين غوغاى عظيم را  در آن هنگامه و آن دوران بسيارى آرزو مى. به نمايش بگذارد

 .ا حافظ هم آواز شونددر حول و هوش دلداده خود بچشم مشاهده نمايند و ب
  

  مايه خوشدلى آنجاست كه دلدار آنجاست 

 كنم جهد كه خود را مگر آنجا فكنم  مى

  سازماندهى امور و نقش دكتر يزدى

  
 قبالً متذكر شدم كه آقاى دكتر ابراهيم يزدى شب قبل از حركت آقاى خمينى از عراق به كويت و سپس پاريس، 

او همچنان در تمام جاها همراه آقاى خمينى بود و تمام امور آقا را . ى پيوسته بودوارد عراق شده و به آقاى خمين

و بنا . كرد در پاريس و نفلوشاتو با دوستان و ايادى خود كه همه جا كاشته بود، همه چيز را كنترل مى. زير نظر داشت

بعد از اينكه به ). 16("رده بود را به او سپ"عملى" آقاى خمينى خود كارهاى ادارى و "صدر، به گفته آقاى بنى

روزها در كنار آقا . نفلوشاتو رفتيم و چند روز اول را خود شاهد بودم، همه چيز زير كنترل آقاى يزدى قرار داشت

در زير همان درخت سيب بود و زمانى هم كه آقا در اطاقش بود، آقاى دكتر يزدى در اطاق ديگر، كه نقش دفتر آقا 

تلفنها را در اختيار داشت و . شدند، حضور داشت سانى كه وقت مالقات داشتند، جمع مىرا داشت و مدعوين و ك

خواست،  خواست به ديدار آقا رود و يا وقت مالقات مى تقريباً سمت دبيرى آقا را بعهده گرفته بود و هركسى كه مى

راى گفتن مطلبى چند خدمت حتى يك مرتبه كه من وقت مالقات گرفتم كه ب. بايستى از ايشان وقت گرفته شود مى

خواهم خصوصى  آقا برسم، آقاى دكتر يزدى نيز همراه من به اطاق اقاى خمينى آمد و بعد از اينكه گفتم ببخشيد مى

در اوايل، همه كارهاى مهم را بعهده . با آقا صحبت كنم، آقاى دكتر يزدى از اطاق خارج شد و ما را تنها گذاشت

داد به طوريكه آقاى اماليى، محتشمى و  از نجف همراه آقا آمده بودند راه نمىداشت و حتى به روحانيونى كه 

وى براى كنترل و نظارت بر امور، . كردند از دست او ناراحت بودند و ناراحتى خود را عنوان مى... روحانى و

ى و يا هواداران آن را تعدادى از دوستان و دانشجويان را از آمريكا و بعضى از اعضاء اتحاديه وابسته به نهضت آزاد

 .آورده بود و هركدام را مسئول كارى كرده بود
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 : آيت اهللا منتظرى هم بر اين نظر است

شايد دكتر يزدى بيشتر از همه مؤثر بود، در آنجا همه كاره ما دكتر يزدى بود و امام خيلى به ايشان اعتماد ... " 

اند، گفتم  ت كنم ديدم آقاى دكتر يزدى آنجا نشستهخواسستم با امام خصوصى صحب حتى يكبار من مى... داشت

 )17(".ايشان از خودمان است و من با بودن ايشان صحبت كردم: خواهم خصوصى صحبت كنم، امام گفتند مى

گرفت كه روحانيون نزديك و همراه آقاى خمينى را عصبانى   اين نظارت و كنترل بر امور به نحوى صورت مى

 چاره كار و پيدا كردن راه حل آن برآمده بودند، تا اينكه آقاى محمد منتظرى از گرد راه كرده بود و آنها در صدد

 .چند روز بعد راه حلى را طراحى و آنرا به اجراء گذاشت( وارد پاريس شد)رسيد 
  

  محمد منتظرى و برهم زدن برنامه دكتر يزدى

  
اع و احوال را مشاهده كرد، عصبانى شد و به  هنگاميكه محمد منتظرى وارد نفلوشاتو شد و يكى دو روز اوض

ايد كه آقاى دكتر  روحانيونى كه از نجف همراه آقا آمده بودند بشدت اعتراض كرد و گفت، چرا شما اجازه داده

سپس . مگر شما چالق بوديد. االختيار آقا است و چنان وانمود شود كه او نماينده تام. يزدى در همه امور دخالت كند

صدر براى اقامت و سكناى  شبى در منزلى كه در محل كشان نزديك منزل آقاى بنى. كنم  مىگفت، درست

آمدند در نظر گرفته شده بود، آقاى منتظرى همه روحانيون  روحانيونى كه براى ديدار آقاى خمينى به پاريس مى

د و كارهاى جارى را برنامه محتشمى،اماليى، عبايى، فردوسى پور، زيارتى را جمع كر: اطراف آقاى خمينى از قبيل

يكى را مسئول اين تلفن، يكى را مسئول آن تلفن، بعدى را مسئول : ريزى كرده و هر كسى را مسئول كارى كرد

رويم و همه جا را  كنترل و ترتيب مالقاتها و خالصه هركسى را مسئول انجام كارى كرد و گفت فردا صبح مى

و به اين ترتيب . گذاريم را توى جيبمان مى( منظور دكتر يزدى) اين آقا گيريم و اظهار داشت كه ما ده تا مثل مى

نقشه بيرون كردن آقاى دكتر يزدى وسيله محمد منتظرى ريخته شد و فردا صبح زود تمام افراد او و روحانيت 

چيز را در اطراف امام هركدام در مكان تعيين شده خود مستقر شدند و تمام افراد دكتر يزدى را كنار زده و همه 

 .است دست خود گرفتند و مثل اين بود كه كودتايى عليه آقاى دكتر يزدى انجام گرفته

آقاى دكتر يزدى با ديدن اين وضعيت، خدمت آقا رفت و گله كرد و آقاى .  آنها كنترل امور را در دست گرفتند

شما به كارهاى : ت كرد و گفتخمينى هم كه مايل نبود براى اين كار خودش را درگير كند، كمى از وى استمال

ها و  شما همين كار مهم اداره انجام مصاحبه. ها رها كنيد مهمتر بپردازيد و اين كارهاى سبك را براى اين بچه

 .مطبوعات را سرانجام برسانيد
  

  امور آشپزخانه

  
 عذاى آقاى  از همان بدو ورود آقاى خمينى به پاريس، آقاى دكتر حسن حبيبى مسئول كنترل و چك كردن

نوشت و غذاى ايشان را تهيه و چك  آقاى حبيبى شخصاً براى آماده كردن عذاى آقاى خمينى نسخه مى. خمينى بود

معموالً غذاى آقا خيلى . نوشت كه چه غذايى و چه مقدار براى شخص آقا تهيه كنند در نسخه تهيه شده مى. كرد مى

و آنرا ( آبگوشت)همراه با چند دانه نخود بود كه آب پز شده بود نهار وى كمى ماهيچه . ساده و بدون تشريفات بود

بعد از صرف غذا مقدار كمى ميوه كه بيشتر يكى دو شاخه كوچك انگور بود، . كرد همراه با كمى ماست صرف مى

بين روز هم يك دو نوبت . خورد شب هم غذاى مختصرى مى. صبحانه وى هم چاى و پنير و انگور بود. كرد ميل مى

با اينكه غذاى آقاى خمينى ساده و مختصر بود ولى جداگانه و طبق برنامه . كرد ه مقدار خيلى كم ميوه تناول مىب

بعد از اينكه آقاى مهدى عراقى به پاريس آمد، كار تداركات غذا بعهده . شد تنظيم شده وسيله آقاى حبيبى تهيه مى
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دار   غذا و تداركات، نقش پيشكارى آقاى خمينى را نيز عهدهدارى كار آقاى عراقى عالوه بر عهده. ايشان واگذار شد

چون و چراى  آقاى عراقى يكى از افراد نزديك و مورد اعتماد آقاى خمينى و يكى از رازداران و مقلدين بى. بود

 .آمد وى به حساب مى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل اول

  
  

 معى همĤهنگ كردن كار ج

  
زاده و دكتر يزدى تشكيل شود و  صدر، قطب  قبالً متذكر شدم كه صحبت شده بود، شورايى مركب از نمايندگان بنى

بدليل نبود . دار چه كارى است كارها با مشورت و تصميم اين شورا انجام گيرد و معلوم شود كه هر كسى عهده

كرد كه براى خودش پايگاه و موقعيتى  خصى سعى مىوحدت، اين پيشنهاد عملى نشد و هر دسته و گروهى و يا ش

دست و پا كند و هرچه بيشتر خود را به مركز قدرت كه مشخص شده بود در دست آقاى خمينى است، نزديك و 

كردند كه فقط با دست آقاى  كسانى هم فكر مى. نزديكتر سازد و از اين طريق ايده و تفكر خود را تحقق بخشد

 80 - 70 ساله كنده خواهد شد و آقاى خمينى يك روحانى 2500يت است كه ريشه سلطنت خمينى و تكيه بر مرجع

ساله عارفى است، لذا به امور دنيوى كارى نخواهد داشت و فقط نقش سمبليك رهبرى را بازى خواهد كرد و امور 

ند تصور كنند كه ممكن خواست آنها يا اصالً بفكر نبودند و يا نمى. كشور بدست تواناى خودشان قرار خواهد گرفت

پيوست و عالئمى كه از  بدين خاطر حتى به تحوالتى كه در اطراف بوقوع مى. است امور ديگرى هم در جريان باشد

كرد كه با افراد  آقاى خمينى با زيركى تمام سعى مى. كردند شد كمتر توجه مى ناحيه آقاى خمينى بروز داده مى

ان و استعدادى كه دارد، بهره بردارى كند، با وجوديكه در ظاهر دم از جداگانه عمل كند و از هر كسى هر امك
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زد، در باطن تمايل به ايجاد وحدت بين اين قبيل گروهها و اشخاص نداشت و عملى در اين رابطه از  وحدت مى

 چون در باطن. در نظر وى وحدت يعنى، متحد شدن همه در تبعيت بى چون و چرا از خودش. داد خود بروز نمى

ها و سياسيون ملى اعتقاد و اعتماد نداشت ولى از طرف ديگر اينان به خاطر  وى اصالً به روشنفكران و احزاب و دسته

كردند كه بتى  شكسته شدن بت شاه و نيز اعتماد مطلق به آقاى خمينى و خود، از بتهاى ديگر غافل بودند و فكر نمى

 .ديگر در حال بوجود آمدن است
  

 نفس شماست  مادر بتها، بت 

  زآن كه آن بت، مار و اين بت اژدهااست

  بت شكستن سهل باشد، نيك سهل 

  سهل ديدن نفس را، جهل است، جهل

  
شد كه همگى با هم متحد شوند و امور را با مشورت با   در هر حال سه عامل عمده وجود داشت كه مانع از اين مى

اين سه عامل عمده و . جم سازمان يافته، همĤهنگ با هم عمل كننديكديگر به سرانجام برسانند و در يك تشكيالت منس

 :مهم عبارت بودند از

 .  اختالفات گذشته و مسائلى كه موجبات اين اختالفات شده بود- 1 

  روش كار آقاى خمينى - 2 

  سياسى- اختالف فكرى - 3 

  
  اختالفات گذشته و موجبات آن- 1 

  
ور واقع شوند و بتوانند بهتر مسائل را مورد ارزيابى و قضاوت قرار دهند، سعى  براى اينكه خوانندگان در جريان ام

. ام بطور فشرده بيان كنم ام و يا خود در گوشه و كنار آن بوده كنم موارد اختالف را تا آنجا كه درك كرده مى

، مقدم داشتن منافع طلبى، برترى جوئى، كسب قدرت هرچه بيشتر هاى واقعى اين اختالفات را بايد در تشخص ريشه

شخصى و گروهى برمنافع و مصالح ميهنى، داشتن روحيه سلطه گرى و انحصارطلبى، برداشت و تفكرات كامالً متضاد 

البته هيچ گروه و شخصى اعتقاد ندارد كه در او يك چنين . افراد و گروهها از اسالم و منافع كشور، جستجو كرد

ها و گروهها و اشخاص بتوانند براى منافع مشترك ميهن  شود كه دسته ىهايى وجود دارد كه مانع از اين م ريشه

بدين خاطر است كه تمام اين . خويش، يكديگر را تحمل كنند و مشتركات خود را روز به روز گسترش دهند

ادى، اى از تقدس و زهد، اسالم و قرآن، روش معصومين، دفاع از پابرهنگان و مردم، استقالل و آز ها در هاله پديده

بردند و  چون اگر غير از اين بود، مردم به سرعت پى به ادعاى مدعيان مى. پوشيده است... حمايت از مستضعفين و

و اگر غير از اين بود حل اختالف مابين جبهه ملى و نهضت آزادى از . شدند از گرد آنها به زودى پراكنده مى

و . كرد بود و كار وحدت را آسان مى  خيلى پيچيده نمىيكطرف و روحانيون و آقاى خمينى با اينها از طرف ديگر

بود و بحث فقط بر سر دفاع از آزادى و  اى از تقدس پيچيده نمى اگر منافع شخصى و تشخص طلبى در هاله

طلبى  استقالل، حقوق مردم، اسالم و دين بود، چگونه ممكن بود كه همه اين ارزشها را فداى منافع شخصى و تشخص

 .م از مصالح ملى و دينى بزنندكنند و باز د

پنداشتند و اسالم را دين بيان آزادى   اگر هر دسته، گروه و يا شخصيتهاى اسالمى خود را قيم مردم و اسالم نمى

زيرا اسالم و دين يا بيان گر آزادى است و . شد دانستند و نه بيان قدرت، بخش مهمى از اين اختالفات زدوده مى مى

دين فطرى است و در پذيرش آن هيچ اجبار و . ر شق اول دين و مردم نياز به قيم ندارنديا بيانگر قدرت كه د
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شود،  اما در شق دوم كه دين بيانگر قدرت مى. اكراهى در كار نيست و راه رشد از راه ستمكارى و غى آشكار است

را به پذيرش دين قدرت وادارند و كند و متوليان هم بايد با اكراه و جبر مردم  الجرم نياز به قيم و متولى پيدا مى

هاى آن  در هر حال براى شناخت بعضى از اختالفات و ريشه. اين متوليان بدترين ستمگران به خود و دين هستند

 .كنيم كمى به عقب برمى گرديم و از جبهه ملى سوم شروع مى
  
  جبهه ملى سوم1- 1 

  
 و فداكار از روحانيون و دانشگاهى و بازار، نهضت مقاومت اى از افراد مسلمان مؤمن  مرداد عده28 پس از كودتاى 

 سال مقاومت و مبارزه مخفى، آرمان جبهه ملى و دكتر مصدق را زنده 8را پايه ريزى كردند و در طول ) 18(ملى 

 غالب اداره كنندگان نهضت مقاومت ملى، نهضت آزادى را تشكيل دادند و از هيئت 1341در سال . نگاه داشتند

هيئت اجرايى جبهه . ى جبهه ملى دوم خواستند كه نمايندگان نهضت را به شوراى مركزى جبهه ملى بفرستنداجراي

و از طرفى چون جبهه سياست ) 19.(ورزيد به عناوين مختلف از پذيرش نهضت آزادى به شوراى جبهه ملى تعلل مى

ن دانشجويان جبهه ملى جلوگيرى بعمل  و سازما42 شهريور سال 15پيشه كرد و از ميتينگ ) 20("صبر و انتظار"

، سازمان دانشجويان و احزاب عضو جبهه ملى و بعضى فعالين ديگر، از جبهه خواستند كه در روش كار جبهه )21(آمد

جبهه ملى . ملى دوم و اساسنامه آن تجديد نظر شود و آراء و عقايد دانشجويان و فعاالن، بيشتر مورد توجه قرار گيرد

ذاكره، اتخاذ تصميم را به عهده آقاى الهيار صالح گذاشت و ايشان نيز پس از تجزيه و تحليل اينطور پس از بحث و م

 . پيشه كرد"صبر و انتظار"نتيجه گرفت كه در حال حاضر بايد سياست 

ز اى از افراد مبار  مورد قبول احزاب وابسته به جبهه ملى و سازمان دانشجويان و عده"صبر و انتظار" اين سياست 

ديگر نبود و لذا به اين سياست و طرز كار جبهه اعتراض كردند و از رهبر جبهه ملى آقاى دكتر محمد مصدق 

دكتر مصدق نيز نظرات خود و معترضين را در اختيار شوراى جبهه ملى گذاشت و از رهبران جبهه . استمداد كردند

اند در  راه را براى احزاب و سازمانهائى كه آمادهملى خواست كه در مورد تغيير اساسنامه جبهه ملى اقدام كنند و 

ولى چون رهبران جبهه ملى دوم با نظرات دكتر .  ميهن خويش فداكارى كنند باز بگذارد"استقالل و آزادى"راه 

 )22. (مصدق و معترضين موافق نبودند، از ادامه كار چشم پوشيدند و انحالل جبهه ملى دوم را اعالن كردند

تا . كرد  شوراى مركزى جبهه ملى دوم، مصدق براى تشكيل جبهه ملى سوم از هر كوششى استفاده مى پس از انحالل

جبهه ملى "اينكه در جواب نامه سازمان دانشجويان، مصدق چهارچوب جبهه ملى سوم را مشخص كرد و نوشت كه 

آزادى و استقالل ايران مركز احزاب و اجتماعات و دستجاتى است كه براى خود تشكيالتى دارند و مرامى جز 

 )23.(ندارند

 30عالوه بر آن در تاريخ ). 24( مصدق در اين نامه نظرات خود را به اطالع سازمان دانشجويان جبهه ملى گذاشت

 در جواب نامه هيأت اجرايى سازمانهاى اروپايى جبهه ملى به ايرادات و شبهات مطروحه جواب داده 1343تير ماه 

اى به هيأت اجرايى سازمانهاى اروپايى جبهه ملى ايران، مصدق با استناد به   در نامه1343 بهمن 14شد و باز در تاريخ 

 )25.(آئين نامه جبهه ملى سوم، موقعيت سازمانهاى جبهه ملى سوم را در خارج از كشور روشن كرد

 بشوند و رأى بدهند، ماده توانند وارد شوراى جبهه ملى  در مورد اينكه افرادى كه عضو هيچ جمعيتى نباشند آيا مى

 : كند اول آئين نامه جبهه ملى سوم را عيناً نقل مى

جبهه ملى سوم ايران مركز تجمع احزاب و جمعيتهاى سياسى و جامعه روحانيت و جامعه دانشجويان و سازمانهاى " 

اى خود داشته باشند ها و دستجات محلى است كه هر يك از آنها مرام خاصى بر سياسى و اجتماعات صنفى و اتحاديه

و با جبهه ملى سوم فقط داراى يك مرام مشترك باشند كه آزادى و استقالل ايران است، و بنا براين هيچ فردى كه 

 )26(".تواند وارد شوراى جبهه ملى شود در يك دسته و يا جمعى عضويت نداشته باشد نمى
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 43لى سوم، كنگره سازمانهاى اروپايى در سالهاى  بعد از اين مكاتبات و رهنمودها و روشن شدن چهارچوب جبهه م

كوشش فعاليتهاى سازمانهاى .  تشكيل شد و بر اين اساس، جبهه ملى سوم ايران در اروپا و آمريكا شكل گرفت44و 

پس از تشكيل . گيرى آن در روزنامه ايران آزاد، ارگان جبهه ملى منعكس است اروپايى جبهه ملى سوم ايران و شكل

، ارگان جبهه به مدت يكسال بعهده آقاى دكتر "ايران آزاد"هه ملى سوم در اروپا، تهيه و انتشار روزنامه كنگره جب

گروه اسالمى و سازمانهاى مختلف دانشجويى با . صدر مسئوليت آنرا بعهده داشت شريعتى بود و سالى هم آقاى بنى

گوناگون از يك طرف و از طرف ديگر هم در داشتن طرز فكرهاى مختلف، از اسالمى تا سوسياليستى با طيفهاى 

باالخره در اثر اختالفات گذشته سران جبهه ملى دوم و سازمانهاى . درون كنفدراسيون و هم در جبهه فعال بودند

اسالمى نظير نهضت آزادى و با وجوديكه ظاهراً با رهنمودهاى دكتر مصدق اختالفات حل شده و جبهه ملى سوم 

اى اختالفات را  آوردند و هر روز با عنوان كردن بهانه وههاى غير اسالمى بر مسلمانها فشار مىتشكيل گرديده بود، گر

 .زدند گرفت، دامن مى كه از ايران و سران جبهه ملى دوم و خودشان نشأت مى

  هنوز جبهه ملى سوم قوام و دوامى پيدا نكرده بود كه بر شدت مخالفتها افزوده شد و گروههاى غير اسالمى به

آوردند كه همه چيز در دست شماست، از نامه پارسى، ارگان كنفدراسيون گرفته تا ايران آزاد  ها فشار مى اسالمى

اين اختالفات بحدى شدت پيدا كرد كه در كنگره جبهه ملى كه در هامبورگ تشكيل شد، آنها ....ارگان جبهه ملى و

و ...( زاده و صدر، حبيبى، كارگشا، تقى بنى)روه اسالمى كه به نمايندگى از گ زاده كودتا كرده بودند و آقاى قطب

كنيد دفتر و دستك و اسم  حزب ملت ايران در كنگره شركت كرده بود، در كنگره عنوان كرده بود كه اگر فكر مى

روزنامه، دفتر و دستك به تنهايى كارى از پيش .  كليد رهايى است، اين مال شما"ايران آزاد"و عنوان روزنامه 

با وجوديكه آقاى . برند اين افراد و سازمانها هستند كه بر اثر فعاليت خود، روند مبارزه را به پيش مى. اهد بردنخو

و . نمايندگى براى جدايى نداشت، از روى غرور و تك روى و بر اثر فشار، دفتر را به آنها تحويل داد زاده قطب

ن عمل آنها نيز خوشحال از اينكه حاال روزنامه ايران آزاد با اي. ها جدا شد بدينسان گروه اسالمى از غير اسالمى

كند، اداره روزنامه را در دست گرفتند و روزنامه بعد از آن چندان دوامى نياورد و تبديل به يك فحشنامه  معجزه مى

سويه خواستند كه با دسته و گروهى ت گروههاى غير اسالمى دوباره به جبهه ملى دوم بازگشتند و هر وقت مى. شد

و سرانجام نتوانستند روزنامه را اداره كنند و پس از دو دسته . آوردند حساب كنند، يك شماره ايران آزاد در مى

باز اختالفات درونى همان گروهها نيز خود موجب شد كه ايران آزاد . شدن، باختر امروز، ارگان جبهه خاورميانه شد

 . به بعد نيز باختر امروز54تعطيل شود و از سال 
  
  انتشار خبرنامه جبهه ملى سوم1- 2 

  
خود در كنگره، از جبهه ملى عليرغم نداشتن ) 27(به نمايندگى از مابقى دوستان زاده  بعد از اينكه آقاى قطب

نمايندگى براى جدايى، جدا شد و ايران آزاد و دفتر و دستك جبهه ملى را به طرف ديگر واگذار كرد و به پاريس 

ار را گزارش داد، دوستان با اينكه موافق كار وى نبودند، ولى در مقابل عمل انجام شده قرار بازگشت و جريان ك

 .گرفته بودند

 به بعد روحانيون و 42از طرفى چون از سال . منوال گذشت و هركسى دنبال كار خودش بود  مدتى بدين

شان گرفتار زندانهاى  ادند و بعلت تفكر اسالمىد سازمانهاى اسالمى بودند كه مبارزه با استبداد و استعمار را ادامه مى

كرد،  شد و اگر هم گهگاهى بعضى از آنها انتشار پيدا مى شدند، اخبار و نظرات آنها در خارج منتشر نمى رژيم شاه مى

بنا بر پيشنهاد دكتر تقى زاده باز همين دوستان بعد از مشورت و تبادل نظر و با وجوديكه . شد به نحوى تحريف مى

و در آن )  28.( انتشار دهند"خبر نامه جبهه ملى سوم"اى تحت نام  بيبى موافق نبود، تصميم گرفتند كه روزنامهح

كنند، بدون در نظر گرفتن طرز تفكرشان و همراه با  اخبار گروهها و سازمانهايى را كه در داخل كشور مبارزه مى
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و فرهنگى كشور به اطالع عموم برسانند و مردم را در تجزيه و تحليل اوضاع و احوال سياسى، اقتصادى، اجتماعى 

 .جريان مسائل جارى كشور قرار دهند

 شماره از آن 54 انتشار يافت و تا زمان انقالب جمعاً 1347 اولين شماره خبر نامه جبهه ملى سوم در ارديبهشت ماه 

 ضميمه خبرنامه 25 -  24 بعالوه حدود .منتشر شد كه بعداً بصورت مجلدى درآمد و در اختيار عالقمندان قرار گرفت

صدر بود كه در ايران  هاى آن از آقاى بنى كردند، اما بيشتر سرمقاله مقاالت آن را افراد مختلف تهيه مى. منتشر شد

 .انتشار پيدا كرد...  نظامى، اقتصادى و كارگرى و-چند جلد كتاب از آنها تحت عنوانهاى مجموعه سياسى 

ها و  ها، مقاله سرمقاله. هاى لندن بعهده داشتند كار تايپ، آماده كردن، چاپ و توزيع را بچه قسمت بزرگ آن يعنى 

 .كار پخش و تداركات به عهده پاريس گذاشته شده بود. صدر عهده دار بود آماده سازى اخبار را آقاى بنى

تن مابقى دوستان كارهايى از آمريكا به پاريس بازگشته و بدون در جريان گذاش زاده  در اين زمان آقاى قطب

داد كه اين عمل  براى مثال، آن بخش را كه پاريس عهده دار بود، او انجام مى. كرد كه كسى از آنها خبر نداشت مى

هاى اتحاديه انجمنهاى  در واقع كار توزيع و ايجاد ارتباط با بچه زاده آقاى قطب. خود مشكالتى را پديد آورد

شخصى ايجاد كرده بود و در بين ) 29(بدست گرفته بود و از اين طريق يك شبكهاسالمى و توزيع بين آنها را 

 .است زاده نمود كه كار توزيع و كارهاى تشكيالتى جبهه ملى سوم بعهده قطب هاى اتحاديه چنان مى بچه

هايى تحت نام  عه دست به انتشار مجمو"خبرنامه جبهه ملى سوم" بعد از اينكه فعاليت از نو آغاز شد، عالوه بر انتشار 

به موازات انتشارات مصدق، .  شماره از آن مجموعه انتشار پيدا كرده بود14زدند كه تا انقالب ) 30(انتشارات مصدق 

 .را پايه ريزى كردند كه جمعاً تحت اين نام چهار جلد كتاب به زيور طبع آراسته شد) 31(انتشارات مدرس 

گذرانيد و نقش سردبيرى خبرنامه را بعهده داشت و كار  ه و تحقيق مىصدر اغلب وقت خود را به مطالع  آقاى بنى

... گرفت و بعد از چاپ در همانجا به سراسر اروپا، آمريكا، عراق، لبنان و تايپ، چاپ و انتشار در لندن انجام مى

 .شد فرستاده مى

 و چهره زاهد مĤبى داشت و  آقاى دكتر حسن حبيبى هم مشغول تحقيق و مطالعه و بنام شيخ اين عده مشهور بود

 .گرفت كرد كه خودش را مقبول همه بسازد و به ظاهر در كارها و امور كمتر موضع مى سعى مى

گيرد  شويم، كم كم فعاليت اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان شدت مى  نزديك مى50 به مرور كه به سالهاى دهه 

كه متشكل از دانشجويان مسلمان تمام كشورهاى ) UMSO (32ن  به بعد در اروپا در درو47و اتحاديه كه از سال 

 .اسالمى بود، شكل گرفت و بعد هم از آن مستقل شد

و حبيبى نقش مشاور آن را بعهده داشتند و  زاده  بعد از تشكيل اتحاديه اسالمى دانشجويان آقايان دكتر بهشتى، قطب

و توسعه و گسترش به .... كيالتى و مسايل اعتقادى، سياسى وكردند و از نظر تش در نشستها و سمينارهاى آن شركت مى

دانست و حتى در نشست چهارم كه اينجانب  آقاى دكتر بهشتى كه اتحاديه را از آن خود مى. كردند آن كمك مى

 به ايران بازگشت اما 1350، در سال "آقاى جعفرى اتحاديه ما را ببين"براى اولين بار در آن شركت كردم گفت، 

 .كرد از طريق مهدى نواب و صادق طباطبايى بويژه نواب در آن اعمال نفوذ مىوى 

شد، آقاى حبيبى از شركت در   بر اثر نارضايتى كه از دخالتهاى مشاورين در امور اتحاديه، از طرف اعضاء اظهار مى

دى و هيأت مديره از طريق دوستان و هواداران نهضت آزا زاده ها و سمينارها سرباز زد ولى آقاى قطب كنگره

اتحاديه با دانشجويان در ارتباط بود و بعضى مواقع هم در سمينارها براى ايراد سخنرانى و يا بحثى شركت 

 .جست مى

صدر براى اولين بار در سمينار حكومت اسالمى كه وسيله اتحاديه برگزار شده بود و به   كه آقاى بنى1352 تا سال 

شد، ولى از  كرد، قبل از آن كمتر در مجامع دانشجويى اتحاديه ديده مىعنوان مدرس و سخنران در آن شركت 

 مكتب 8فرستاد كه از شماره  مى) 33( موسوى براى درج در مكتب مبارز-طريق هيأت مديره مقاالتى با نام الف 
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هميدند  موسوى بخشى از مجله را به خود اختصاص داده است و در اين سمينار بود كه همه ف-مبارز مقاالت الف 

 .صدر موسوى است  موسوى، آقاى ابوالحسن بنى-منظور از الف 
  
   آشكار شدن اختالف1- 3 

  
اى داشتند و هركسى اغلب با هر  در ايران روابط ويژه... صدر، قطب زاده، يزدى، حبيبى و  هر كدام از آقايان، بنى

كرد و از طريق اين مبادالت،  ات مىگرفت و مبادله اطالع گروه و يا شخصى كه تمايل بيشتر داشت تماس مى

 .گرديد  به خارج از كشور و از خارج نيز به داخل منعكس مى- جبهه ملى و نهضت آزادى - اختالفات داخل ايران 

خبرنامه جبهه ملى " همانطوريكه قبالً متذكر شدم با وجوديكه همه اين عده باتفاق تصميم نگرفتند ولى با انتشار 

 كه سازمان 49اما در سال .  همه آنها به عنوان جمع جبهه ملى سومى مشهور شده بودندو.  موافق بودند"سوم

مجاهدين خلق دست به مبارزات مسلحانه عليه رژيم شاه زد و در سطح كشور به عنوان يك سازمان اسالمى كه روش 

عده زيادى نيز برخوردار مسلحانه را برگزيده است جا باز كرد و بسيارى را هوادار و جذب خود نمود و از حمايت 

شد، اين سازمان در بين مجامع مبارزاتى دانشجويى خارج از كشور نيز مطرح شد و از حمايت و پشتيبانى آنها 

و يزدى به ساير دوستان  زاده در اين زمان بعضى از همكاران جبهه ملى سوم از جمله آقايان قطب. برخوردار گرديد

 شده است و زمان، زمان مبارزات مسلحانه و "خمينى نامه"امه جبهه ملى سوم اى خود اعتراض كردند كه خبرن جبهه

چرخد و لذا بايد مبارزات را حول محور مجاهدين  مجاهدين خلق است و همه چيز بر كاكل مجاهدين خلق مى

 "يام مجاهدپ"اى بنام  دست به انتشار ماهنامه... زاده و  آقايان دكتر يزدى، قطب51سرانجام در سال . سازمان داد

كار توزيع انتشارات مصدق و خبرنامه  زاده متعاقب آن آقاى قطب. زدند و بدين شكل اولين نقطه اختالف آشكار شد

اينان بدون اينكه با هم . كرد كه پيام مجاهد مال مجاهدين است مدتها هم چنان وانمود مى). 34(را رها كرد 

ند و يا اينكه براى نظرات جديد خود راه حل جمعى پيدا بكنند، با مشورت بكنند و يكديگر را در جريان كار قرار ده

اين ماهنامه بدون مشخص كردن اينكه به چه .  مبادرت كردند"پيام مجاهد"دوستان نزديكتر خود به انتشار نشريه 

على فضل اهللا المجاهدين ": سرصفحه شماره دوم آن با اين آيه. اى متعلق است، انتشار يافت گروه و يا دسته

، )36(شد مزين شده بود و چون از طريق پست و بصورت مجانى براى افراد فرستاده مى) 35("القاعدين اجراً عظيما

انتشار دهندگان آن نيز از آشكار . قريب به اتفاق نظرها بر اين بود كه اين نشريه متعلق به مجاهدين خلق است

كردند، اين عدم اطالع به حدى بود كه در  ست خوددارى مىكردن اينكه اين نشريه متعلق به چه گروه و يا كسانى ا

اى كه در آن اخبار داخل كشور و به  نشست دهم اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان در اروپا از انتشار نشريه

ها از  بعضى. خصوص مدافعات اعضاى سازمان مجاهدين خلق در دادگاههاى شاه منعكس شود، صحبت به ميان آمد

مجاهدين خود ارگان دارند و تمام اخبار خود را در آن منتشر : گفتند اهى و بعضى هم از روى آگاهى مىروى ناآگ

 . بود"پيام مجاهد"سازند و نياز به ارگان جديدى نيست و منظور از ارگان مجاهدين خلق همان، ماهنامه  مى

م حجت كرده بودند كه اگر عنوان و  اتما"پيام مجاهد" بعدها شنيدم كه مجاهدين خلق نيز به دست اندركاران 

 در نهمين "پيام مجاهد"سرانجام . نام خود را در اين ماهنامه مشخص نكنيد، ما عليه شما اطالعيه خواهيم داد

 بوسيله كسانى "پيام مجاهد"ارگان نهضت آزادى خارج از كشور است و معلوم شد كه : اش مشخص كرد كه شماره

 در تمام شهرهاى "جبهه"كردند و به عنوان نمايندگان   صحبت مى"جبهه ملى سوم"نام يابد كه تا ديروز ب انتشار مى

كردند، انتشار پيدا كرده   را تبليغ مى"انتشارات مصدق" و "خبرنامه"اروپا و آمريكا سخنرانى كرده، انتشارات آن 

 .شداست و اولين نقطه اختالف بين آنان در افكار عمومى دانشجويى خارج از كشور ظاهر 
  
   مشكل بعدى1- 4 
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كه هر كدام از ...  خرداد، انتشارات ابوذر و15انتشارات :  چند نشريه ديگر زاييده شد"پيام مجاهد" بعد از انتشار 

افزود ولى از اينها مهمتر اختالف و نظرى بود كه هركدام نسبت به مجاهدين  اينها خود به مشكالت و اختالفات مى

 بدون در نظر گرفتن نحوه تفكر و خط مشى - كردند كه بهر طريقى كه شده است  ى مىها سع بعضى. خلق داشتند

گفتند  ها مى بعضى.  نفوذى در آن سازمان پيدا بكنند و يا اينكه چنان تصور شود كه آنها در سازمان نفوذ دارند- شان 

شتند كه درست است كه تشكيل اى ديگر عقيده دا عده. كه ما بايد از سازمان مجاهدين تحت هر شرايطى دفاع كنيم

هاى مسلمان هستند، ولى اين مسلمان بودن به اين معنا نيست كه همه حرفهاى  دهندگان و كادرهاى اوليه آن بچه

هاى غير اسالمى آنها را تصحيح  اينان عقيده داشتند كه اگر ممكن است ما بايد سعى كنيم روش. آنها نيز اسالمى است

اند، اكثر شان نشأت   كه بسيارى از مطالبى كه به عنوان مطالب ايدئولوژيك انتشار دادهكنيم و به آنها نشان دهيم

 .گرفته از ايدئولوژى ماركسيستى است
  
 شد   نشرياتى كه وسيله دانشجويان مسلمان توزيع و پخش مى1- 5 

  
 :كرد  نشريات زير وسيله مسلمانان خارج از كشور انتشار پيدا مى57 - 50 در سالهاى 

  خبرنامه جبهه ملى سوم- 1 

  انتشارات مصدق- 2 

  انتشارات مدرس- 3 

  پيام مجاهد- 4 

  خرداد15 انتشارات - 5 

  انتشارات ابوذر- 6 

ها و  مكتب مبارز، قدس، مجموعه كرامه و اعالميه:  و انتشارات خود اتحاديه انجمنهاى اسالمى كه عبارت بود از- 7 

 انتشار كتابها و مقاالت مختلف

  
در واقع ميدان فعاليت همه اينها، . شد مى اين نشريات به نحوى به وسيله اعضاء اتحاديه پخش و توزيع مى تما

شد و  اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان بود و به صورت طبيعى اختالفات همه اينها در درون اتحاديه منعكس مى

صدر،   و يا بهتر بگويم هركدام از آقايان بنىدر درون اتحاديه، جبهه ملى سوم و نهضت آزادى. يافت تبلور مى

 به بعد، 52در اوايل، اين مسايل محسوس نبود، ولى از سال . و در آمريكا يزدى طرفدارانى داشتند زاده قطب

به طورى كه اين اختالفات در درون اتحاديه مشكالتى را از جهات مختلف به .  محسوس شده بود"اختالفات كامال

 .وجود آورده بود
  
  
   مشكل لبنان و امام موسى صدر و فلسطين1- 6 

  
 هنوز اين مشكالت حل نشده بود كه مشكل لبنان و فلسطين و كشتار آنان در تل زعتر وسيله ارتش سوريه، امام موسى 

همه اين مشكالت و اختالفات در درون . صدر و جالل الدين فارسى و روحانيون مبارز نجف نيز به آن افزوده شد

شد و  يافت و بخشى از نيروى اتحاديه صرف از بين بردن اين برخوردهامى يه و انجمنهاى عضو آن انعكاس مىاتحاد

 .داشت الجرم اتحاديه را از حركت و فعاليت واقعى خود باز مى
  
   در جستجوى راه حلى براى حل اختالف1- 7 
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ف ايجاد كرد و بخشى از نيروها صرف خنثى  پس از اينكه اين مسائل در داخل اتحاديه و مابين اعضاء آن اختال

 :كرد، بعضى از اعضاء اتحاديه پيشنهاد كردند شد و كارها تداخل پيدا مى كردن يكديگر مى

 حال كه تمام كارهاى اين اشخاص از قبيل توزيع و پخش نشريات و كتابهاى مختلف و فروش آنها وسيله انجمنهاى 

 و ميدان عمل و فعاليت اصلى همگى در دايره اتحاديه است، و اگر اتحاديه گيرد عضو و غير عضو اتحاديه انجام مى

اى ميدان فعاليت خود  مانع فعاليت جدى اينان در مجامع خود بشود، طبعاً اين آقايان و گروهها تا حد قابل مالحظه

ر رو، مسايل مورد پس بر اتحاديه است كه اين آقايان را دور هم جمع كند و آنها رو د. را از دست خواهند داد

اختالف خود را مطرح كنند، تا معلوم شود كه اوالً اختالف بر سر چيست؟ و ثانياً تا چه حدودى هركدام نسبت به 

و نيز قرار شد براى كار مشترك و . ادعاى خود محق هستند و ثالثاً اتحاديه وضع خودش را با اين آقايان روشن كند

شود، گردن نهند و از آن به بعد هركس از  ى كه به وسيله جمع مشخص مىدستجمعى طرحى تهيه و همگى بر ميثاق

آن ميثاق عدول كرد سعى كنند اول او را دوباره بر سر ميثاق برگردانند و اگر حاضر نشد كه خود را اصالح كند، 

رفت تا  ره مىدر اوايل، هيأت مديره اتحاديه از عملى ساختن اين پيشنهاد طف. الجرم او را از جمع كنار بگذارند

اى از فعالين اتحاديه، اتحاديه تصميم گرفت كه اين نشست را عملى سازد و به حل  اينكه باالخره با پافشارى عده

 . اختالفات تاجايى كه ممكن است بپردازد

ن اى از فعالي و با حضور عده زاده صدر و قطب  كه قرار بود با شركت آقايان بنى56 سرانجام، اولين جلسه در سال 

صدر پيش آمده و نتوانسته بود در آن شركت كند، بدون  اتحاديه تشكيل شود به علت مشكلى كه براى آقاى بنى

اى از اعضاء اتحاديه در مسجد بالل واقع در شهر آخن در آلمان غربى  زاده و عده حضور وى و با شركت آقاى قطب

صدر مطرح شد كه آقاى  زاده و بنى آقاى قطبدر آن جلسه يك سرى از مسايل مورد اختالف مابين . برگزار شد

صدر همانطور كه از ساليان قبل دوستى  زاده به همه آنها پاسخ داد و در پايان اضافه كرد كه او با آقاى بنى قطب

دهند و  كرده است، هم اكنون هم دوست است و بعضى كارها را با كمك يكديگر انجام مى داشته و همكارى مى

ند و بهرحال قرار شد كه جلسات بعدى با شركت همه برگزار شود و اينكه هركسى جداگانه در اختالفى باهم ندار

 .كند اى را حل نمى اى شركت كند، مساله جلسه

، صادق (حيدرى)صدر، قطب زاده، محمد منتظرى، مهندس غرضى  بنى:  با شركت آقايان56 جلسه بعدى در سال 

و اينجانب بعد از پايان اعتصاب عذاى اتحاديه .... كريم خداپناهى،طباطبايى، مهدى نواب، همايون ياقوت فام،

 .صدر در پاريس تشكيل شد انجمنهاى اسالمى دانشجويان و روحانيون مبارز خارج از كشور در منزل آقاى بنى
  
 صدر   تشكيل جلسه حل اختالف در منزل آقاى بنى1- 8 

  
 انجمنهاى اسالمى دانشجويان و روحانيون مبارز خارج از  جهت آزادى زندانيان سياسى، اتحاديه1356 در سال 

يكى دو سه روزى كه از اعتصاب . كشور، در كليساى سن مارى پاريس به مدت يك هفته دست به اعتصاب غذا زدند

و كار اختالف ) 37(غذا گذشت مابين اتحاديه و روحانيون مبارز به رهبرى آقاى محمد منتظرى اختالف بروز كرد

صدر  آقاى بنى.  گرفت كه نزديك بود اين دو گروه در همان كليسا در حين اعتصاب از هم جدا شوندچنان باال

ايد، حاال اين كار درست نيست كه از هم جدا  با وجوديكه هر دو گروه به من ظلم كرده: پادرميانى كرد و گفت

بلكه در افكار عمومى نيز بى آبرو اگر يك چنين كارى بكنيد نه تنها اين اعتصاب بى فايده خواهد بود، . شويد

بفرماييد سرنوشت مبارزان ايرانى را مالحظه كنيد، كسانى كه »: ها و جرايد خواهند نوشت خواهيد شد و روزنامه

آقاى . «توانند چند روز در يك اعتصاب غذا با هم كنار بيايند، چگونه خواهند توانست كشور خود را اداره كنند نمى

 اگر از هم جدا شديد، نه تنها تمام فعاليتهاى خودتان به هدر خواهد رفت و بى آبرو خواهيد :صدر اضافه كرد بنى
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بنابراين، به نفع همه است كه تا پايان اعتصاب غذا و اعالن ختم آن . شد، بلكه ماو ديگران را هم لكه دار خواهيد كرد

 . كنيم و به حل اختالف بپردازيمبا هم باشيد و بعد از اعتصاب غذا با هم جمع شويم و مسايل را مطرح

صدر مورد قبول واقع شد و همه پذيرفتند كه تا پايان   باالخره پس از جر و بحثهاى زياد، اين پيشنهاد آقاى بنى

 .اعتصاب متحد با هم عمل كنند و در پايان كار، جلسه حل اختالف را برگزار كنند

بعد از اينكه بحث شروع شد، آقاى محمد . در جمع شديمص  پس از پايان اعتصاب غذا، همگى در منزل آقاى بنى

 :اى مطرح شود گفت منتظرى به ميان پريد و قبل از اينكه مساله

 يكسال قبل منتشر نشود كه اگر اين "زور عليه عقيده"اول بايد معلوم شود كه چه كسانى مانع شدند كه كتاب " 

 ."گرفت حرافات جوانان ما را مىكتاب يكسال زودتر منتشر شده بود، جلوى بسيارى از ان

 مقدارى در اطراف اين مسئله بحث شد و بعد از آن در مورد اعتصاب غذا و مسايلى كه به وجود آمده و بيشتر باعث 

اين جلسه كه چند ساعتى طول كشيد بدون اينكه به نتايج مهم و دلخواهى دسترسى . اختالف شده بود، صحبت شد

ار شد كه باز هم اينگونه جلسات ادامه پيدا كند و افراد بيشترى در آن شركت كنند و پيدا بكند، پايان يافت و قر

 .بحث و گفتگو ادامه پيدا كند تا اينكه به اميد خداوند به وحدتى پايدار با شركت همه منجر گردد
  
   توليت و بنياد رسالت9-1 

  
 و محمد منتظرى و يا جبهه ملى سوم، نهضت صدر، قطب زاده، يزدى  يكى ديگر از موارد اختالف بين آقاى بنى

 : بود"بيناد رسالت"آزادى و بعضى از روحانيون بر سر به وجود آمدن 

اين موسسه و يا بنياد قرار بود كه در .  ميليون تومان اختصاص داده بود30اى مبلغ   آقاى توليت براى تأسيس مؤسسه

 : هاى زير به فعاليت بپردازد زمينه

قرار بر اين بود كه اين بنياد يك مركز تحقيقاتى و پژوهشى به وجود بياورد و به : اتى و پژوهشى مركز تحقيق- 1 

جمع آورى محققين، روشنفكران اهل قلم، صاحبان انديشه و فكر بپردازد و كارهاى تحقيقات و مطالعاتى در 

 .تال به ايران را سر و سامان دهدهاى مختلف اجتماعى و فرهنگى، سياسى و اقتصادى، مذهبى و ساير مسايل مب زمينه

از ديگر كارهاى بنياد تربيت : هاى مختلف  پرورش و تربيت كادر مجرب و متخصص براى اداره كشور در زمينه- 2 

كارد متخصص و مجرب براى اداره امور مختلف كشور با كمك مركز تحقيقات و پژوهشى و با دادن بورس و 

 .ا استعداد بودكمكهاى مالى به دانشجويان و افراد ب

اى را  ديگر از كارهاى بنياد تربيت كادر نظامى و چريكى بود و قرار بر اين بود كه عده:  فعاليت نظامى و چريكى- 3 

براى تعليم كادرهاى نظامى و چريكى به لبنان بفرستند و به همين علت آقاى توليت، محمد منتظرى را براى اين كار 

آقاى توليت گفت كه من و محمد در زندان باهم بوديم و او . از لبنان به پاريس آمدمعرفى كرد و به او خبر دادند و 

عالوه بر آن وى مأمور انتشار كارهاى . را آدمى با استعداد و فعال يافتم و قادر است كه اين قبيل امور را اداره كند

 .شريعتى به عربى بود

ز بين نرود و بتواند در طول زمان به فعاليتها و كارهاى خود ادامه اش ا  عالوه بر همه اينها براى اينكه بنياد سرمايه- 4 

هاى اقتصادى كه سود آور باشد بكار بياندازد كه به مرور بشود  دهد، قرار بر اين بود كه بخشى از سرمايه را در زمينه

كند و  ادى كه مىاز سود آن مخارج امور قسمتهاى ديگر را پرداخت و در واقع اين بنياد خيريه با كارهاى اقتص

 .شود، قادر گردد كه ساليان سال به امور عام المنفعه بپردازد سودى كه از بابت آن عايد مى

مدتى در اطراف .  بعد از بحث و بررسى قرار شد كه مركز اين بنياد در پاريس باشد و موسسه در انگليس به ثبت برسد

 نامگذارى "بنياد رسالت"با توافق همه، آن مؤسسه . شدكم و كيف مؤسسه، چگونگى كار آن و هيأت امناء آن بحث 

 :شد
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صدر، قطب زاده، يزدى و آقاى احمد صدر حاج سيد  حبيبى، بنى:  هيأت امناى آن با توافق همه قرار شد كه آقايان

 .جوادى و يك نفر هم از جانب آقاى توليت باشد

اى هم كه چهار چوب كارى،  اساسنامه. خود بپردازد زير نظر اين هيأت امناء به امور "بنياد رسالت" بنا بود كه 

با بعضى نيز جهت همكارى با . كرد، تنظيم و برآن توافق شد اهداف و وظائف و چگونگى اداره بنياد را مشخص مى

چون قرار بود كه مؤسسه در . مؤسسه صحبت شد و آنها نيز آمادگى خود را براى همكارى در آن بنياد اعالم كردند

 ثبت برسد، آقاى توليت به لندن رفت و در لندن مرحوم توليت در هتل اقامت داشت و برادر همسرش انگليس به

چند روزى از ورود وى به لندن نگذشته بود كه آقاى صدر حاج . بنام حسين آقا كه ساكن لندن بود، ميزبان وى بود

 .سيد جوادى وارد لندن شد و به سراغ آقاى توليت رفت
  
 ى توليت به آمريكا  رفتن آقا1- 10 

  
 و چگونگى "بنياد رسالت" آقاى صدر حاج سيد جوادى در لندن با آقاى توليت تماس گرفت و در اطراف مؤسسه 

اينكه چه بحثهايى با آقاى توليت به عمل آمده و چه مسائلى در . آن با آقاى توليت بحث و تبادل نظر كرده است

تنها چيزيكه .  شده و چگونه نظر آقاى توليت تغيير كرده، معلوم نيستمورد هيأت امنائى كه توافق شده بود، مطرح

مشخص و معلوم شد اين بود كه آقاى توليت بدون مشورت و حتى خداحافظى با فاميل و ساير دوستان به اتفاق 

) 38("طاهرهبنياد " به "بنياد رسالت"روند و در آنجا نام مؤسسه را از  آقاى صدر به آمريكا نزد آقاى دكتر يزدى مى

كنند و در آمريكا بنياد را به نام آقاى احمد صدر حاج  و آن هيأت امناء توافق شده را هم عوض مى.دهند تغيير مى

رسانند و مقاديرى نيز احتماالً در اختيار هيأت امنا جديد قرار  به ثبت مى... سيد جوادى و دكتر يزدى و

يدجوادى در صدد ثبت بنياد در آمريكا هستند، دكتر شريعتى همزمان كه دكتر يزدى و صدر حاج س). 39(گيرد مى

دكتر يزدى و صدر به . دهند كه آقاى دكتر شريعتى فوت كرده است به دكتر يزدى خبر مى. كند در لندن فوت مى

ز دهند، براى اينكه دكتر يزدى بتواند خود را به تشييع جنازه در لندن برساند، چند رو توليت خبر فوت دكتر را نمى

كنند و احسان، پسر دكتر شريعتى كه در آمريكا پيش دكتر يزدى بود به پزشك قانونى تلگراف  جنازه را معطل مى

 .زند كه جنازه پدرش را تحويل كسى ندهند تا او به لندن برسد مى

زده است،  چون مرتب آقاى يزدى به توليت سر مى. كند  آقاى يزدى بعد از اتمام كار ثبت بنياد به لندن پرواز مى

گويد دكتر يزدى كجاست كه  آقاى توليت به صدر مى. بيند گذرد كه آقاى توليت دكتر يزدى را نمى چند روز مى

گويد، آقاى دكتر شريعتى آمده است به لندن و كمى كسالت دارد، و به اين علت  زند؟ آقاى صدر مى به ما سر نمى

گويد  شود و مى ر كه دكتر به لندن آمده است خوشحال مىآقاى توليت از اين خب. دكتر يزدى به لندن رفته است

تواند در اين مركز مشغول كار و فعاليت شود و عضو مؤثرى  چه بهتر حاال كه او توانسته است از كشور خارج شود، مى

 .براى آن باشد

آيا شما اين خبر را : گويد كند و مى  بعد از آن آقاى توليت از آمريكا به آقاى على امير حسينى در لندن تلفن مى

آقاى امير . خبر آمدن دكتر شريعتى و كسالت او: گويد گويد چه خبر؟ توليت مى ايد؟ آقاى امير حسينى مى شنيده

حاال شما از جانب من برويد خدمت آقاى : گويد بعد آقاى توليت به آقاى على اميرحسينى مى. گويد بلى حسينى مى

. آمدم ييد كه من خبر نداشتم كه شما در لندن هستيد واال فورى به ديدن شما مىدكتر و سالم مرا به او برسانيد و بگو

گويد كه كسالت آقاى شريعتى خيلى سخت و  آقاى امير حسينى مى. رسم هم اكنون هم در اسرع وقت خدمت مى

گويد سخت و شديد است يعنى چه؟ آقاى صدر گفته است كه ايشان كمى كسالت جزئى  توليت مى. شديد است

گويد كه متأسفانه دكتر شريعتى فوت كرده است و امروز جنازه او را به  در اين لحظه آقاى امير حسينى مى. دارند

شود و ناگهان گويى كه از خواب بيدار شده  آقاى توليت با شنيدن اين خبر بشدت ناراحت مى. سوريه منتقل كردند
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را آقاى دكتر يزدى اين خبر را به من نگفته است و گويد حاال فهميدم كه چ باشد، از پشت تلفن گريه كنان مى

 .خودش به لندن رفته و چرا اصالً او را در جريان آمدن دكتر شريعتى به لندن و فوت او در لندن قرار نداده است

سد نوي صدر مى اى مفصل به آقاى بنى گردد و در ايران نامه  بعد از اين جريان آقاى توليت از آمريكا به ايران باز مى

دهد كه در  وى نامه را به آقاى صدر حاج سيد جوادى مى. دهد  را شرح مى"بنياد رسالت"و جريان تغيير كار 

صدر هم  دهد و آقاى بنى صدر مى در پاريس آقاى صدر نامه توليت را به آقاى بنى. صدر بدهد پاريس به آقاى بنى

نامه . دهد كه در ايران آن را به توليت بدهد  مىنويسد و به آقاى صدر اى مفصل مى در جواب نامه توليت، نامه

صدر جواب  شود كه چرا آقاى بنى صدر دلخور مى توليت از دست آقاى بنى. رسد صدر بدست توليت نمى بنى

رود   آقاى توليت براى معالجه به پاريس مى57تا اينكه در سال . احترامى كرده است اش را نداده است و به او بى نامه

 .شود  چگونگى مسئله آشكار مىو در پاريس
  
   مطرح شدن مسئله1- 11 

  
ترتيب كار بيمارستان و پزشك را براى وى  زاده رود، آقاى قطب  هنگامى كه آقاى توليت براى معالجه به پاريس مى

ى يك اطاق براى خود توليت و اطاق ديگر براى آقا. گيرد دهد و در بيمارستان دو اطاق براى مرحوم توليت مى مى

شود و  آقاى بشارتى نيز همجوار اطاق مرحوم توليت مى. رحيم بشارتى باجناق آقاى توليت و بازديد كنندگان وى

آقاى على امير حسينى نيز از لندن براى ديدار با مرحوم توليت به پاريس . رساند كارهاى روزمره وى را به انجام مى

 :دگوي روزى آقاى توليت به آقاى اميرحسينى مى. آيد مى

صدر شما چه آدمى است كه نه يك سرى به من زده است و نه جواب نامه مرا كه به آقاى صدر  اين آقاى بنى" 

 ."حاج سيد جوادى دادم داده است؟ و اين عجب آدم خودخواه و بى ادبى است

 بيمارستان حاالكه مدتى است آقاى توليت در: گويد رود و به وى مى صدر مى  آقاى اميرحسينى به منزل آقاى بنى

 : گويد صدر در جواب مى ايد؟ آقاى بنى است چرا شما يكبار نه به او تلفن كرديد و نه به عيادت او رفته

  
خواهند برگردند، براى اينكه از ناحيه من و از بابت  آيند، مى عادت من بر اين است كه افرادى كه از ايران مى" 

روم، مگر اينكه خودشان مايل باشند و  ودسرانه به ديدار آنها نمىديدار با من مشكالتى برايشان پيش نيايد، من خ

 ."روم اطالع دهند، آنوقت با كمال ميل مى

اى را كه آقاى توليت براى شما بوسيله احمد  خوب شما چرا جواب نامه: گويد اميرحسينى مى  بعد از آن آقاى على

عجب، آنها برخالف ميثاق عمل : گويد واب مىصدر در ج ايد؟ آقاى بنى صدر حاج سيد جوادى فرستاد، نداده

ام،  من نه تنها جواب آقاى توليت را داده. مند هستند مند باشم، آنها از من گله به جاى اينكه من از آنها گله. كردند

اى را به وسيله همان كسى كه نامه آقاى توليت را آورده بود،   صفحه26بلكه در جواب نامه آقاى توليت، يك نامه 

اى   صفحه26صدر نامه توليت و فتوكپى جواب  و بعد از اين توضيح، آقاى بنى. بش را براى آقاى توليت فرستادمجوا

خواهيد؟ آقاى امير حسينى  ديگر چه مى. گويد اين هم جواب نامه دهد و مى خودش را به آقاى اميرحسينى نشان مى

توانيد از آنها صدتا كپى  شما مى: گويد صدر مى نىآقاى ب. ها را بردارم توانم يك فتوكپى از اين مى: گويد مى

صدر را به آقاى  بعد از آن آقاى امير حسينى پيش آقاى توليت برمى گردد و جريان مذاكره با آقاى بنى. برداريد

گويد اين هم جواب نامه شما كه آقاى  دهد و مى اش را نيز به او مى دهد و فتوكپى جواب نامه توليت اطالع مى

 . داده استصدر بنى

شود  صدر مات و مبهوت مى  مرحوم توليت با ديدن جواب نامه خود و شنيدن گفتگوى آقاى اميرحسينى با آقاى بنى

كرديم، حاال  صدر بدبين بوديم و پشت سر او غيبت مى چقدر ما بى خود وبى جهت نسبت به آقاى بنى: گويد و مى
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صدر مالقات  كند كه با آقاى بنى از آن آقاى توليت اظهار تمايل مىبعد . اند فهمم كه چرا اينها اينطور عمل كرده مى

بعد از . پردازند صدر و توليت در اطاق بيمارستان با هم به گفتگو مى شود و آقاى بنى ترتيب مالقات داده مى. كند

آقاى . كنند مىكند و مرتب چندين بار ديگر باهم گفتگو  صدر عالقه پيدا مى اين مالقات آقاى توليت به آقاى بنى

 :صدر به اينجانب نوشته بنى

 )40.(" هزار فرانك داد80را ... در لندن هم به خانه او رفتم و خرج چاپ كتاب اقتصاد توحيدى و" 

 و خالف عهد و ميثاق عمل كردن، خود موجب اختالفاتى ديگر گرديد "بيناد طاهره" به "بنياد رسالت" تغيير دادن 

و دكتر يزدى نيز كه هر دو در نهضت آزادى خارج از كشور بودند و باهم  زاده قطب. دو بر اختالفات گذشته افزو

كردند، سرانجام زمانى كه آقاى خمينى در پاريس بود از هم جدا شدند و   را اداره مى"پيام مجاهد"انتشار ماهنامه 

ند و محمد منتظرى به عناوين آقاى دكتر يزدى و محمد منتظرى عليه هم بود. در جبهه مخالف يكديگر قرار گرفتند

داد و او همچنين با آقاى دكتر بهشتى اختالف شديدى داشت و گاهى دكتر  مختلف عليه دكتر يزدى اعالميه مى

 .ناميد  مى"راسپوتين"بهشتى را 

 آنچه ذكر شد بعضى از مسائل اختالف برانگيز بود كه نگارنده حدود ده سال فعاليت خود در اتحاديه انجمنهاى 

بهر حال تمام . در جريان آنها قرار گرفته بودم... زاده و صدر و قطب المى دانشجويان و در ارتباط با آقايان بنىاس

كرد و در بين طرفداران هر گروه و  اين اختالفات در اتحاديه و انجمنهاى عضو و غير عضو آن انعكاس پيدا مى

 هنگامى كه آقاى خمينى به پاريس آمد، تفرقه و كوتاه سخن اينكه. نمود شخصى كم و زياد برخورد ايجاد مى

 :جدايى در درون نيروهاى اسالمى حاكم بود

صدر بر سر جبهه ملى سوم و نهضت آزادى و برداشت متفاوت هركدام  و يزدى با بنى زاده  اختالفات آقاى قطب- 1 

اهدين خلق و متعاقب آن جدا شدن از آزادى و استقالل و راه حلهاى آنان و نيز برخورد متفاوت آنها با سازمان مج

اگر استقالل اهميت داشت، : گفتند آنها مى. از خبرنامه جبهه ملى سوم و انتشار پيام مجاهد... زاده و يزدى و قطب

 و بهمين "امام فرموده است واليت فقيه"چون . بعد هم با حكومت ملى مخالف شدند. كردند مجاهدين هم اصل مى

 .ا سانسور كردندعلت خبرنامه را در آمريك

ها در درون اتحاديه و انجمنهاى عضو و غير عضو آن كه باعث بوجود آمدن   انعكاس اين اختالفات و جدايى- 2 

 .گرديد برخورد بين طرفداران هر گروه و دسته مى

ر و اى از اعضاء اتحاديه و دانشجويان با امام موسى صد عده:  اختالف با امام موسى صدر و حركت المحرومين- 3 

ها و سازمان الفتح بعد از مسئله تل زعتر  حركت المحرومين و دكتر چمران و در رابطه با مواضعشان نسبت به فلسطينى

و دكتر  زاده و كشتار فلسطينيها و سيله ارتش سوريه اختالف پيدا كرده بودند و از طرفى چون دكتر چمران، قطب

مام موسى صدر بودند، با اينان نيز برخورد بوجود آمده يزدى عضو نهضت آزادى و حامى حركت المحرومين و ا

 .بود

 اختالفات روحانيون مبارز خارج از كشور با حركت المحرومين و امام موسى صدر و اضافه شدن اختالف محمد - 4 

 ."بنياد رسالت"منتظرى و دكتر يزدى بر سر 

 از مجاهدين خلق و تشويق رفتن به درون  اختالفات گروههاى مختلف اتحاديه بر سر حمايت بدون قيد و شرط- 5 

كنفدراسيون جهانى دانشجويان به خاطر حمايت از گروه طرفدار سازمان مجاهدين خلق در درون كنفدراسيون و 

 .تقويت اين گروه در مقابل گروههاى متشكل ديگر عضو كنفدراسيون يعنى جبهه ملى دوم

حاج حسين فرج )صدر و دكتر عبدالكريم سروش  قاى بنى به وجود آمدن و يا بوجود آوردن اختالف بين آ- 6 

صدر در مكتب مبارز، آقاى دكتر سروش   توضيح اينكه بعداز انتشار روش شناخت بر پايه توحيد آقاى بنى(. دباغ

صدر نوشته و براى درج آن در مكتب مبارز، براى هيأت مديره اتحاديه  اى در نقد روش شناخت آقاى بنى مقاله
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اما آقاى دكتر سروش در . و چون هيأت مديره آنرا وارد ندانسته، از چاپ آن خوددارى ورزيده بود. دفرستاده بو

صدر نيز در آن شركت داشت به وى انتقاد كرد و گفت شما با اعمال نفوذ خود مانع چاپ  سمينارى كه آقاى بنى

ق طباطبايى كه مسئول ارتباطات اتحاديه صدر پرسيد كدام مقاله؟ و از آقاى صاد آقاى بنى. ايد مقاله اينجانب شده

بود پرسيد، مسئله چيست و چرا مقاله آقاى دكتر سروش چاپ نشده است؟ آقاى طباطبايى در جمع حاضر در سمينار 

اما چون هيأت مديره اتحاديه آن . اى از آقاى سروش در انتقاد به روش شناخت بدست ما رسيد اظهار داشت، مقاله

صدر روحش  ا روش شناخت تشخيص داد، از چاپ آن خوددارى ورزيديم و افزود كه آقاى بنىمقاله را بى رابطه ب

 .از اين مقاله خبردار نبوده و درست و يا نادرست، هيأت مديره از چاپ آن خوددارى كرده است

گروه .  به وجود آمدن اختالف بين بعضى از اعضاء اتحاديه و محمد منتظرى بر سر سازمان دانشجويان مسلمان- 7 

اخير به خاطر دفاع از مجاهدينى كه نسبت به اسالم وفادار مانده بودند، در آمريكا از درون كنفدراسيون انشعاب 

ولى نظر به . كردند و سازمان دانشجويان مسلمان را در برابر اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان بوجود آوردند

ند كه دانشجويان مسلمان را به خود جلب كنند، چندان مطرح نشدند، اى نبودند و نتوانست اينكه تعداد قابل مالحظه

 .اما موجب اختالف شدند

شويم كه جهل، حسادت، انحصارطلبى،   اگر بخواهيم پى به ريشه و اساس همه اين اختالفها ببريم، متوجه مى

 اشكال مختلف بيان قدرت شدند و هايى كه از اسالم مى بركشيدن خود وسيله تخريب ديگران و بيش از همه، قرائت

بودند، در بروز و شدت گرفتن اين اختالفها خودنمايى خواهد كرد كه شق اخير، امروز نيز بشدت خود باقى است و 

هاى مختلف از اسالم كه بيان قدرت هستند را پيدا كرد و اين كارى بغايت بزرگ و گره گشاى  بايد ريشه قرائت

اما اين كار سترگ از حوصله اين مقال خارج است و . مانان و بلكه بشريت استفكرى نسل امروز و نسلهاى آينده مسل

 .بر صاحبنظران و دردمندان واجب است كه به اين مهم بپردازند
  
  روش كار آقاى خمينى - 2 

  
 برخورد عمومى با گروهها و اشخاص :  الف

  
 معناى تمام كلمه، با تجربه، تيزبين، وقت شخصى زيرك و تودار، سياسى به: توان گفت  آقاى خمينى را به حق مى

او چنان به رگ خواب مردم مسلط بود كه هر لحظه قادر بود سوار بر احساسات مردم . شناس و مردم شناس دانست

دانست كه در چه زمانى و در چه  او خوب مى. ها در جهت اهداف خود بهره بردارى كند شود و از نيروى آن

با منتقدين . بردارى كند گرفت بهره اى كه در دست داشت و يا در اختيارش قرار مى ندهشرايطى از كدام برگهاى بر

كرد كه گويى ساليان دراز در  او چنان عمل مى). 41(كرد  و مخالفان خود در فرصتهاى مناسب تسويه حساب مى

انگيختن مردم و در بر.  مردم و روشهاى مختلف آن تحقيق كرده و تجربه آموخته است"كارپذير كردن"زمينه 

تحميق آنها چنان يد طواليى داشت كه قادر بود مردم را وادارد عليه منافع خودشان و كشورشان عمل كنند و 

 .خوشحال نيز باشند

 به بعد براى رسيدن به اهدافى كه در سر داشت به دنبال فرصت 1320 آقاى خمينى از عهد جوانى يعنى از سالهاى 

) 42(ممكن است اين سخن آقاى احمد خمينى كه. كرد  فرصت بدست آمده عمل مىگشت و قدم به قدم در هر مى

ولى . ديد كه روزى رهبر ايران شود و تمام كشور در اختيارش قرار بگيرد پدرش خوابش را هم نمى": گفت كه مى

داد و از  ىها را از دست نم كرد و ايده آلى در سرداشت و فرصت از اينكه او در ذهن و فكر هدفى را تعقيب مى

وى آموخته بود كه چگونه . كرد، جاى تشكيك نيست فرصتهاى بدست آمده در جهت اهدافش كمال استفاده را مى

او هم در اين . سرانجام زمان، فرصت نهايى را در اختيارش گذاشت. از فرصت بدست آمده بايد استفاده كرد
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وى به روحيات طبقه مختلف .  فراهم ساخت"واليت مطلقه"آخرين فرصت بدست آمده شرايط را براى استقرار 

و از فرصتها و امكاناتى كه خود اين . مردم، احزاب و دستجات سياسى و به خصوص عالئقشان خوب آشنا بود

 "واليت مطلقه"او قبل از استقرار . كرد گذاشتند سريعاً بهره بردارى مى اشخاص، احزاب و دستجات در اختيارش مى

 سياسى و اشخاص وعده همان چيزى را كه مورد عالقه شان بود و در آرزوى بدست به هر گروه، دسته، حزب

براى كسانى كه . داد به كسانى كه شيفته آزادى بودند، شعار آزادى براى همه سر مى: داد آوردن آن بودند، مى

و اتوبوس و برق رنج براى كسانى كه از كم بود نان و آب . كرد طالب استقالل بودند، آزادى و استقالل را مطرح مى

براى ارتشيان و كسانى كه از سلطه مستشاران آمريكايى . داد بردند، وعده آب و برق و نان و اتوبوس مجانى مى مى

 28براى آن دسته از مردم كه از كودتاى . داد  و استقالل خودشان بر ارتش را مى"آقايى"ناراحت بودند، وعده 

براى . داد ، وعده اضمحالل سلطنت و اداره كشور به دست خودشان را مىناليدند مرداد و حكومت خفقان شاه مى

براى آندسته از . آورد داد كه آزادى قلم و بيان را به ارمغان مى روشنفكران و صاحبان قلم و اربابان جرايد، وعده مى

گرفتن بعضى رسوم و مردم و روحانيون كه از بى بند و بارى رژيم شاه و ناديده گرفتن عقايد مذهبى و به تمسخر 

براى كسانى كه از ابتذال فرهنگ . كرد كردند، وعده اجراى همه اينها را به آنها هديه مى عقايد، احساس ناراحتى مى

غربى و شيوع فحشاء و به عنوان فرهنگ پيشرفته در كشور شكايت داشتند، فرهنگ رهايى بخش اسالم را مطرح 

ناليدند،  مهندسين و دكاتره كه از عقب افتادگى صنعتى و علمى مىو براى تكنوكراتها، متخصصين، . ساخت مى

هاى علمى و صنعتى غرب برهاند  شكوفايى دانشگاهها و مراكز علمى و صنعتى كه قادر باشد آنها را از تمام وابستگى

، حكومت طپيد خالصه براى آنهايى كه از نبود حكومت دموكراسى مردم بر مردم و احزاب قلبشان مى. داد وعده مى

و چون در ذهن او اسالم مساوى قدرت و سلطه بود، بيان او . كرد جمهورى مردم بر مردم و آزادى احزاب را نثار مى

از اسالم، بيان قدرت بود و نه آزادى و براى ايجاد و استمرار قدرت، پايبندى به قول و قرار زمانى كه آن قول و 

 .شمرد عهد نمىقرار به ضرر آن بود، خود را در برابر آن مت
  

  استقرار سلطه شخصى-  ب 

  
كرد   آقاى خمينى در جهت استقرار سلطه خود بر مردم و تمام بنيادهاى كشور گام به گام از روشهايى استفاده مى

زمانى كه به مراجع تقليد و روحانيون نياز داشت تا پشتيبانى آنها را نسبت به خود و . كه او را به هدفش نزديك سازد

ساخت عليرغم اينكه با او  كرد كه آنها را مجبور مى ى كه قصد آنها را داشت جلب كند ، از روشى استفاده مىاعمال

اش برخيزند و در پاريس وقتى نياز به حمايت و فعاليت همه جانبه آقايان قطب زاده،  موافق نبودند، به پشتيبانى

ن تنها رهبر بالمنازع كشور در افكار عمومى جهان را براى جاانداختن خود به عنوا... صدر، يزدى، بازرگان و بنى

آقاى خمينى با زيركى خاص خود و آگاه بر قدرت . دانست كه چگونه بايد با آنها برخورد كند داشت، خوب مى

مرجعيت " بودن و قدرت "نايب امام زمان" و "مرجعيت تقليد"اش را داشت يعنى  خود و قدرتى كه او نمايندگى

و هنگامى كه از تمام . كرد درت اين بنياد تاريخى در برخورد با اشخاص ،افراد و گروههااستفاده مى، از ق"در تشيع

دانست كه اينها از  استفاده كرده بود و مى... نيرو و امكانات مراجع تقليد، سياسيون، متخصصين، افراد صاحب نفوذ، و

و شرط در برابر او مطيع نخواهند بود و يا جزو حلقه لحاظ نحوه تفكر و روش كار با او همĤهنگى ندارند و بدون قيد 

اصلى وى نيستند و يا نخواهند شد، با روشهاى مختلف و بنام مقتضياتى كه به وجود آمده بود و يا به وجود 

آوردند، به طرق مختلف به شخصيت زدايى، سلب حيثيت، بى آبرو كردن و برانگيختن مردم عليه آنها  مى

ها، يك پله  كرد و با هريك از اين حذفها و خارج ساختن ساخت و طرد مى ا از صحنه خارج مىخواست و آنها ر برمى

 .شد  نزديك مى"واليت مطلقه"به استقرار 

 :پردازم كرد، مى  در ذيل به شرح بعضى از روشهايى كه او از آنها در جهت استقرار سلطه خويش استفاده مى
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  ايجاد رابطه انفرادى- 1 

  
ى در تمام دوران، حتى دوران قدرت و سلطه مطلقه، اغلب با اشخاص به صورت انفرادى مالقات  آقاى خمين

كرد  نشست و با جمع كار نمى براى يافتن راه حلى براى مسايل مختلف با اشخاص به بحث و استدالل نمى. كرد مى

كه نتايج نظرات و راه حل خواست  پرداخت، بلكه از افراد، اشخاص و يا جمعها مى ودر حضور جمع به بحث نمى

اى پاسخ گويد، خيلى كوتاه  كرد نسبت به مسئله در مواقعى كه اجبار پيدا مى. خود را ارائه دهند و بعد مرخص بشوند

افتاد و در حضورش تشكيل  در جمعهايى كه اتفاق مى. كرد زد و اغلب بابله و خير جلسه را تمام مى و مقطع حرف مى

شد و اگر هم بحث موافق خواست و ذوق او نبود با روش خاص خود آن را ختم   نمىشد، با آنها وارد بحث مى

گفت كه نظرات خود را بنويسيد و به   مى"كرد و احتماال شد و جلسه را ترك مى  خودش بلند مى"معموال. كرد مى

 .احمد بدهيد

. بوس او بيايند ينكه آنها به دستشد كه براى آنها سخنرانى كند و يا ا  در بين جمعها بيشتر بدين خاطر ظاهر مى

پذيرفت، متناسب با وضعيت آن فرد، شخص و يا نماينده دسته يا گروه و با توجه به ميزان  افرادى را كه به تنهايى مى

 .كرد گرفت و تعريف و تمجيد مى آنها را تحويل مى... محبوبيت، امكانات اجتماعى، قدرت و

رسد و هم  خواهد مى ايكه مى هايى و ايجاد رابطه انفرادى، هم زودتر به نتيجه او آگاه بود كه پذيرفتن افراد به تن

 :شود فوايد ديگرى در بر دارد كه از رابطه جمعى آنها حاصل نمى

كنند، بخصوص آن  اند، همه آن را براى ديگران نقل نمى  افراد آنچه را كه با او مطرح كرده، گفته و يا شنيده" اوال

كنند بضررخودشان است و عالوه بر اين اگر از طرف آقا نسبت به آنها بى توجهى شده  اس مىقسمتهايى را كه احس

 در جلسه دو بدو، او قادر "ثانيا. كنند دارند، چون آن را شكستى براى خود تلقى مى باشد، آنرا هرگز ابراز نمى

 دادن مطابق ذوق او، به خدمت خود خواهد بود كه هر كسى را با توجه به شناختى كه از او دارد و با وعده و وعيد

تواند نتايج آن گفتگوها را هرطور كه دلش خواست و بهر شكلى  درآورد و هر وقت هم كه در آتيه الزم شد، مى

شود و هم رابطه هايش كمتر در معرض فاش شدن  عنوان كند و مهمتر اينكه هم نقاط ضعف خودش كمتر آشكار مى

 .گيرد قرار مى
  
  به افراد ميدان دادن- 2 

  
گرفتند و از امكانات علمى، تشكيالتى، اجتماعى، اطالعاتى، سياسى   به كسانى كه در ارتباط با او بودند و يا قرار مى

داد تا خودى نشان دهند و چنان احساسى به آنها دست دهد كه فكر كنند توانايى،  برخوردار بودند، ميدان مى... و

آمد و زياده  در اين رابطه حتى مواردى كه پيش مى.  واقع شده استاستعداد و يا شخصيتشان مورد پذيرش

كرد، به عاملين آن خورده  كردند، تا جايى كه چندان ضررى براى خودش احساس نمى هايى هم مى روى

در اوايل كار در ... و يزدى و زاده به همين علت وقتى كه آقاى قطب. گرفت گرفت و نديده و يا نشنيده مى نمى

زد و چندان توجهى نداشت تا باالخره بعد از اينكه  كردند كه نماينده آقا هستند، حرفى نمى نوان مىپاريس ع

ها اعتراض كردند كه مگر شمانماينده داريد؟ و فالن حرفهايى را كه به عنوان  چندين بار از اينطرف و آنطرف بعضى

بلويى به ديوار ويالى باغ بزنند و در آن اعالن اند، حرفهاى شماست؟ از روى اكراه دستور داد تا نماينده شما زده

كردند، به  تا زمانى كه افراد در خدمت او بودند و اوامر او را اطاعت مى. "آقاى خمينى نماينده ندارد"كنند كه 

معيار درستى و نادرستى هم تبعيت و اطاعت از خود . بدى و خوبى، درستى و نادرستى آنها چندان كارى نداشت

 .وى بود
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 اعتنايى به اشخاص و شخصيتهاى مورد احترام مردم  بى- 3 

  
تا جايى كه امكان داشت . افتاد كه از يك شخصيت غير روحانى مورد عالقه مردم نامى به زبان آورد  كمتر اتفاق مى

كرد كه  گذشت و يا نوعى عنوان مى كرد از كنار آن مى آورد و در جايى كه اجبار پيدا مى از آنها نامى به ميان نمى

ها نظرش را  ها و غير خودى به عنوان مثال بارها به وسيله خودى. ديگران خيلى سريع نظر نهايى او را متوجه نشوند

 : نسبت به دكتر محمد مصدق پرسيده بودند او از كنار آن گذشته بود تا اينكه وقتى خبرنگارى از او پرسيد

:  درجواب گفت"بينيد؟ ه زمان دكتر مصدق چگونه مىمقام و موضع جديد مبارزات خلق ايران را نسبت ب" 

مبارزات كنونى ايران يك حركت كامالً اسالمى است و در جهت تغيير كامل نظام شاهنشاهى و استقرار حكومت »

 )43(باشد اسالمى مى

 :  و يا هنگامى كه استاد دانشگاه روتكرز آمريكا پرسيد

اش هم  من نظر مثبتى ندارم و نفى": اى خمينى در جواب گفت آق" نظر حضرتعالى نسبت به جبهه ملى چيست؟" 

 )44(«ام نكرده

 : در يك سخنرانى نسبت به مصدق چنين گفت57/11/8 و يا در تاريخ 

ما نه ... عرض كنم، از اين حرفها... حاال گرفتار مليت و آزادى و اين حرفها هستيم، سر قبر دكتر مصدق برويم و :.... 

 )45...(ما خوش باور نيستيم، چه كنيم. كنيم ، نه اينها را باور مىبه آنها باور كرديم

نويسند كه نهضت   و يا در اوايل انقالب در همان مدرسه رفاه وقتى در مقدمه اساسنامه يا آئين نامه شوراى انقالب مى

اش سخت  فهقيا... شود و  موفق به ملى كردن نفت مى1329 اسفند 29شود و در  ما از نهضت تنباكو شروع مى

گذارم كه اين نهضت  شود و فرياد برمى آورد كه اين نهضت هيچ ربطى به قضيه نفت ندارد و من نمى برافروخته مى

در مورد مرحوم دكتر شريعتى هم، هنگامى ). 46(را كه روحانيت رهبرى كرده است، به قضيه نفت و مصدق بچسبانند

از سراسر اروپا، آمريكا و كانادا تلگرافهاى تسليتى برايش ارسال كه در رابطه با فوت آن مرحوم دانشجويان مسلمان 

 : كردند، در جواب تمام آن تسليتها گفت

آقاى دكتر يزدى تلگرافهاى زيادى از اروپا و آمريكا ازطرف اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان در اروپا و " 

 ساير برادران محترم مقيم خارج از كشور ايد هم اهللا انجمنهاى اسالمى دانشجويان در آمريكا از بخشهاى مختلف و از

 )47(".اهللا را ابالغ نماييد تشكر اينجانب را به همه برادران محترم ايد هم... در فقد دكتر شريعتى واصل شد

و يا در پاريس هنگامى كه يكى از دانشجويان انجمن اسالمى شهر . در فقد دكتر شريعتى:  بله فقط همين چهار كلمه

در موارد ديگر هم . "حاال موقع اين حرفها نيست": آقا نظر شما در مورد شريعتى چيست؟ با تغّير گفت: لين پرسيدبر

. كرد شد و هيچ فعال ديگرى را تحمل نمى  آقاى خمينى با استعداد سازگار نمى"اصوال. كرد به همين نحو عمل مى

استعدادها و متملقين را  كرد و به همين علت بى ل مىعم( عكس العمل كردن او)خواست بايد از طريق او  هركس مى

 .راند كرد و استعدادها و افراد مستقل را مى بر مردم مسلط مى
  
  برقرارى توازن قوا با حاميان خود- 4 

  
داشت و  ها و اشخاص، قدم مؤثرى بر نمى ها، دسته هاى ديگر كار او اين بود كه در جهت وحدت گروه  از روش

 كه بين همه آنها در رابطه با خودش توازن قوا برقرار كند و هر گروه و دسته و يا شخصى را در برابر داد ترجيح مى

گرچه به ظاهر از وحدت و . گروه، دسته و شخص ديگرى قرار دهد و در اين رابطه حداكثر بهره بردارى را بكند

ر روى سخنش با روحانيون است و منظور از آورد ولى در اينگونه موارد بيشت اتحاد و توحيد كلمه سخن به ميان مى
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 متحد و يكپارچه كردن همه نيروها و تشكيل يك نيروى متشكل از همه نيست، بلكه منظور متحد "وحدت كلمه"

 . خود اوست"كلمه"شدن برگرد او و 

را جمع .. بى وصدر، دكتر يزدى، حبي  چندين بار به او پيشنهاد و گفته شد كه شما اين آقايان يعنى قطب زاده، بنى

كنيد و آنها را به وحدت و كار جمعى دعوت كنيد و يا در حضور هم به حرفهاى آنها گوش كنيد و ببينيد اختالف بر 

شايد هم به خاطر اين . داشت كرد ولى براى تحقق آن چندان توجهى مبذول نمى سر چيست؟ حرفها را گوش مى

 :بوده است كه بعدها گفت

 ."تم كه اينها تا آخر با ما نخواهند آمددانس من از اول هم مى" 

 .كردند كردند و اختالف را از طريق او حل مى ها اختالف مى اشخاص و گروه. كرد  از اختالفها استفاده مى

 البته كسانيكه بخواهند بر مردم مسلط شوند و شالوده يك حكومت فردى و ديكتاتورى را بريزند، يكى از مهمترين 

، برقرار كردن توازن قوا بين دست اندركاران و صاحبان قدرت و مانع ايجاد وحدت آنها عليه آميز روشهاى موفقيت

از واضحات است كه اگر اين افراد، اشخاص و نيروها با هم متحد شوند و از موضع قدرت با وى طرف . باشد خود مى

چگاه باب طبع و سليقه شوند، قطعاً جلو بوجود آمدن ديكتاتورى را خواهد گرفت و اين چيزى است كه هي

 .ديكتاتورها نبوده و نيست

 تر از درجه هوشى افراد متوسط  حرف زدن پائين- 5 

  
اى پيدا بكنند و يا مركز   اين يك قانون تجربى است كه اگر كسانى بخواهند بر موج سوار شوند و محبوبيت توده

 وقتى - ق خود را بر مردم و كشور تحميل كنند و باكمك همين مردم برانگيخته شده، سلطه مطل-اى بشوند  ثقل توده

ها هستند، بايد با زبان خيلى ساده با آنها صحبت كنند و اغلب مسائل بديهى و ساده را كه براى همه  مخاطبشان توده

الزم است كه هميشه زير درجه . هاى احساسى آنها باشد، برايشان مطرح كنند قابل فهم ومطابق با احساس و خواسته

چون توده برانگيخته شده به . راد متوسط جامعه با آنها حرف بزند و ابدا گرد مسايل غامض و پيچيده نگردندهوشى اف

هاى احساسى و  لحاظ ذهن زود باورشان، توانايى تجزيه و تحليل مسايل پيچيده را ندارند و هركسى كه طبق خواسته

پندارند و اين توده برانگيخته  ل مشكالت خود مىآرزو و رؤياهاى آنها حرف بزند، وى را قدرتمندترين شخص و حال

آقاى خمينى در اين كار توانايى عجيبى داشت و بدين . شده بدون تفكر، گوش به فرمان يك چنين رهبرى هستند

كرد و اغلب انگشت روى احساسات آنها   ساده صحبت مى"زد، كامال لحاظ بود كه وقتى با توده حرف مى

چنانكه نقل شده است اوائل انقالب زمانيكه هنوز آقاى خمينى . كرد را برايشان مطرح مىگذاشت و مسائل بديهى  مى

در مدرسه رفاه ساكن بود، چند روزى بعد از پيروزى انقالب آقاى منتظرى قريب به اين مضمون به ايشان گفت به 

ار دادن، به دنبال كار و كوشش و آيند بگوييد، به جاى آمدن به اينجا و شع اين توده عظيم كه همه روزه به اينجا مى

اند، ما نبايد جلو آمدن آنها  اين مردم ما را به اين قدرت رسانده: گويد آقاى خمينى در جواب مى. سازندگى بروند

 .را به اينجا بگيريم
  

  جمع بندى و خالصه مطلب

  
يد و افكار درونى خود را نسبت به كرد، عقا در اوايل كار تا جاييكه ممكن بود سعى مى: شود گفت  به طور خالصه مى

البته غير مستقيم و با ايماء و اشاره و گاه . افراد و اشخاص كه در بين مردم از محبوبيتى برخوردار بودند، آشكار نسازد

 .كرد با زبان غير صريح نظر خود را به اهل خرد تفهيم مى

كرد و بين همه  د، به تناسب قدرت و توانشان عمل مى با افراد و شخصيتهايى كه در رابطه با او در اطرافش فعال بودن

گرفت و در دستگاه فكرى خودش  نظرات و گزارشها را از افراد مى. ساخت آنها در رابطه با خود موازنه برقرار مى
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 ساده و "داد، با زبانى كامال كرد و آنچه را كه در جهت رسيدن به اهداف خودش تشخيص مى آن را حالجى مى

روش كارش . كرد كه ديگران قادر نباشند بفهمند كه اين نظرات از كجا منشاء گرفته است  نحوى بيان مىعاميانه به

 بگذارد، او راه موافق با قدرت او را پيش بگيرد و اگر نه ديگران بر - اين بود كه مانع كار و فعاليت كسى نشود 

 تا هر كسى دل خوش كند كه آقاى - ند ضدش برخيزند و دست آخر او براى ختم كردن غائله يكطرف را حذف ك

كرد كه  متناسب با شخصيت هركس و استعداد و توانش و نيز تمايلش او را تحريك و ترغيب مى. خمينى تنها با اوست

تمام سعى و كوشش خود را در خدمت وى قرار دهد و فكر كند كه فقط راه حل كشور در دست تواناى اوست و 

 وقتى با آقاى "من باب مثال". ر از سلطه داخلى و خارجى بايد به او خدمت كردبراى كسب موفقيت و رهايى كشو

شما دانشمندى و به درد آينده كشور ": گفت مى( قريب به مضمون)شد، بنا به فراخور حال او صدر روبرو مى بنى

تو ": گفت  مىگشت، روبرو مى زاده زمانى كه با آقاى قطب. "خورى، مواظب خودت باش؛ با ديگران فرق دارى مى

 و يا هنگامى كه با آقاى دكتر يزدى مالقات "خورى يك آدم سياسى و سرشناس هستى و به درد تشكيالت كشور مى

با . "كشور به امثال شماها نياز دارد. تو يك شخصيت بين المللى و جهان شناس و مدير هستى": گفت كرد، مى مى

 .كرد روحانيون نيز به نحوى ديگر عمل مى

يكى از دوستان قطب . كرد كس به تناسب وضع شخصيت و نكات ضعفش او را تحريك و تشويق به كار مى با هر 

گذارند كشور آرام و قرار  گفتم كه اين آخوندها نمى زاده من به آقاى قطب:  ن برايم نقل كرد و گفت-زاده، آقاى ا

 :  گفته است-ى است  منظور آقاى خمين-آقا : گفت زاده آقاى قطب. بگيرد و مشكالت حل بشود

 . "روند و به درس و بحث خود برمى گردند شما خيالتان راحت باشد، كار دست شماهاست، اينها كنار مى" 

 آقاى خمينى كه مردى با تجربه، زيرك، تيزهوش و مردم شناس بود، زمانى كه وارد پاريس شد هم مسلح به 

از كشور و بخصوص رهبرانشان دچار اختالف و پراكندگى روشهاييى كه برشمردم بود و هم نيروهاى مسلمان خارج 

دانشجويان مسلمان در تمام اروپا و آمريكا همه جا فعال بودند و . جو كلى مبارزاتى، دست جبهه اسالمى بود. بودند

شد و رهبرى آن  جلسات بحث و سخنرانى و سمينارهاى باشكوه و با شركت فعال اقشار مختلف دانشجويى تشكيل مى

كردند، يك  كسانى كه از بيرون به مسئله نگاه مى. در دست انجمنهاى اسالمى و يا افراد و شخصيتهاى مسلمان بودنيز 

ولى بر كسانيكه در درون اين . كردند اى را از جانب مسلمانان مشاهده مى اتحاد بزرگ و همĤهنگى همه جانبه

ده نبود كه در بين افراد سرشناس، مطلع و شخصيتهاى سازمانها، انجمنها و جمعها بودند و نقشى فعال داشتند، پوشي

اين اختالف و . كشيد آن، اختالف و پراكندگى وجود دارد و بسيارى مواقع كار به خنثى كردن نيروهاى يكديگر مى

پراكندگى باعث برخورد و تقابل بين طرفداران احزاب ملى و اسالمى و سازمانهاى آن و نيز شخصيتهاى آن 

. دانست اى رهبرى و اداره امور آينده كشور و مردم را تنها اليق گروه و دسته خود مى گروه و دستههر . گرديد مى

گرچه ممكن است او از جزئيات . در يك چنين شرايطى و با آگاهى از اين برخوردها، آقاى خمينى وارد پاريس شد

 . مسايل آگاه نبوده باشد ولى از كليات آن هم بى خبر نبوده است

  
  مسئله طرح

  
اگر بپذيريم كه آقاى خمينى از يك چنين قدرت و امكاناتى كه برشمردم برخوردار :  حال اين سئوال مطرح است

بوده و به روشهاى استقرار سلطه بر مردم نيز مسلح بوده است و از تمام نيرو و استعداد و امكانات خود در جهت ايجاد 

مكانى نيز برايش آماده بوده است، بنابر اين ديگر صحيح نيست كه به حكومت مطلقه استفاده كرده و شرايط زمانى و 

خود و ديگران خورده بگيريم كه چرا چنين و چنان نكردند و راه را بر استقرار ديكتاتورى باز گذاشتند تا اينكه 

 .سرانجام كار جمهورى اسالمى به استقرار ديكتاتورى واليت مطلقه فقيه منجر شد
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ال مثبت باشد، ديگر جا و فضايى براى فعاليت مردم و نقش انسان در استيفاى حقوق و  اگر جواب اين سئو

ماند و هميشه بايد منتظر بماند تا اينكه كسى از گرد راه برسد و اگر آدم صالحى بود و  هاى خود باقى نمى آزادى

از طرف . ها بكوشد  آزادىدلش خواست از حقوق مردم حمايت كند و آنها را به حقوق خودشان برساند و در تأمين

ديگر اين نيز مسلم است كه انسان، فعال و خالق آفريده شده است و اين استعداد در نهاد او بوديعه گذاشته شده 

هاى خود دفاع كند و با فراهم آوردن وسايل و امكانات، آنها را  اوست كه وظيفه دارد از حقوق و آزادى. است

اگر به سرنوشت . غفلت از اين فعاليت و خالقيت ذاتى فاجعه آور است. نيز باشدبدست آورد و حافظ و نگهدار آنها 

اند و  مردم اين جهان و تاريخ ملل و اقوام مختلف نگاه كنيد درخواهيد يافت؛ آنهايى كه آزاديهايى كسب كرده

 ارمغان نياورده امروز از حقوق نسبى انسانى و آزادى برخوردار هستند، اين حقوق و آزادى را كسى برايشان به

اند و در هر  است، بلكه آنها براى بدست آوردن حقوق و آزادى خود در يك پروسه و جريان طوالنى جنگيده

اى راه و روش رسيدن به مرحله بعدى را فراگرفته و يا از هر شكستى براى مرحله ديگر خود تجربه بدست  مرحله

سرانجام مرحله به مرحله به آزادى و حقوق نسبى خود نائل اند تا  هاى روش خود را اصالح كرده آورده و كاستى

 .اند آمده

راه پرپيچ و خم و طوالنى در پيش دارد و در گرو يك . اى نيست  رسيدن به آزادى و كسب حقوق خود، كار ساده

ه كار فرهنگى و غير فرهنگى خالق و عظيمى است كه با گذشت نسلها و تداوم كار و سازماندهى مناسب هر مرحل

 .پذير است امكان

 آزادى و حكومت مردم بر مردم در تمام كشورهايى كه مردم از آزادى نسبى برخوردارند و در آنها حقوق انسانها 

شود، يكشبه و يا در طول يكى دو سال بدست نيامده، بلكه اين امر در سايه مبارزه مستمر و طوالنى  محترم شمرده مى

ن و نسل به نسل به تحقق اين امر نزديكتر شده تا به اينجا كه امروز هستند تحقيق يافته و آن مردم در طول زما

اين راه، هم به مطالعه و علم نياز دارد . اين يك كار شدنى است ولى راهى سخت و طوالنى در پيش است. اند رسيده

تواند كارگشا باشد و  مىبنابراين، صرف همه وقت به مطالعه به تنهايى ن. و هم به حكمت يعنى زندگى عملى نظم يافته

آموزد، بلكه اين استفاده  برند، زيرا مطالعه تنها، راه استفاده عملى را نمى فقط مردم عاقل در عمل از آن استفاده مى

شود، عقلى كه بيرون از مطالعات و باالتر از آن  گيرد و اين كار بوسيله عقل آزاد انجام مى از راه مشاهده صورت مى

 اين راه است كه هر انسانى وظيفه دارد كه از انجام آنچه درتوان دارد، دريغ نورزد و همين براى پيشبرد. است

 .وظيفه است كه مرا واداشته كه اين مسائل را طرح كنم

 هدف از طرح اين مسائل و نوشتن كتابهايى نظير اين كتاب، اين نيست كه يكى را محكوم و ديگرى را حاكم 

يرانى مسلمان و كسى كه در اين انقالب و اين وضعيت شركت داشته و شاهد بسيارى از گرداند، بلكه به عنوان يك ا

دانم كه از حداقل كارى كه از  امور و نوسانات آن بوده و خود نيز در بخشى از آن فعال بوده است، وظيفه خود مى

گرى اين نسل و نسلهاى آينده، آيد كوتاهى نكنم و قبل از اينكه شمع عمرم به پايان برسد، در راه روشن دستم بر مى

ها و سرگذشت فعاليت خود رااز روى صداقت و يكرنگى با مردم كشور خود  ها و شنيده مشاهدات، تجربيات، ديده

در ميان بگذارم به اين اميد كه از البالى اين اوراق پراكنده و مطالب گوناگون آن، گره بعضى مسايل براى اين 

 در جاهاى ديگر نخواهند يافت روشن " و چشمشان را به بعضى از حقايق كه احيانانسل و نسلهاى آينده گشوده شود

بگرداند و شايد به بعضى از افراد و اشخاص كمك كند كه ذهنشان را نسبت به بعضى از حقايق كه به آنهاتوجه 

در كار خود روش اند، روشن كند و سبب شود كه بر غناى تجربه خود بيفزايند و  اند و يا كم توجه كرده نداشته

اميد است كه فصول ديگر اين كتاب موجب روشن شدن بعضى از نكات تاريك و مهم . ترى را در پيش بگيرند صحيح

 .تاريخ كشور و انقالب ما بشود
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  فصل دوم

  
  

  ميثاق

  
ضرين پرسيد آيا به نظر شما يكى از حا.  بعد از آزادى از زندان شبى در جمعى بحث بر سر مسايل انقالب درگرفت

در اين انقالب كسى روى خط خودش تا به آخر ايستاده است؟ خود او اعتقاد داشت كه همه از خطوط خود عدول 

! بلى: من در جواب سئوال او گفتم. اند كردند و در بسيارى موارد نيز بسيارى از حرفهاى خود را به طاق نسيان سپرده

به هر روش و منشى بود، از اول تا آخر روى خط فكرى خويش ايستاد و پافشارى كرد به نظر اينجانب تنها كسى كه 

و اقبال به وى روى نمود و فرصت در اختيارش قرار گرفت و انجام آنچه را كه در پى آن بود به دست آورد، آقاى 

 .خمينى بود

بت به آن ندارم ولى اين نظرى من هيچ ادعايى نس. كنم اين جواب هم اكنون هم بسيارى را ناخوش آيد  فكر مى

 تا به امروز از خالل تجربه، مشاهده مسايل، شركت در 1341است كه در طول زمان و با تعقيب مسايل از سالهاى 

فعاليتهاى سياسى و مذهبى، شركت در بخشى از جريانهاى انقالب، گفتگو با اشخاص صاحب نفوذ در انقالب و 

كنم آنچه واقع شده  كوشش مى. ام رهبرى انقالب پيدا كرده، بدست آوردهشناختى كه نسبت به بعضى از مدعيان 

ام را براى اين  اند، شنيده و يا خوانده ام و يا از كسانى كه خود دست اندر كار بوده است و من شاهد و ناظر آن بوده

 .قضاوت درستى و نادرستى مطالب نيز بعهده خوانندگان است. نسل و نسلهاى آينده بيان كنم

 از تمام امكانات و تاكتيكها بهره جست و از "واليت فقيه" آقاى خمينى روى خط خودش ايستاد و در پى استقرار 

تا اينكه .كرد آنرا بيان و مجدداً يادآورى كند آمد، سعى مى خط خودش عدول نكرد و هرزمان كه فرصتى پيش مى

 . شد"واليت فقيه"سرانجام موفق به استقرار 

ر شد، آقاى خمينى روى خط خودش ايستاد و گام به گام حركت كرد، نه تنها به اين معنى نيست  اين نكته كه ذك

كرده است،  از پيش تدوين و آماده شده داشته و بر اساس آن برنامه تدوينى حركت مى) 48(اى كه وى واقعاً برنامه

بهترين حكومت و مدينه فاضله . ه استبلكه واقعيت اين است كه مسئله واليت فقيه بعنوان ايده آل برايش مطرح بود

 آشكار "اين نكته از آثار و رفتار گذشته وى كامال. اى بوده است كه در رأس آن ولى فقيه بوده باشد وى آن مدينه

 چنين چيزى برايش مطرح نبوده است "اى تدوين شده داشته، اصال ولى اينكه براى اين ايده آل خود برنامه. است

 كه همينكه ولى فقيه در رأس هرم حكومت قرار گرفت، همه امور خودبخود و با دست وى كرده و چنين فكر مى

 .حل خواهد شد

 بود، حداقل در جمع "واليت فقيه" هنگاميكه انقالب اوج گرفت با وجوديكه حكومت ايده آل وى همان حكومت 

 در نزد افكار "ثقل انقالب"ه و يا مركز اما هنگامى كه وى بعنوان ستار. آورد اغيار آشكارا از آن سخنى به ميان نمى

براى اولين بار به هنگام تدارك براى رفراندوم تغيير نظام در . عمومى داخلى و خارجى جاى ويژه خود را پيدا كرد

كردند، بشدت حمله كرد و  مطرح مى...برابر كسانيكه حكومت دمكراتيك، حكومت دمكراتيك اسالمى و يا حكومت

 :گفت
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 )49.("ى اسالمى نه يك حرف بيشتر و نه يك حرف كمترحكومت جمهور" 

 .  و سپس هنگامى كه با دست ديگران زمينه واليت فقيه آماده و پرداخته شد، وى تير خود را به هدف زد

كنند كه آقاى خمينى در پاريس ميثاقى بسته است و سپس از آن ميثاق عدول جسته است و يا  ها ادعا مى  بعضى

آنها موافقت كرده است و بعد در ) 51(اى  ماده13ادعا دارند كه آقاى خمينى در پاريس با طرح ) 50(گروهى ديگر 

هاى توخالى و چهره  ايران از تعهد نسبت به آن سرباز زده است و يا معتقدند كه ما اغفال شديم و فريب وعده

يى كه در پاريس عنوان كرد زد و كنند كه او پشت پا به حرفها و صحبتها روحانى او را خورديم و يا استدالل مى

مردم به خاطر آن حرفها و قولها پشت سر او ايستادند و او را به پيروزى رساندند و بعد كه وى سوار بر اسب قدرت 

ها در جاى خود ممكن است پذيرفتنى باشد، اما براى كسانى كه  اين نوع استدالل. شد، چهره ديگر خود را نشان داد

اند، در فراز و نشيبهاى سياسى شركت  اند، اهل تاريخ و تجربه تاريخى بوده  مبارزه گذراندهعمرى را در مطالعه و

آقاى خمينى با چكمه ": گويد اند از كسى كه مى پرورانده اند، و داعيه رهبرى و اداره امور كشور را در سر مى جسته

و يا از آقاى ) 53 ("گويد  دروغ مىدانستم كه مرجع تقليد هم من نمى": و يا بگويد) 52 ("رضاشاه آمده است

و از ترس اينكه .... كرديم  سانسور مى"واليت"ما خود را درباره شخصيت آقاى خمينى و نظر او درباره ": صدر بنى

از نادانيهاى آقاى خمينى و "و يا ) 54(خواستيم از او جز خوبى بدانيم و بگوئيم  نكند در او ضعفهايى ببينيم، نمى

، )55("ها، در امور دخالت نخواهند كرد كرديم به دليل همين نادانى نها نگران نبوديم بلكه گمان مىاطرافيانش نه ت

 دانم چقدر بيان واقعيت در آنزمان است؟ نمى

ها حرف از آزادى، رأى مردم، جمهور مردم، قانون،   البته آقاى خمينى در پاريس و در انظار مردم جهان در مصاحبه

در صفحات آتى به منظور و . آورد زد، اما هيچگاه از محتوى آنها سخن به ميان نمى... ، وحكومت جمهورى اسالمى

 .مفهوم اين لغات و اصطالحات در فرهنگ آقاى خمينى به شرحى كه خواهد آمد پى خواهيد برد

زم است گيريم اما قبل از هرچيز ال  براى پاسخگويى به سئوالى كه در اول اين فصل مطرح شد، مسائل را پى مى

پرورانده و دنبال ساختن و پرداختن چه  براى خوانندگان روشن شود كه آقاى خمينى چه نوع فكرى را در سر مى

گويند او در پاريس از تفكر و هدف خود دست   آنطوريكه مى"چيزى بوده است تا بعد روشن شود كه آيا واقعا

واليت "كسته و به حرف اول خود كه همان استقرار  آنرا ش"كشيده و روى به ميثاق ديگر آورده است و باز مجددا

  باشد برگشته است؟"مطلقه فقيه

  
 هاى فكرى آقاى خمينى   ريشه

  
كرد گام به گام آنچه را كه در سر داشت به عمل   به نظر من آقاى خمينى هنگامى كه فرصت پيش آمد، سعى مى

 "واليت فقيه" با طرح درس 48 - 47 آن در سالهاى وى قبل از.  را مستقر گرداند"واليت فقيه"درآورد و حكومت 

حكومت " تحت عنوان "آن دروس بعدا. سعى كرد، چهارچوب فكرى و هدف غايى خود را مشخص سازد

براى اولين بار در بيروت چاپ شد و بوسيله اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان در اروپا و مجامع )56("اسالمى

 .دانشجويى پخش گرديد

هاى فكرى آقاى خمينى بايد به خيلى پيش از اين سالها، يعنى به زمان جوانى او، موقعى كه  پى بردن به ريشه براى 

نوشته كه )57( كتابى تحت عنوان كشف اسرار1320آقاى خمينى بعد از شهريور . اى ناشناس بوده است برگشت طلبه

 : در آن به شدت به ديكتاتورى رضاشاه حمله كرده است

تراوش كرده بود پوسيده و كهنه شد و فقط قانون ( رضاخان)بى خردانه كه از مغز يك سرباز بى سواد آن حرف " 

 ) 58("كند خداست كه خواهد ماند و دست تصرف روزگار آنرا كهنه نمى

  و يا
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ارف را دانم او معنى روحانى و مع كسى كه گفته بود من يك سرباز دزد را از تمام معارف ايران باالتر و بهتر مى" 

فهم صالح و فساد نداشت و ( رضاخان)ليكن او . تر بود گرچه معارف آن روز از سرباز دزد هم خيلى ننگين. داند نمى

 )59.("خواست ريشه را از بيخ بكند فشارهاى او به روحانيين براى اصالح نبود او مى

 : گويد  آن كتاب مى137 - 138 در صفحه 

كومت اسالمى داده است  تا روز قيامت و پر روشن است كه فرمان بردارى كسى خداى تعالى با اين آيه تشكيل ح" 

 ) 60.("جز اين را واجب نكرده است و چون بر تمام امت واجب كرده اطاعت اولوالمر را

 :گويد  و بعد در دنباله همين مطلب مى

ما ....  حكومت خداستپذيرد داند و با آغوش گشاده و چهره باز مى تنها حكومتى كه خرد آن را حق مى" 

گوييم حكومت بايد با قانون خدايى كه صالح كشور و مردم   باشد بلكه مى"با فقيه"گوييم حكومت حتماً بايد  نمى

 ."گيرد  صورت نمى"بى نظارت روحانى"است اداره شود و اين 

نسته است ودر اين رابطه  به شدت به نظام وظيفه اجبارى رضاشاه تاخته و آنرا غيرقانونى دا306 -  310 بعد در ص 

 :گويد مى) 61( سوره انفال60كند و با كمك از آيه  بهترين نظام وظيفه را قانون نظام اسالمى بيان مى

ترين بيان ذكر چند ماده حكم اساسى را كرده كه همه موافق صالح كشور و با وقت  اين آيه با كوچكترين و لطيف" 

. توانيد بايد در اين راه اقدام كنيد و كوشش نماييد ويد هر قدر كه مىگ مى. كند حزب كارگر نيز تماس پيدا نمى

تواند براى تعليمات نظامى هركس در شهر خود در يك سازمان مناسب مجتمع  دسته كارگر در اوقات بى كارى مى

رساند  ىشود و اين كار را به طور تفريح و اختيار كه هم نشاط معنوى و ورزشى روحى و هم نيروى مادى را كمك م

خواهد هجوم به  قسم ديگر از نظام اسالم نظام اجبارى است و آن در وقتى است كه دولت اسالمى مى. انجام دهد

و خاضع كردن كشور جهان را در مقابل قانون عدل خدايى و يا آنكه مملكت ) 62(ممالك ديگر كند براى نشر اسالم 

در اين موقع دولت اسالمى بسيج . دست درازى كننداسالمى مورد هجوم واقع شود و اجانب بخواهند به آن 

كند و در اين صورت محتاج باجبار نمى شوند بلكه خود توده اطاعت امر خدا را بر خود حتم و الزم  عمومى مى

شود و اگر كسى مسامحه كند دولت او را اجبار  شمرد و براى جهاد و دفاع و حفظ استقالل كشور حاضر مى مى

 ".كند مى

 96كه كتاب بررسى و تحليل از نهضت امام خمينى را تاليف كرده است در صفحه ( زيارتى)يد روحانى  آقاى حم

از هرگونه حركت و عمل حساب نشده و صرفاً احساساتى خوددارى ( آقاى خمينى: )گويد جلد اول كتاب مى

و با بكار بستن ) 63.(شد ىورزيد و در مبارزات انقالبى كه با رهبرى مرجع تقليد زمان همراه نبود وارد نم مى

حتى نزديكترين افراد و دوستانش به حقيقت و ) 64(هاى انقالبى جورى حركت كرد كه تا روز آغاز نهضت تاكتيك

اهللا كاشانى تاحدى ايشان را  گويا مرحوم آيت: گويد و در پاورقى همين صفحه مى. افكار و منويات ايشان پى نبردند

كنند و در محفلى اظهار  ات مترقيانه و روحيه انقالبى ايشان آگاهى داشته كه نقل مىدرك كرده بود و از افكار و ني

از اين فرازها چند . تنها كسى كه بعد از من اميد است به درد ملت ايران بخورد آقاى خمينى است: كرده است

 :توان گرفت نتيجه مى

 . خاندان پهلوى قصد از بيخ و بن بركندن روحانيت را داشته- 1 

 .شمرد داند و اولواالمر را هم ولى فقيه مى  تا روز قيامت حكومت را از آن اولواالمر مى- 2 

 حكومت خردپذير، حكومت الهى است ك بايد دست ولى فقيه باشد و يا حداقل حكومت بايد با قانون خدايى - 3 

 و با نظارت روحانى اداره شود

ج از مرزها بپردازد و براى صدور و نشر اسالم و خاضع كردن  حكومت اسالمى بايد به صدور و نشر اسالم در خار- 4 

 .كند كشورهاى جهان در مقابل قانون خدايى دولت اسالمى بسيج عمومى مى
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هاى فكرى و نحوه تفكر او در مورد اداره امور كشور و حكومت اسالمى از دوران جوانى و   بعد از توجه به ريشه

 در مورد حكومت و مملكت دارى الزم است كه فشرده نظر وى در اش، جهت روشن شدن بهتر نظرياتش طلبگى

حكومت )كرد و به نام واليت فقيه   در نجف تدريس مى48 - 47 كه در سال "واليت فقيه"مورد چهارچوب 

 .، انتشار پيدا كرد را مورد بررسى قرار دهيم(اسالمى
  
  
  
  چهارچوب فكرى آقاى خمينى در مورد حكومت- 1 

  
 : گويد  كتاب واليت فقيه مى10نى در ص  آقاى خمي

اش منعقد شود تا پس از آنكه به  براى انسان پيش از آنكه نطفه. براى همه امور قانون و آداب آورده است( اسالم)" 

همانطور كه براى وظايف عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حكومتى . رود قانون وضع كرده است گور مى

 ".سم داردقانون و راه و ر

 معتقد است كه آنچه بشر در مورد اداره خود و مملكت نياز دارد، از احكام قضايى، اقتصادى، سياسى، اجتماعى 

و . گرفته تا روابط بين المللى، جنگ و صلح و حقوق بين المللى همه و همه در اسالم تكليف آن مشخص شده است

 :در ادامه مطلب مى گويد

اساسى را از روى قانون بلژيك، انگليس و فرانسه ترجمه كردند و براى گول زدن ملت در اوايل مشروطه قانون " 

 )65.("بعضى از احكام اسالم را هم ضميمه كردند و به خورد ملت دادند

 :كند كه  در دنبال آن اضافه مى

 )66(". استاين مواد قانون اساسى و متمم آن كه مربوط به سلطنت و واليتعهدى و امثال آن كجا از اسالم" 

 : گويد  مى18 و در صفحه 

  ".كه استعمار كارى كرده است كه حاال محتاجيم زحمت بكشيم تا اثبات كنيم كه اسالم هم قواعد حكومتى دارد" 

 :دهد  چنين ادامه مى21 و در دنباله در ص 

آيا .  و تعيين هم كرده استبايد خليفه تعيين كند( ص)ما معتقد به واليت فقيه هستيم و معتقديم كه پيغمبر اكرم " 

 الزم است خليقه تعيين كند براى "اينكه عقال... خواهد تعيين خليفه براى بيان احكام است؟ بيان احكام خليفه نمى

به همين جهت اسالم همانطور كه جعل قوانين كرده، ... خواهيم تا اجراى قوانين كند ما خليفه مى. حكومت است

 "ولى امر متصدى قوه مجريه قوانين هم هست. قوه مجريه هم قرار داده است

قانون را بيان و اجرا ( ص) براى اثبات اينكه ولى امر متصدى قوه مجريه هم هست استدالل مى كند كه رسول اكرم 

كند كه چرا كارى به سياست ندارند و ديانت را از  بعد از آن آخوندهاى نجف و قم را سرزنش مى. كرد هم مى

 و علماى اسالم در "ديانت از سياست جدا باشد"افزايد كه اين نقشه استعمار است كه  د و مىكنن سياست جدا مى

 ) 67.("امور اجتماعى سياسى دخالت نكنند 

 كتاب دالئل تشكيل حكومت و لزوم مؤسسات اجرايى آن و چگونگى تصدى قوه اجراييه را بيان 50 تا 26 از صفحه 

 : گويد  مى27در ص . كند مى

قانون گزارى به تنهايى سعادت . قانون به تنهايى فايده ندارد... قانون و نظامات اجتماعى، مجرى الزم دارد " اصوال

قوه مجريه است كه قوانين و احكام . اى بوجود آيد پس از تشريح قانون بايستى قوه مجريه. كند بشر را تأمين نمى

م همانطور كه قانونگذارى كرده قوه مجريه هم قرار به همين جهت اسال. سازد عادالنه دادگاهها را عايد مردم مى

 . متصدى قوه مجريه هم هست"ولى امر"داده است 
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بعد از آن به ماهيت و . آورد را مثال مى( ع)و حضرت على ( ص) در اثبات اين مطلب رويه حضرت رسول اكرم 

براى تكوين يك دولت و براى اداره رساند كه  كيفيت اين قوانين مى: گويد پردازد و مى كيفيت قوانين اسالم مى

در اين رابطه داليل مختلفى از قوانين شرع از جمله احكام . سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريح گشته است

آورد و در دنباله آن احكام دفاع ملى و  مالى خمس و زكات و جزيه و خراجات را براى تشكيل حكومت مثال مى

داند و تنها راه چاره  د و اجراى همه آنها را منوط به داشتن تشكيالت حكومتى مىشو احكام جزايى را متذكر مى

 .داند براى رسيدن به حكومت اسالمى را از بين بردن هيأتهاى حاكمه خائن و فاسد و ظالم و جائر مى

 وطن گويد كه استعمارگران و حكام مستبد و جاه طلب، شود و مى  لزوم وحدت اسالمى را متذكر مى41 در ص 

 : اند اسالمى را تجزيه كرده

روسيه، انگليس، و اطريش و . يك زمان هم كه دولت بزرگ عثمانى بوجود آمد، استعمارگران آنرا تجزيه كردند" 

ساير دولتهاى استعمارى متحد شدند و با آن جنگها كردند و هركدام قسمتى از قلمرو آنرا به تصرف يا تحت نفوذ 

 حكام دولت عثمانى لياقت نداشتند و بعضى از آنها فاسد بودند و رژيم سلطنتى داشتند گرچه بيشتر. خود درآوردند

باز اين خطر براى استعمارگران بود كه افراد صالحى از ميان مردم پيدا شوند و به كمك مردم در رأس اين قدرت 

 ".قرار گرفته با قدرت و وحدت ملى بساط استعمار را هم برچينند

 . شمارد لب در بحث لزوم تشكيل حكومت، حكومت را قيم مردم مى در ادامه همين مط

  يعنى "ولى امر"بنابراين امروز و هميشه .هاى خداوند متعال و تغييرناپذير است اين حكمت، هميشگى و از سنت" 

 )68("حاكمى كه قيم و برپا نگهدارنده و نظم و قانون اسالم باشد ضرورت دارد

ها كه دامنگير جوامع اسالمى شده است براى اين است كه ما براى تشكيل  ام بدبختىدهد كه تم  و چنين ادامه مى

حكومت و برانداختن تسلط حكام خائن و فاسد دسته جمعى قيام نكرديم و بالعكس به دعاگويى حكام ستمكار 

 :پرداختند و

ت حكومتى صالح ما تشكيال) 69.(اينها براى اين بود كه ما قيم و رئيس و تشكيالت رهبرى نداشتيم" 

 )70(".خواهيم مى
  
  طرز حكومت اسالمى - 2 

  
 :پردازد  كتاب به استدالل و اثبات مسايل زير مى172 تا 52 از صفحه 

  اختالف حكومت اسالمى با ساير حكومتها-  

  شرايط زمامدار در دوره غيبت-  

  واليت فقيه، واليت اعتبارى و تكوينى-  

 خبار و روايات واليت فقيه به استناد به ا-  

  فقها در اجراى قوانين و فرماندهى سپاه و اداره جامعه و دفاع از كشور و دادرسى و قضاوت مورد اعتماد پيامبرند-  

  حكومت بر وفق قانون-  

  منصب قضا متعلق به كيست؟-  

  مرجع امور علماء اسالمند-  

  منصب علماء هميشه محفوظ است -  

  
 آن با ساير حكومتها حكومت اسالمى و اختالف - 3 
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 : گويد  در بيان اينكه حكومت اسالمى چه نوع حكومتى است مى

البته نه مشروطه بمعنى متعارف فعلى آن كه . حكومت اسالمى نه استبدادى است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است" 

نندگان در اجراء و از اينجهت كه حكومت ك)71(مشروطه است . تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد

مجموعه شرط . معين گشته است( ص)اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم 

از اين جهت حكومت اسالمى حكومت قانون الهى . همان احكام و قوانين اسالم است كه بايد رعايت و اجراء شود

در اين كه . هاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين استفرق اساسى حكومت اسالمى با حكومت. بر مردم است

پردازند در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در  نمايندگان مردم يا شاه در اينگونه رژيمها به قانونگزارى مى

هيچكس حق قانونگزارى ندارد و . شارع مقدس يگانه قدرت مقننه است. اسالم به خداوند متعال اختصاص يافته است

 .توان بمورد اجرا گذاشت هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى

دهد،   بهمين سبب در حكومت اسالمى بجاى مجلس قانونگزارى كه يكى از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مى

... دهد هاى مختلف در پرتو احكام اسالم برنامه ترتيب مى مجلس برنامه ريزى وجود دارد كه براى وزارتخانه

 ).72(است وانين اسالم كه در قرآن و سنت گردآمده توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شدهمجموعه ق

 : گويد  مى54 در ادامه در ص 

در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حكم . حكومت اسالم حكومت قانون است" 

همه افراد از رسول اكرم .  دولت اسالمى حكومت تام داردقانون اسالم يا فرمان خدا برهمه افراد و بر.خدا است

 .گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند
  
  شرايط زمامدار- 4 

  
 . داند  در مورد شرايط زمامدار براى حكومت اسالمى پس از عقل و تدبير دو شرط را الزم مى

  علم به قانون - 1 

  عدالت- 2 

  
 :شمرد ومى گويد داند، براى زمامدار علم قوانين را الزم مى  حكومت اسالم را حكومت قانون مى چون- 1 

 عدالت داشته از كمال اعتقادى و " بايد احكام اسالم را بداند يعنى قانوندان باشد و ثانيا" حاكم و خليفه اوال" 

 حكومت قانون است نه خودسرى و نه زيرا حكومت اسالمى. عقل همين اقتضا را دارد. اخالقى برخوردار باشد

چون اگر تقليد كند قدرت . اگر زمامدار مطلب قانونى را نداند اليق حكومت نيست. حكومت اشخاص بر مردم

الفقهاء حكام "و اين مسلم است كه . تواند حاكم و مجرى قانون اسالم باشد شود و اگر نكند نمى حكومت شكسته مى

بع اسالم باشند بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجراء سالطين اگر تا. "على السالطين

 به فقها تعلق بگيرد نه به كسانى كه به علت "پس بايستى رسما. در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند. كنند

 )73.(جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند

 : گويد  مى63 در ادامه آن در ص 

اگر با هم . شمارى از فقهاى عصر ما موجود است اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بى" 

 ."توانند حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند اجتماع كنند مى

 : گويد  در مورد اعتبارى بودن واليت فقيه مى
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. قيم براى صغار( قراداد و تعيين)اقعيتى جز جعل ندارد، مانند جعل و و. واليت فقيه از امور اعتبارى عقاليى است" 

كسى را براى حضانت، ( ع)مثل اين است كه امام . قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد

 ) 74(". باشدو امام با فقيه فرق داشته( ص)در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم . حكومت يا منصبى تعيين كند

  
  فقها مجرى قوانين و زمامدار مورد اعتماد پيغمبر- 5 

  
 : گويد  مى93 - 92 در صفحه 

فقط فقهاى عادلند كه احكام اسالم .. كليه امورى كه بعهده پيغمبران است فقهاى عادل موظف و مأمور انجام آنند" 

نمايند، حدود و تماميت ارضى وطن   جارى مىگردانند، حدود و قصاص را را اجراء كرده نظامات آنرا مستقر مى

كنند، خالصه اجراى تمام قوانين مربوط به حكومت بعهده فقهاست، از گرفتن خمس و  مسلمانان را پاسدارى مى

ذكات و صدقات و جزيه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمين، تا اجراى حدود و قصاص كه بايد تحت نظر مستقيم 

 .حفظ مرزها، و نظم شهرها، همه و همه. تواند عمل كند هم بدون نظارت او نمىحاكم باشد و ولى مقتول 

مأمور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسالم بود و خداوند او را رئيس و حاكم ( ص) همانطوريكه پيغمبر اكرم 

اجراى احكام مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند و 

 .كنند و نظام اجتماعى اسالم را مستقر گردانند
  
  
  
  حكومت بر وفق قانون- 6 

  
 چون معتقد است كه حكومت اسالمى، حكومت قانون است و قانون را نيز به معناى مجموعه قوانين اسالم كه در 

 93 و احكام اسالم، لذا در ص گويد قانون يعنى قوانين كند و در واقع مى قرآن و سنت گرد آمده است معنى مى

 : گويد كتاب مى

چون حكومت اسالم حكومت قانون است قانون شناسان و از آن باالتر دين شناسان يعنى فقها بايد متصدى آن " 

فقها در اجراى احكام الهى . ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايى و ادارى و برنامه ريزى كشور مراقبت دارند. باشند

همه در امان . حاكم در حقيقت قانون است... ند، در اخذ ماليات، حفظ مرزها و اجراى حدود امينندامين هست

قانونند، در پناه قانون اسالمند مردم و مسلمانان در دائره مقررات شرعى آزادند، يعنى بعد از آنكه طبق مقررات 

آزادى دارند و حكومت . رفها در كار نيستاين ح. شرعى عمل كردند كسى حق ندارد بگويد اينجابنشين يا آنجا برو

 ."عدل اسالمى چنين است

كند كه مردم موظف هستند كه واليت فقهاى عادل را گردن   بعد با آوردن چند روايت و آيه قرآن استدالل مى

داده است گويد كه امام آنها را فرمان  اند و مى علماء منصوب به فرمانروائى: گويد  از همه مهمتر مى121در ص . نهند

 :امام اين منصب را براى فقها قرار داده است: گويد  مى"مقبوله عمربن حنظله"كه حاكم باشند و با استناد به 

در دوران ( ع)همانطور كه حضرت اميرالمؤمنين . صادر فرموده كلى و عمومى است( ع)اين فرمان كه امام " 

وم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، كرد و عم حكومت ظاهرى خود حاكم، والى و قاضى تعيين مى

تواند  باشد و بر همه علماء، فقها و مردم دنيا حكومت دارد مى  مطلق مى"ولى امر"هم چون ( ع)حضرت امام صادق 

همين كار را هم كرده و اين منصب را براى فقها قرار داده . براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد

 ."است

 : گويد  مى127 در صفحه 
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 "اند هميشه محفوظ است مقام رياست و قضاوتى كه ائمه براى فقهاى اسالم تعيين كرده" 

 : گويد  و در ادامه مى

 ."باشد است براى علما نيز ثابت مى( ص)همان امارت و واليتى كه براى بنى اكرم " 

 : گويد  مى151 در ص 

هاى كشور بايد بدست دانشمندان روحانى كه امين  ضايى و تصويب برنامهجريان ادارى كشور و صدور احكام ق" 

اند، و اين كه چنين مقامى  امااينكه مقامتان را از شما بازگرفته بوده.حقوق الهى و داناى حالل و حرامند سپرده باشد

ايد و  پراكنده( دايعنى قانون اسالم و حكم خ)ايد هيچ علتى ندارد جز اينكه از دور محور حق  را از دست داده

 ."ايد درباره سنت پس از اينكه دالئل روشن بر حقيقت و كيفيت آن وجود دارد اختالف پيدا كرده
  
  برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسالمى- 7 

  
پردازد و آنها را   به توضيح و ظايف روحانيون براى تشكيل حكومت اسالمى مى208 - 173 در بخش آخر كتاب ص 

كند و تبليغات و تعليمات را از اهم  م وظائف و تبليغ براى ايجاد حكومت بدست آنها تشويق و تحريك مىدر انجا

گويد شما كه اآلن نه كشورى داريد و نه لشكرى، ولى تبلغات براى شما امكان دارد، به  شمرد و مى وظائف آنها مى

ل نماز جماعت و اجتماع حج و جمعه را بر توضيح بعضى از احكام عبادى كه منشاء اجتماعى و سياسى دارند مث

شما كارى كنيد كه راجع به ... ايم از دست برود ايم و نگذاشته عاشورا را محكم نگهداشته: گويد شمرد و مى مى

 .حكومت موجى بوجود آيد و اجتماعات برپا گردد

دهد و آنها را سرور همه   مىكند و اميد  در اين صفحات مرتب روحانيون را به عناوين مختلف تشويق و تحريك مى

گيرد و آنچه را كه  شمرد و براى اين هدف از خدا، قرآن، پيغمبر، امام صادق و بزرگان دين كمك مى مردم مى

آورد و اهم وظائف پيامبران و امامان را  مورد عالقه مردم است و نزد توده و مردم عزيز و محترم هستند به ميان مى

گويند كه  ها نشسته و مى به روحانيونى كه در حوزه. داند ور و تشكيل حكومت مىبدست گرفتن قدرت اجرايى كش

گويد كه اين افكار، آثار تلقينات بيگانگان  تازد و مى اين كارها از ما ساخته نيست، چكار به اين كارها داريم سخت مى

 :كارها را داريددهد كه شما از همه باالتريد و توان تمام اين  و به آنها اميد و نيرو مى. است

آئيم؟  اند كه از عهده برمى آيند و ما نمى مگر آنها كه اكنون در كشورهاى اسالمى امارت و حكومت دارند چكاره" 

حاكم حجاز كجا ! اند كداميك از آنها بيش از فرد متعارف و معمولى لياقت دارد؟ بسيارى از آنها اصالً تحصيل نكرده

؟ رضاخان سواد نداشت، و سرباز بيسوادى بيش نبود؛ در تاريخ نيز چنين بوده تحصيل كرده و چه تحصيل كرده است

هارون . اند بسيارى از احكام خودسر و مسلط، از لياقت اداره جامعه و تدبير ملت و علم و فضيلت بى بهره بوده. است

داشتن علوم و كردند چه تحصيل كرده بودند؟ تحصيالت و  الرشيد يا ديگران كه بر كشور بزرگى حكومت مى

تخصص در فنون، براى برنامه و براى كارهاى اجرايى و ادارى الزم است كه ماهم از وجود اين نوع اشخاص 

آنچه مربوط به نظارت و اداره عاليه كشور و بسط عدالت بين مردم و برقرارى روابط عادالنه ميان . كنيم استفاده مى

آنچه براى حفظ آزادى ملى و استقالل الزم است همان . تباشد همان است كه فقيه تحصيل كرده اس مردم مى

شما كه اين قدرت و جرأت و تدبير را ...  كند فقيه است كه به چپ و راست انحراف پيدا نمى..... است كه فقيه دارد

نيد و ايد مردم را بيدار و بمبارزه وادار ك كنيد، شما كه توانسته داريد كه براى آزادى و استقالل ملت مبارزه مى

آموزيد و تدبير و لياقت شما در كارهاى  دستگاه استعمار و استبداد را بلرزه درآوريد روز به روز بيشتر تجربه مى

وقتى موفق شديد دستگاه حاكم جائر را سرنگون كنيد يقيناً از عهده اداره حكومت و رهبرى . شود اجتماعى بيشتر مى

اگر اداره كشور . داره كشور، قوانين الزم براى آن آماده استطرح حكومت و ا. هاى مردم برخواهيد آمد توده

احتياجى نيست بعد از . ماليات و درآمد الزم دارد اسالم مقرر داشته، و اگر قوانين الزم دارد همه را وضع كرده است
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انونشان را تشكيل حكومت بنشينيد قانون وضع كنيد يا مثل حكام بيگانه پرست و غرب زده بسراغ ديگران برويد تا ق

ماند برنامه وزارتى كه آن هم بكمك و همكارى مشاورين و  همه چيز آماده و مهيا است فقط مى. عاريه بگيريد

 .شود هاى مختلف در يك مجلس مشورتى ترتيب داده و تصويب مى معاونين متخصص در رشته

سلح است كه آنرا هم انشااهللا به آنچه كم داريم همت و قدرت م.  خوشبختانه ملتها همه تابع و متحد شما هستند

ما مخالف تحصيل نيستيم مخالف با علم نيستيم، به كره ماه بروند، . گوييم تحصيل نكنند ما نمى... آوريم دست مى

خيال . مأيوس نباشيد.... گيريم، منتهى در آن موارد هم تكاليفى داريم صنايع اتمى درست كنند، ما جلو آنها را نمى

اگر عرضه ظلم و آدمكشى . داند كه لياقت و عرضه شما كمتر از ديگران نيست خدا مى. دنى استنكنيد اين امر نش

 .باشد، البته ما نداريم

 208 و 207و در پايان كتاب ص .  و زمان شهادت داد كه شما در ظلم و آدمكشى به اضعاف مضاعف عرضه داريد

 : گويد مى

ش بسر برده ايمان و اخالق فاضله خود را حفظ كنند كه در پناه توانند در امنيت و آساي مسلمانان هنگامى مى" 

اكنون . حكومتى كه اسالم نظام و طرز اداره و قوانينش را طراحى كرده است. حكومت عدل و قانون قرار گيرند

 "وظيفه ماست كه طرح حكومتى اسالم را به اجراء درآوريم و پياده كنيم

  
  
  چكيده نظرات آقاى خمينى- 8 

  
توان چنين نتيجه گرفت كه آقاى  ا توجه به مطالبى كه از دو كتاب فوق گوشزد كرديم، از مطالب يادشده مى ب

كرد و سرانجام آنرا مستقر  خمينى اساس طرز تفكر و حكومت و نظامى را كه در جهت استقرار آن كوشش مى

كتاب كشف اسرارش . ردم بيان كرده استگردانيد، با زبانى بسيار ساده و روشن خيلى سالها پيش از انقالب براى م

 به طور مخفى و غير قانونى تجديد چاپ و 42 خرداد 15 انتشار پيدا كرد و بعد در سالهاى بعد از 1320بعد از شهريور 

 .يكى دو سال مانده به انقالب نيز باز در ايران چاپ شد.  پخش گرديد"مجددا

كومت اسالمى و چهارچوب كلى آن، كيفيت قواى مختلف در  كتاب واليت فقيه كه مجموعه درسهايش در مورد ح

 در نجف بپايان رسيد، بالفاصله در خارج از كشور 48آن و اداره رهبرى آن بود، پس از اينكه اين دروس در سال 

 در 56اين كتاب به طور وسيع در سال . چاپ و پخش گرديد و به صورت جزواتى در داخل كشور نيز پخش شد

 : نكات اساسى آنها عبارتند از. اپ شدايران تجديد چ

واجب و خداى متعال تا روز قيامت تشكيل حكومت اسالمى داده است كه ( ولى فقيه) اطاعت اولواالمر يا ولى امر -  

 .رياست آن بايد در دست ولى فقيه باشد و يا حداقل با قانون خدايى و با نظارت روحانى اداره شود

 كند بسيج عمومى مى( نشر اسالم)قالب  دولت اسالمى براى صدور ان-  

 اسالم تمام قوانينى كه بشر براى اداره خود و اداره مملكت نياز دارد را، آورده است و قوه مقننه تنها بعهده شارع -  

  )190و 65و 54و 53و 32و 21 و 12واليت فقيه، صص )مقدس اسالم است و بيان كننده آن قوانين نيز ولى فقيه است 

و 101و 65و 60و 27و 21واليت فقيه، صص )، متصدى قوه مجريه است (ولى فقيه)قوه مجريه دارد ولى امر  اسالم -  

190-189( 

و 91و 65و 28واليت فقيه، صفحات ) قوه قضائيه و عزل و نصب قاضى و همه امور قضايى در اختيار ولى فقيه است -  

 )192 - 189و 151و 127و 122و 121

 قانونگذارى وجود ندارد، چون تنها شارع مقدس يگانه قدرت مقننه است ولى در عوض  در حكومت اسالم مجلس-  

 ).53واليت فقيه ص )مجلس برنامه ريزى دارد 
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 ولى امر يا ولى فقيه قيم و رئيس مملكت و مردم است و قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى -  

 ).�49 �51 15واليت فقيه، صفحات )ندارد 

گيرد و فقها بر تمام امور اجرايى، ادارى و برنامه ريزى كشور مراقبت و نظارت   به فقها تعلق مى" حاكميت رسما-  

 ).�60 �93 �151 192 - 185واليت فقيه، صص )عاليه دارند 

هده  منظور از قانون، مجموعه قوانين اسالم است كه در قرآن و سنت جمع آورى شده و بيان كردن آن هم به ع-  

 ).�21 �53 �59 �60 �65 �179 192 - 189همان كتاب، صص )ولى فقيه است 

هاى مختلف آماده   طرح حكومت اسالمى و اداره كشور و برنامه آن و قوانين الزم براى اداره آن، در همه زمينه-  

 .شود است و آن عبارت است از قوانين و نظامات مختلف اسالم كه به وسيله ولى فقيه بيان مى

 مردم و مسلمانان در دائره مقررات شرعى آزادند، يعنى بعد از آنكه طبق مقررات شرعى عمل كردند كسى حق -  

ص )آزادى دارند و حكومت عدل اسالم چنين است . در كار اين حرفها نيست. ندارد بگويد اينجا بنشين يا آنجا برو

94.( 

 ).93-92 و 65صص )در امر حكومت است ( ص) ولى فقيه جانشين رسول اكرم -  

 ).94واليت فقيه، ص ) چون حكومت اسالم حكومت قانون است، فقها بايد متصدى آن باشند -  

 آيا اين مسائلى كه آقاى خمينى چندين سال قبل از انقالب بيان كرده است، همان واليت فقيه و واليت مطلقه فقيه 

ا و روشن عنوان شد؟ پس در اين رابطه حق به جانب نيست؟ و آيا واليت مطلقه غير از اين چيزهايى است كه آشكار

تواند به او در  كسى نمى.  با زبانى ساده بيان كرده به مرحله اجرا درآورده است"آقاى خمينى است كه آنچه را قبال

ا ما از آن خبر اين رابطه خرده بگيرد و انتقاد كند كه قبالً او اينها را به ما نگفته بود و يا به اطالع عامه نرسيده بود و ي

مهمترين انتقاد و ايراد بر او اين است، هنگاميكه سوار بر اسب قدرت شد، ديگر تبعيت از فقه مورد . و اطالع نداشتيم

اى، وقتى آن قرار و  كرد، بلكه تابع قدرت مسلط بود و براى حفظ آن اوال تابع هيچ قراروقاعده قبول خود نمى

كرد عادل است، فرمان كشتار هزاران زندانى را  ا همين فقيهى كه قبال فكر مىقاعده به ضرر قدرت بود نبود و ثاني

كردند و حتى متجاوز از صد مورد  صادر كرد و قضات با حكم وى در چند دقيقه احكام اعدام جوانان را صادر مى

 ...خالف قانون اساسى مورد تأييد و تصويب خود عمل كرده است و

 به پاريس آمد 1357 مهرماه 13از هنگامى كه آقاى خمينى در تاريخ : ه شد بايد گفت اما با وجود همه آنچه كه گفت

 كسى نه تنها از زبان آقاى خمينى، 1358 مرداد ماه 28تا دو هفته قبل از تشكيل مجلس خبرگان در تاريخ چهارشنبنه 

ه است و براى اولين بار آقاى بلكه از زبان هيچيك از سردمداران رژيم جمهورى اسالمى نامى از واليت فقيه نشنيد

 در قانون اساسى بايستى واليت و حكومت فقيه ": اى اعالم كرد  طى مصاحبه1358 مرداد 16منتظرى چهارشنبه 

 )75.("تصريح شود

 نبايد از خود بپرسيم چه عواملى در ما وجود داشت كه مانع از آن شد كه اين پيامهاى آشكار و روشن آقاى خمينى 

نيابيم چرا هنوز كه زمان و فرصت باقى بود، قادر نشديم با هم متحد شويم تا از اسقرار يكتاتورى والت را بموقع در 

فقيه جلوگيرى كنيم؟ آيا اغفال شده بوديم، گول خورده بوديم، عاشق شده بوديم، فريب قول و قرارهاى داخلى و 

پرورانديم كه باعث شد ما به  خود داشتيم و مىيا خارجى راخورده بوديم، و يا چيزهاى ديگرى را در انديشه و فكر 

 دقت نكنيم و يا چندان بهاى الزم را به آن ندهيم و يا روحانيت و آقاى "اين مطالب و پيام آشكار آقاى خمينى قبال

 داديم؟ هاى خود بهاى بيش از اندازه مى گرفتيم و يا به خود و توانايى خمينى را دست كم مى

ام و براى حل اين معما   تا به امروز با اين مسائل درگير بوده60 خرداد سال 21ازداشتم، در  من بعد از دستگيرى و ب

ام و سعى  به طور مستمر به تحقيق و كشف اسرار انقالب پرداخته. ام از هر امكانى كه بدست آوردم سود جسته

هاى  ها، اطالعات فاش شده، نوشته بهها، تجر با توجه به داده. ام كه مسايل و معضالت را براى خودم روشن كنم كرده



46 

ام  افراد دست اندركار و خاطره نويسان و وقايعى كه خود در آنها شركت داشته و يا از زبان دست اندركاران شنيده

 :ام كه و نيز امور واقع شده، به اين نتيجه رسيده

اند و به خاطر عشقى  ى و گذرا ورقى زدهاند، سطح  بسيارى كتاب واليت فقيه را يا مطالعه نكرده و يا اگر هم كرده- 1 

اند، فقط آن فرازهايى از كتاب را كه عليه رژيم  كه به انقالب و تغيير رژيم و كينه ايكه نسبت به شاه و رژيمش داشته

 .اند شاه و مبارزه با آن رژيم بوده است را مورد توجه خويش قرار داده

اند و قدرت روحانيت را به حساب نياورده و به آن كم بها  ها ندادهاى ديگر اصالً به اين مسائل مطروحه ب  دسته- 2 

اند، خود را راضى كرده كه آقاى خمينى و روحانيت در امور دخالت  داده بودند و به خاطر عشقى كه داشته

كنند و در باال نظارتى خواهند داشت و به درس و بحث و مدرسه برخواهند گشت و امور را به دست اينها  نمى

 .اهند دادخو

اند، به خاطر تنفر بى حد از شاه  اى هم كه خود در ساختن ديكتاتورى و استقرار حكومت مطلقه دست داشته  عده- 3 

 متوجه آن "و ايستادگى آقاى خمينى در برابراو، اين عالئم و پيامهاى آقاى خمينى را ناديده انگاشتند و يا اصال

 .شاه تنها با حمايت همه جانبه آقاى خمينى ممكن استنشدند و يا احساس كرده بودند كه سرنگونى 

اند، اغفال  دانسته  بسيارى هم با وجوديكه از مسائل اسالمى مطلع بوده و خود را اسالم شناس و مرد سياست مى- 4 

 .كردند كه مرجع تقليد معصوم و مبرى از خطاست شده و فكر مى

گيرد و يا شايد   كه قدرت در دست آقاى خمينى قرار مىاى هم شايد كشف كرده و يا مطلع شده بودند  عده- 5 

 .اند ها بر استقرار او توافق كرده خارجى

اند كه حكومت آينده دست شما خواهد بود  ها شده باشند كه به آنها وعده داده اى هم شايد اغفال خارجى  عده- 6 

ه و رژيمش پشت سر آقاى خمينى ايستادند كنيم و لذا براى سرنگونى شا و ما در استقرار حكومت، از شما حمايت مى

 .و عامل انتقال قدرت شدند

اند كه بسيارى از  دانسته اند و مى گويند كه آن كتاب را مطالعه كرده و از مطالب آن مطلع بوده اى مى  و عده- 7 

 و نظريات مطالب كتاب نادرست است ولى آقاى خمينى در پاريس ميثاق ديگرى بسته و نظر خود را نسبت به مطالب

عنوان شده در كتاب واليت فقيه، در مورد حكومت اسالمى تغيير داده است و به ميثاق ديگرى گردن نهاده است 

 .ولى بعد از كسب قدرت پيمان شكنى كرده و زير قول و قرارهاى خود زده است

ع تاريخى كه در جايى ذكر شود به بيان و توضيح بعضى از وقاي  در فصول و بخشهاى آينده عالوه بر اين كه سعى مى

اما قبل از هر چيز به . نشده و يا اگر هم شده بريده و گذرا بوده است و يا فقط به آن اشاره شده است، پرداخته شود

 :پردازم توضيح شكستن ميثاق مى
  

  شكستن ميثاق

  
خود را نسبت به آنچه در نظر : اى را عقيده بر اين است كه آقاى خمينى زمانى كه در پاريس بوده گفته است  عده

كتاب واليت فقيه آمده تغيير داده و در مطالب آن تجديد نظر كرده است و در آنجا ميثاقى بسته و بعد دوباره زمانى 

 .كه قدرت را قبضه كرده از آن عدول نموده و ميثاق خود را شكسته است

 : براى روشن شدن مسئله و چند و چون آن، سئوالهاى زير قابل طرحند

 ها بسته است؟  آقاى خمينى در پاريس چه ميثاقى و با چه افراد، اشخاص، گروهها و يا دسته- 1 

  ميثاق بسته شده كجا عنوان شده است و كم و كيف آن چه بوده است؟- 2 

اى كرده كه نسبت به  اى و يا سخنرانيهاى خويش كوچكترين اشاره  آيا آقاى خمينى در جايى، در مصاحبه- 3 

 خود تجديد نظر كرده است؟( واليت فقيه)حكومت اسالمى مطالب كتاب 
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 آقاى خمينى نسبت به مطالب كتاب خود "شود كه آيا واقعا  با روشن شدن سئوالهاى مطروحه در فوق معلوم مى

كنم كه مسئله ميثاق و عهد شكنى از اينجا  تجديد نظر كرده و ميثاق ديگرى بسته و بعد آنرا شكسته است؟ من فكر مى

 :أت گرفته كهنش

 .اند  يا به مفاهيم لغات در فرهنگ و زبان آقاى خمينى و روش آخوندى توجه نكرده-  

آميز كه غالباً روحانيون و آقاى خمينى در سخنرانى و در برخورد با مخاطبين   يا از روش توريه و دروغ مصلحت-  

 .اند توجه بوده برند، بى خود بكار مى

 .اند داد به چيزى نگرفته رالدين طوسى را كه مورد استفاده قرار مى يا روش نمدمالى خواجه نصي-  

داده و خود   يا گذشته روحانيت را كه بقول مرحوم شريعتى يكى از سه پايه مثلث زر و زور و تزوير را تشكيل مى-  

ته از كل روحانيت اند و آقاى خمينى را تافته جدا باف از اركان مهم قدرت استبداد و استعمار بوده به چيزى نگرفته

 .اند دانسته

 مرداد و نقش كاشانى و فدائيان اسالم و برخورد آقاى بروجردى با كاشانى و فدائيان 28 يا مسئله نفت و كودتاى -  

 .اند اسالم و آقاى خمينى توجه الزم را مبذول نداشته

تماعى و فرهنگى، سياسى، هاى اعتقادى، اقتصادى، اج  و يا اينكه چون كشور دچار شكست فاحشى در زمينه-  

اگر همه . كند تا دامن خود را به اين مصيبت و شكست نيااليد شده است هركسى سعى مى... ديكتاتورى مطلقه فقيه و

ديد خود را عوض كنند و عينك رنگى را از چشم خود بردارند و بنا به موقعيت و امكان خود سهمى از اين شكست 

شود و راه و روش  ن خود در اين شكست نهراسند، همه مسائل به خوبى روشن مىرا به گردن بگيرند و از سهيم بود

كند تا از خالل وقايع، حوادث، اتفاقات،  گذارد و توانايى الزم را براى انسان فراهم مى اى قدم بعرصه وجود مى تازه

دا نكرده است، تحليل اسناد و مدارك موجود، از حوادث و وقايعى كه خود در آن شركت داشته و جايى انتشار پي

 . جامع و مانعى كه به حقيقت نزديكتر باشد، بدست آورد

چون با مطرح بودن و محور بودن خود، حقيقت به .  انسانى كه بدنبال كشف حقيقت است بايد از خود درگذرد

 .رود مى.... مسلخ شرعى و مصلحت گروهى، دينى، شخصى و

صل موضوع مورد بحث يعنى شكستن ميثاق و عهدى كه آقاى خمينى در  بعد از توضيح اين مقدمه بهتر است كه به ا

 بسته است برگرديم و در اين رابطه به پاسخ سئوالهايى كه در اول اين بخش -گويند   همانطوريكه مى- پاريس 

 .پردازيم مطرح شد نيز مى
  

  نمود خارجى اعمال و افعال آقاى خمينى در پاريس

  
 :توان به دو بخش تقسيم كرد  خمينى انجام و انعكاس پيدا كرده است را مى آنچه در پاريس وسيله آقاى

  مالقات با اشخاص- 1 

 ها و سخنرانيها  مصاحبه- 2 

  
  مالقاتهاى خصوصى با اشخاص- 1 

  
بسيارى از اين .  آقاى خمينى در پاريس با تعداد زيادى از شخصيتهاى داخلى و خارجى مالقات و گفتگو كرده است

از كم و كيف مالقاتهاى خصوصى ايشان با شخصيتها و افراد چيز زيادى انتشار پيدا .  خصوصى بوده استمالقاتها

ولى . اند گهگاهى اينجا و آنجا خود اين اشخاص جزئى و يا قسمتى از مسائل مطروحه را عنوان كرده. نكرده است
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در پرده ابهام مانده و يا همراه با بعضى اكثر آنها و اهم آن مسائل كليدى و قرار و مدارهاى خصوصى وى همچنان 

 )76.(اند، به گور سپرده شده است از افراد و اشخاص مطلع كه دار فانى را وداع گفته
  
 ها و سخنرانيها  مصاحبه- 2 

  
 آنچه در پاريس از زبان آقاى خمينى جارى شده و انتشار پيدا كرده و همگى آنها نيز هم اكنون موجود است، 

اما آنچه كه موجود نيست كم و كيف و چگونگى ترتيب آماده كردن و آماده .  سخنرانيهاى وى استها و مصاحبه

 .ها است كه كمتر بدان پرداخته شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است شدن اين مصاحبه

ام  ده و يا شنيدهها را بطوريكه خود در پاريس شاهد بوده، دي  اينجانب ابتداء در بند يك تهيه و ترتيب مصاحبه

 .پردازم صدر مى آورم و سپس در بند دو به نظرات آقاى دكتر يزدى و بنى مى
  
   تهيه و ترتيب مصاحبه ها2- 1 

  
 :هاى آقاى خمينى چنين بوده است ام تهيه و ترتيب مصاحبه  آنچه را كه در پاريس شاهد و ناظر بوده

كردند كه براى آقاى خمينى مصاحبه ترتيب  لف سعى مى اشخاص و افراد مختلف با نظرات و تمايالت مخت- 1 

اين افراد و اشخاص با طرز تفكر و تلقى خود از اسالم و انقالب و با روابطى كه با بعضى از محافل مطبوعاتى . بدهند

ترتيب ... كردند كه مصاحبه براى آن روزنامه، مجله، راديو و تلويزيون و و وسايل ارتباط جمعى داشتند سعى مى

 .كردند دهند و خيلى از صاحبان وسايل ارتباط جمعى، خود مستقيم به يكى از اين دست اندركاران مراجعه مى

 طرح "ورزيد، اغلب مصاحبه كننده سئوالهاى خود را قبال  آقاى خمينى كمتر به مصاحبه مستقيم مبادرت مى- 2 

اينها متن سئوالهاى . داد مى...  طباطبايى وصدر، صادق كرد و به فرد طرف خود، آقايان يزدى، قطب زاده، بنى مى

كرد و به شخص  سپس آقاى خمينى جواب سئوالها را آماده مى. مصاحبه كننده را خدمت آقاى خمينى مى دادند

كردند و يك متن جهان پسندى آماده  اين اشخاص رابط اول پاسخهاى آقا را حك و اصالح مى. داد رابط عودت مى

در حين انجام مصاحبه نيز همين آقايان رابط كه اغلب نقش مترجم را بازى . گذاشتند ميان مىكردند و با آقا در  مى

 .كردند كردند، در ترجمه جوابهاى آقا نيز هرجا به نظرشان اصالح الزم بود، كم و زياد اصالح مى مى

سبت به فالن مسئله چنين گفتند كه افكار عمومى جهان ن  زيركى و هوش سرشار آقا اين بود كه وقتى اين آقايان مى

گرفت و در دستگاه فكرى و زبان خودش  و چنان است و بهتر است كه مسئله اينطور بيان شود، او فورى مسئله را مى

خواستند به نجف  يك گروه تلويزيونى مى. كنم ها را ذكر مى براى مثال جريان يكى از مصاحبه. داد جوابها را مى

ممكن . دانم آقا گفت زبان خارجى نمى.  با آقاى خمينى تماس گرفتم":كند قل مىصدر ن بروند، بطوريكه آقاى بنى

. دانست و در واقع جواب سئوال دادن به روزنامه نگار را نمى. است بروند طورى منعكس كنند كه زيان بخش بگردد

فيلم را . مصاحبه انجام شد. اينجانب جوابها را تهيه كردم و با هم به نجف فرستادم. قرار شد سئوالها را بدهند، داد

آن كاست بهنگام ورودش در لوموند . در كاست هم ضبط كرده بودند( خبرنگاران)اما آنها . مخابرات عراق گرفت

 ).77("منتشر شد

 صدر ها به بيان آقاى يزدى و بنى  ترتيب و انجام مصاحبه2- 2 

  
 بهمن و 52 و 51 با مجله ايران فردا شماره "پشت صحنه انقالب" آقاى دكتر ابراهيم يزدى گفتگويى تحت عنوان 

 : گويد شد؟ مى ها برنامه ريزى مى  بعمل آورده است و در رابطه با اين سئوال كه چگونه مصاحبه1377اسفند 

گفتيم شما سئواالتتان را  ها در نظر گرفته بوديم اين بود كه به خبرنگاران مى روشى كه ما براى انجام مصاحبه" 

كنيم و جوابهاى آقا را كه به فارسى است  قاى خمينى زبان بلد نيستند، سئواالت شما را ترجمه مىبدهيد و چون آ
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با يك چنين روشى همه مسائل سامان يافته و كنترل . دهيم و هر دو را به شما مى. كنيم گيريم و آنها را ترجمه مى مى

والها عموماً تكرارى بود آقاى خمينى هيئتى بعد از اينكه حدود ده پانزده مصاحبه صورت گرفت چون سئ. شده بود

اما بعداً گفتند كه . را مأمور كردند كه جوابها را تنظيم كنند و بنويسند و به نظرشان برسانند تا به خبرنگاران داده شود

 ."ديدن جوابها ديگر الزم نيست

  اعضاء هيئت چه كسانى بودند؟

. آمد به نفلوشاتو البته دكتر حبيبى خيلى كم مى. حبيبى و من بودها، دكتر   هيئت متشكل از آقايان موسوى خوئينى

برديم و  اگر چه سئوالها تكرارى بودند و جوابها هم مشخص بود اما در هر حال سئواالت جديد را نزد آقا مى

 ".نوشتيم شديم و به صورت مكتوب مى نظراتشان را جويا مى

 مهرماه 447چگونگى آن در روزنامه انقالب اسالمى در هجرت شماره ها و  صدر نيز در مورد صدور اعالميه  آقاى بنى

 : گويد  مى1377

هاى او  ها و مصاحبه  شهريور تا آمدن آقاى خمينى به پاريس و بازگشتش به تهران، اعالميه17از زمان صدور اعالميه " 

 . "را يك هيأت تهيه كرده است

 :نويسند اى ديگر به اينجانب مى  وى در نوشته

و  زاده ها و دكتر يزدى، قطب رفت مركب از احمد، آقاى اشراقى، موسوى خوئينى سئوالها به يك كميسيون مى" 

ديگران بقول . كردم در واقع نيز ترتيب كار چنين بود كه پاسخ پرسش را اينجانب انشاء مى... اينجانب

د يا اشراقى نزد آقاى خمينى احم. نوشت ها هم داشت مى كردند و موسوى خوئينى راست و ريس مى زاده قطب

هربار هم خمينى از . ها بقيه گاه بودند و گاه نبودند غير از اينجانب كه پاى ثابت بودم و موسوى خوئينى. برد مى

شد كه خبرنگارى را كسى نزد  صدر با اين جوابها موافقت كرده است؟ البته هرگاه مى آقاى بنى: پرسيد اشراقى مى

داد و گرنه دو  ر كسى كه بتواند جواب در خور را به فارسى به او بگويد جواب دقيق مىبرد و اگ آقاى خمينى مى

 )78(".شد داد و بلند مى سه سئوال را كوتاه جواب مى

ها همه حذف هستند و در اين  شود در بيان آقاى دكتر يزدى، بجز خودش و موسوى خوئينى  چنانكه مالحظه مى

 ايران فردا 52 و 51هاى  ان گرامى به اين گفتگوى دكتر يزدى كه در شمارهو اگر خوانندگ. رابطه نقشى ندارند

آمده است مرورى بكنند به روشنى در خواهند يافت كه با اين بيان كل انقالب بدست تواناى آقاى دكتر يزدى 

، هم حزبى حتى همكار. اند اى و كنارى داشته صورت گرفته است و ديگران يا وجود خارجى نداشته و يا نقش حاشيه

هاى گروهى و  كه ساليان طوالنى در فرانسه، سروكارش با مخبرين و رسانه زاده و دوست خودش آقاى صادق قطب

آورد و مصاحبه و ترجمه  خبرى بود، و در طول اقامت آقاى خمينى در فرانسه نيز بسيارى از خبرنگاران را او مى

رمن الشمس بود كه حتى كسانيكه كه چند روزى را در گرفت، و مطلب اخير بقدرى اظه توسط خود او انجام مى

 .اند، با وجود اين، نام وى از ديدگاه آقاى يزدى حذف شده است اند، آنرا بچشم خود ديده نفلوشاتو بوده

هاى آقاى خمينى مشهود است كه اگر گذاشته بودند كه آقاى خمينى   از نحوه بيان چگونگى ترتيب و انجام مصاحبه

زد و آنچه را كه در  و بدون دخل و تصرف ديگران با خبرنگاران مصاحبه كند، حرفهاى ديگرى مىخودش مستقيم 

شد كه آقاى خمينى در  كرد وبر همه معلوم مى ضمير خود داشت در همان پاريس، در برابر ديد جهانيان آشكار مى

آقاى مهندس بازرگان . كنم ىدر اين رابطه به يك نمونه اشاره م. صدد ساختن و استقرار چه نوع حكومتى است

 : نويسد مى

واال امام ) 79(كردند حقيقت امر اين است كه مردم توجه و انتظار نداشتند و قصد حاكميت روحانيت را باور نمى" 

كه براى دعوت به قيام آخرين ماه رمضان صادر شده بود تكيه خاص روى ) 57/5/5( نجف 98 شعبان 21در اعالميه 

ها و جناحها و   حق انحصارى اسالم و مسلمانان و روحانيون در گذشته و آينده و طرد ساير نهضت،42 خرداد 15قيام 
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 42 خرداد 15 اظهار داشته بودند كه در نهضت مقدس اخير ايران كه ابتداء شكوفائيش از "شخصيتها كرده صريحا

لمان و بزرگ ايران پى ريزى شد و بود صد در صد اسالمى است و تنها بدست تواناى روحانيون با پشتيبانى ملت مس

 ساله چون اسالمى 15شود و نهضت  اى يا شخص يا جمعيتى اداره شده و مى به رهبرى روحانيت بى اتكاء به جبهه

 براى "است بى دخالت ديگران در امر رهبرى كه از آن روحانيت است ادامه دارد و خواهد داشت و آنانكه اخيرا

خواهند نهضت اسالمى را آلوده كنند و يا آنرا متكى به بعضى   افتاده و مىجلب منافع شخصى به جنب و جوش

خواهند   سوء قصد دارند يا احياناً با ساختن بعضى از آنها با دستگاه جبار مى"جناحها يا دنباله رو معرفى نمايند حتما

 )80("نهضت را متوقف و شاه را مصون نگهدارند

نويسند و از وى در اين  اى مى به آقاى خمينى نامه. دارد  به تحير و تاًسف وا مى انتشار اين اعالميه، نهضت آزادى را

 :دارند كه در آن از جمله چنين آمده است  رمضان دريافت مى16و جوابى به تاريخ . خواهند رابطه توضيح بيشتر مى

اهللا تعالى بدون از  ى ايدهمامروز بايد افراد محترم نهضت آزادى ايران در داخل و خارج و جميع جناحهاى اسالم" 

دست دادن فرصت دست در دست يكديگر نهاده و در اين امر حياتى كه برچيده شدن رژيم پهلوى است، مبارزه و 

 ...بدون مناقشات ملت را بسوى هدف نهايى كه ايجاد حكومت اسالمى است، هدايت نمايند

بايد . ت كه آلت دست بعضى از افراد مغرض شده است شعبان ابهامى اس21 مرقوم شده بود كه در بند اول اعالميه 

كرد و دانسته و يا ندانسته ملت  متوجه باشيد كه آن بند بدنبال مطالبى بود كه نهضت آزادى را غير اسالمى معرفى مى

در اين مورد خطير من مكلف بودم اشتباه . داد نمود و زحمات چندين سال را بنفع شاه هدر مى را از آن جدا مى

دارم كه اين بند مربوط   اعالم مى"لذا صريحا. هاى اساسى مبارزه ايران را نشان دهم ن را گوشزد نمايم و پايهآنا

اش حفظ شاه است نه  نمايند كه نتيجه بكسانى است كه نهضت اصيل ايران را به امر سياسى غير اسالمى ترسيم مى

دهند و نه كسانى   قرار مى"شاه" يا "آزادى" دوراهى ها و مصاحبات خود شاه را محكوم و بر سر كسانيكه در نوشته

ها و سخنرانيهاى خود پيوستگى و همگامى خود را با اسالم و انزجار و تبرى خود را از  كه در طول مبارزات در نوشته

، روح اهللا 16 ....98. ام اند، چنانچه در اكثر نوشتجات خود بدان تصريح نموده رژيم منحط پهلوى اعالم نموده

 )81(".الموسوى الخمينى

 آقاى خمينى در پاسخ به نهضت آزادى خارج از كشور، با روش ويژه خود دستى به سر و روى نهضت آزادى 

اما معهذا در اينكه حاكميت از آن همه است و نه مختص روحانيت كوچكترين . كشيده و سايرين را طرد كرده است

 .اى بدان نشده است اشاره

ها كه از بيان ترتيب دهندگان آن مشهود است،   و در نحوه و چگونگى انجام مصاحبه همانطوريكه گفته شد

با . زد راند، حرفهاى ديگرى مى ها و پاسخهاى آن روتوش شده است و اگر آقا خود با فراغ بال سخن مى مصاحبه

يت شده است  و با ها صورت نگرفته و امانت رعا وجود اين، بفرض بپذيريم كه هيچ دخل و تصرفى در اين مصاحبه

توجه به اينكه تا مجلس خبرگان، كلمه واليت فقيه از زبان او بيرون نيامد، به نظر نگارنده هيچكدام اينها به شرحى كه 

اند و سيستم حكومتى كه در  خواهد آمد ناقض كتاب حكومت اسالمى و آن خطى كه ايشان در نجف تدريس كرده

 .اند نيست پى آن بوده

اره طرز تفكر و آمال و آرزوى خود نسبت به نوع حكومت و نظام دلخواه خود را در دو كتاب  آقاى خمينى عص

و .  سالگى آنرا تعقيب و پيگيرى كرده است80آورده و تا سن حدود ( حكومت اسالمى)كشف اسرار و واليت فقيه 

 .ام آوردهمن به طور خالصه اساس اين دو كتاب را در فصل سوم بخش چهارچوب فكرى آقاى خمينى، 

 سالگى مسائل را تعقيب كرده است و در طول اين مدت فكرش ساخته و پرداخته شده 80 كسى كه تا سن قريب 

رسد حال كه چند روزى به پاريس آمده است، در افكار خود تجديد نظر خواهد كرد و  است، خيلى بعيد به نظر مى

 .اهد دادمطابق با ذوق و افكار ديگران خطوط فكرى خود را تغيير خو



51 

 آنچه باعث به وجود آمدن و مطرح كردن يك چنين بحثهايى شده است به نظر من بيشتر به خاطر آمدن بعضى 

توحيد كلمه، قانون، حكومت قانون، جمهورى اسالمى، برنامه حكومتى اسالم، نظام اسالمى، : لغات و اصطالحات نظير

 . هاى آقاى خمينى است  مصاحبهها و در گفته... آزادى، استقالل، آزادى قلم و بيان و

 ساله خود را انتقاد و در آن 80 از همه كسانى كه معتقدند آقاى خمينى ظرف چند ماهى تحول كرد و عقايد و افكار 

صدر درمورد درماندگى فكرى آقاى  تجديد نظر كرد بايد پرسيد چگونه چنين كارى عملى و شدنى است؟ آقاى بنى

 : گويد خمينى مى

اى به محمد منتظرى  آورم كه عالوه بر نامه آقا مصطفى به خود من، فرزند ديگر او يعنى احمد آقا نامه مىبياد تو " 

است، تا قيامت هم ملت از حكومت .... نوشته بود اگر رهبر ملت اين. نوشته بود كه در پاريس آنرا براى من خواند

كشد كه مقدس مĤبها هم از دست   سال طول نمىشوند و سه جوانها دسته دسته ماركسيست مى. شود شاه خالص نمى

 )82("اى را در اين عصر اداره كرد توان جامعه دانند كه با خيار حيوان نمى اينها هنوز نمى. روند بدر مى... اين

 :گويد  و يا در روزنامه انقالب اسالمى در هجرت مى

 اخبار و روايات و كتب اسالمى را آماده آقاى دوستكام در پاريس پيشنهاد كرد طرح كامپيوترى كردن احاديث،" 

كنيم و تمام اينها را به حافظه كامپيوتر بسپاريم تا ديگر نياز به اينهمه گرفتارى و مشكل نباشد و هركسى بسادگى بتواند 

: آقا در جواب گفت. اين طرح را من به آقاى خمينى پيشنهاد كردم. كار ده ساله را ظرف مدت كمى انجام دهد

 ."دهند شوند و مشروعيت خودشان را از دست مى با انجام اين كار روحانيون بيكار مى. فش را نزنيد حر"اصال

 آيا پرسيدنى نيست كه چنين شخصى چگونه متحول شد؟ البته منكر متحول شدن انسان نيستم، اما وقتى كسى از 

بايد پرسيد . كند  بروز و ظهور پيدا مىكند اثر آن فكر جديد در افكار و رفتار او فكرى به فكر ديگر تحول پيدا مى

 .اگر او متحول شده بود چطور شد به محض اينكه پايش به هواپيما رسيد، به نقطه اول بازگشت

صدر را بايد در روحيه و طرز تلقى آنها نسبت به نقش  رسد كه يكى از علل تقابل آقاى خمينى و بنى  چنين بنظر مى

صدر   يك پير و عارف، قطب و يا مرجع تقليد عمل كرد، انتظارش از آقاى بنىآقاى خمينى كه در نقش: خود دانست

و ديگران اين بود كه آنها نيز مثل يك سالك، پيرو و مقلد در پيش وى زانو بزنند و بدون چون و چرا آنچه را كه 

صدر نيز  آقاى بنىو . گويد عمل كنند و در اجراى آن چون و چرا روا ندارند وى بعنوان پير، مرشد و راهنما مى

 .توانست در نقش يك مراد گوش بفرمان عمل كند نمى

هاى آنها  ها و نسخه  در طريقت عرفانى ما، مريدان و سالكان بايد در برابر مرشد دست ادب بسينه زنند و به راهنمايى

كه آقاى خمينى البته اين به معناى آن نيست . اوامر مرشد چون و چرا بردار نيست. بدون چون و چرا عمل كنند

داد، بلكه  گرفت و يا به پيشنهاد مريدان و سالكان و تقليد كنندگان خود گوش فرا نمى ها را نمى اطالعات و داده

كرد، ولى بعد از اين توجه و مطالعه،  برعكس، تحليلها، گزارشها و پيشنهادهاى افراد مطلع را مطالعه و به آنها توجه مى

كرد و از درون آنها راه حل مخصوص  خودش با زيركى خاص خود تجزيه و تحليل مىآنها را در دستگاه اطالعاتى 

بعد از ارائه دادن آن ديگر . داد و دلخواه خودش را استخراج و سپس آن را به افكار عمومى و مردم ارائه مى

ك و مقلد، توانست تحمل كند كه كسى عليه آن چون و چرا كند و انتظار داشت كه همه در نقش مريد، سال نمى

صدر و بعضى از  بدون چون و چرا نسخه ارائه شده را هر چه باشد، عمل كنند و اين كارى بود كه از آقاى بنى

صدر قادر نبوده است كه به اين روحيه عارف منشانه پير طريقت كه  و يا شايد آقاى بنى. آمد شخصيتهاى ديگر برنمى

 .نرا در خود هضم كنددر پى استقرار ديكتاتورى دينى است پى ببرد و آ

كرد ولى از اين  هاى خود اغلب امام خمينى را قاعد دوران و در مكاتبات پدر خطاب مى صدر در نوشته  آقاى بنى

ها هنوز كه هنوز است پدرها در رابطه با فرزندان براى خود  مسئله روانشناسانه غافل بوده است كه در سنت ما ايرانى
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وانند چون و چراى فرزند را تحمل كنند، بويژه اگر اين چون و چرا به مرحله ت نقش مرشدى قائل هستند و نمى

 .جدى برسد، اصالً ديگر برايشان قابل تحمل نيست
  

  كليد فهم زبان آقاى خمينى 

  
 همان طورى كه هر عالم و دانشمندى براى فهم مطالبش لغات و اصطالحات خاصى دارد و هر كسى كه بخواهد 

كند، بايد كه اصطالحات و مفاهيم بكار برده شده را از نظر ديد او درك كند، بدون توجه و مطالب او را درك 

درك لغات و اصطالحات مثنوى از نقطه نظر مالى رومى كسى قادر نخواهد بود نظر مولوى را نسبت به مسائل 

اى اصطالحات  نظريه و عقيدهعالم و دانشمندى و يا هر بيان كننده ... اش دريابد و همينطور حافظ، سعدى و مطروحه

كند و معانى اين مفاهيم و اصطالحات بكاربرده شده در فرهنگ اوست كه  و لغات را با مفاهيم مورد نظرش بيان مى

كليد فهم زبان آقاى خمينى در دو چيز نهفته . كند،نظرش نسبت به بيان فالن لغت و يا اصطالح چيست مشخص مى

 :است

 برده شده در فرهنگ آقاى خمينى  لغات و اصطالحات بكار - 1 

  روش توريه يا توريت - 2 

  
  اصطالحات و لغات در فرهنگ آقاى خمينى- 1 

  
 بعضى لغات معانى كشدارى دارند و مانند مفاهيم رياضى و فيزيك نيستند كه دقيقاً هر كسى آن لغت و اصطالح را 

 مانند عدالت، آزادى، استقالل، ظلم و ستم، لغاتى. بكار برد و يا ديد، معانى دقيق آن در نظرش مجسم شود

مفاهيمى هستند كشدار كه در فرهنگها و مسلكهاى مختلف و حتى نزد ... ديكتاتورى، دموكراسى، حكومت جمهورى و

اين لغات و اصطالحات نظير آنها، از نظر دموكراسى غربى يك مفهوم دارد و . اشخاص مختلف معانى متفاوتى دارند

معانى همين لغات در بين مذاهب مختلف باز تا . داراى مفهوم ديگرى است( ماركسيسم) شرقى از نظر دموكراسى

عالوه . اى تشيع نيز اين لغات مفهوم خاص خودش را دارد در اصطالح و فرهنگ حوزه. حدودى باهم متفاوت است

 با توجه به دو كتاب كشف )83.(ها، هر كسى داراى اصطالحات و لغات و سبك خاصى است ها و نوشته بر اينكه گفته

آورم و كسانى كه بخواهند بيشتر تحقيق كنند  اسرار و واليت فقيه آقاى خمينى معانى چند لغت و اصطالحات را مى

 .و همه جوانب آن را در نظر آورند، بايسته است كه خود از كتابهاى آقاى خمينى معانى مورد نظر وى را دريابند
  
 الحات از نظر آقاى خمينى  معانى بعضى لغات و اصط1- 1 

  
 حاكمى كه قيم و برپانگهدارنده نظم و قانون اسالم است:  ولى امر يا ولى فقيه

 يعنى اينكه مجلس قانونگذارى وجود ندارد و قدرت مقننه:  مشروطه در اسالم

 . در اختيار شارع مقدس اسالم است

 ستمجموعه قوانين اسالم كه در قرآن  و سنت گردآمده ا:  قانون

 قانونشناس و قادر به استخراج احكام اسالم، اسالم شناس و يا فقيه:  قانوندان

حكومت قانون و نه حكومت اشخاص بر مردم و نه حكومت خودسرى، حكومت در دايره شرع :  حكومت اسالمى

 چون حكومت اسالم حكومت قانون است

 فقيه:  زمامدار

  مجريه، قوه قضائيه و قوه مقننهقيم براى صغار، قيم ملت، رئيس قوه:  ولى فقيه
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مردم و مسلمانان در دائره مقررات شرع آزادند، يعنى بعد از آنكه طبق : آزادى در دائره مقررات شرعى:  آزادى

 .آزادى دارند. اين حرفها در كار نيست. مقررات شرعى عمل كردند كسى حق ندارد بگويد اينجا بنشين يا آنجا برو

 .دى در چهارچوب دائره و مقررات شرعى كه ولى فقيه بيان كننده آن استآزا:  آزادى بيان و قلم

 .يعنى اينكه ما مو به مو نظر اسالم را اجراء و پياده كنيم و مستقل از اين و آن باشيم:  استقالل

وحدت در حول محور )اتحاد و وحدت در اطراف اسالم و نظامات آن كه ولى فقيه بيانگر آن است :  توحيد كلمه

 (.ى فقيهول

خواهند و  حكومت جمهورى اسالمى، چون جمهور مردم مسلمان هستند و حكومت اسالم مى:  جمهورى اسالمى

 شود نظام جمهورى اسالمى پس نظام دلخواه مردم مى. اسالم هم حكومت قانون است

ود بكار برده است، ها و سخنرانيهاى خ  با توجه و عنايت به معانى اصطالحات و لغاتى كه آقاى خمينى در مصاحبه

كامالً روشن است كه منظورش از آنها، همان مطالبى است كه در كتاب واليت فقيه آمده است، با اين تفاوت كه در 

و ظاهراً بصورت اصطالحات و لغاتى كه به ذهن مردم . تر شده اينجا آن لغات و اصطالحات مقدارى شسته و رفته

اند كه آقاى خمينى  نى كه ديگران در نظرشان بوده است و فكر كردهبيشتر آشنا است درآمده است و نه آن معا

 .متحول شده و نظرش درباره واليت فقيه تغيير كرده است

.  با وجود اين هنوز بعضى اشكاالت ديگر هستند كه با توجه به مفاهيم لغات در فرهنگ آقاى خمينى قابل حل نيستند

برده است، قابل حل  بكار مى... ها و سخنرانيها و خمينى در مصاحبهاين نوع اشكاالت با توجه به روشى كه آقاى 

 .استفاده كرده است) 84(آقاى خمينى در بسيارى از موارد از روش توريه يا توريت . هستند
  
  روش توريه يا توريت  - 2 

  
ه برداشتهاى مختلفى از  اساس اين روش بر اين پايه استوار است كه با مخاطبين خود مسايل را به نحوى بيان كنيد ك

اى  و يا زمانى كه از شما مصاحبه. آن مستفاد بشود، بدون اينكه ظاهراً مطلب دروغى را به مخاطبين خود گفته باشيد

دهيد كه سئوال كننده از جواب شما چيزى  شويد، پاسخ سئوال را به نحوى مى آيد يا مورد سئوال واقع مى بعمل مى

شود  هنگامى كه شرايط زمانى و مكانى آماده باشد از اين روش مى. ز شما دريافت كندرا كه خود مايل است بشنود ا

شود كه مردم در همان زمان پى به نظر واقعى شما نبرند و  اين روش بيشتر به اين علت بكار گرفته مى. سود جست

ايد، ولى سئوال  غى نزدهعمق مطلب را در نيابند، در عين حالى كه شما در جواب يا گفته خود، دست به گفتن درو

يابند و به ظاهر  كننده و يا مخاطبين به دليل شرايط خاصى كه دارند و يا آماده شده است، عمق مطلب را در نمى

براى . ايد كنند و راضى و خوشحال از اينكه شما آن چه را آنها خواسته و نظرشان بوده است بيان كرده آن بسنده مى

 :زنم روشن شدن اين روش مثالى مى

آمدند و سئوالهاى مختلفى را براى اينكه به عقيده  هاى وزارت اطالعات مى  در زندانهاى جمهورى اسالمى اغلب بچه

شد كه نظر شما در مورد سياست حجاب جمهورى   سئوال مى"مثال. كردند درونى زندانى پى ببرند مطرح مى

رش موافق سياست حجاب جمهورى اسالمى است يا اسالمى چيست؟ منظور از سئوال اين بود كه بفهمند زندانى نظ

من مخالف سياست حجابى هستم كه : گفت كه نوشت و مى اگر زندانى حرف دلش را رك و راست مى. خير

كسانى كه وارد به مسئله بودند، . آورد جمهورى اسالمى آن را به اجرا در آورده است، برايش مشكالتى ببار مى

نظر به اينكه ما مسلمان هستيم و اعتقاد به : گفتند  چنين سياستى هستند، بلكه مىگفتند كه مخالف يك آشكارا نمى

سئوال كننده از اين جواب . اسالم و قرآن داريم و حجاب هم يكى از دستورات اسالم است ما آنرا قبول داريم

د، در صورتى فهمي برداشت مورد نظر خودش يعنى موافقت نسبت به سياست حجاب جمهورى اسالمى را از آن مى

پذيرش حجاب و نه قبول : و آن عبارت است از.  روشن است كه اصل جواب مفهوم ديگرى در بر دارد"كه كامال
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در شرايط خاص و بويژه جو برانگيخته شده كسانى كه بالفاصله عمق . سياست جمهورى اسالمى در مورد حجاب

 علت است كه بسيارى از اين روش استفاده كرده و و به اين. مطلب و برداشت واقعى آن را دريابند خيلى نادرند

هاى خود با  آقاى خمينى در بسيارى از جاها از اين روش استفاده كرده است و با مخاطبين و سئوال كننده. كنند مى

غير از اين روش گهگاهى هم روش تقيه را به كمك طلبيده . توجه به اين روش صحبت كرده و پاسخ داده است

 . است

كنند و روش و زمان بكارگيرى آن را هم خوب  يز روش ديگرى است كه اغلب، علماء از آن استفاده مى تقيه ن

برده است  با توجه به معانى و منظور اصطالحات و لغات در فرهنگ آقاى خمينى و روش توريه كه بكار مى. دانند مى

نظر نكرده است و در پاريس ميثاقى نبسته است، كامالً پيداست كه نه تنها او نسبت به مطالب كتاب واليت فقيه تجديد 

اى براى رسيدن به همان اهدافى كه در مورد حكومت اسالمى و واليت فقيه گفته و  بلكه گام به گام از هر وسيله

كرده در پى  داده كه مشخص مى عنوان كرده، سود جسته است و از همه مهمتر هراز گاهى از خود عالئمى بروز مى

 .ست كه در جاى خود به اين مسئله اشاره خواهم كرداهداف ديگرى ا
  

 اى نهضت آزادى  ماده12 بيانيه 

  
گويند كه نهضت آزادى در جمع حزبى و تشكيالتى خود يك بيانيه   بعضى از اعضاء نهضت آزادى و افراد ديگر مى

ديدار و گفتگو با آقاى خمينى اى را آماده كرد و هنگامى كه آقاى بازرگان رهبر نهضت آزادى ايران براى   ماده12

به پاريس رفت آن بيانيه را با آقاى خمينى درميان گذاشته و با پذيرش آن بيانيه از جانب آقاى خمينى، آقاى 

بعد آقاى خمينى از تعهد نسبت به آن سرباز زده و عهد و ميثاق را . بازرگان پست نخست وزيرى را پذيرفته است

 .شكسته است

اى بر همگان معلوم نيست، بپذيريم كه آقاى خمينى آنرا پذيرفته   ماده12مفاد كامل آن بيانيه  با وجوديكه هنوز 

هاى فكرى آقاى  تواند به معناى انكار و تجديد نظر در خطوط اصلى و ريشه است، باز هم پذيرش آن بيانيه نمى

 :زيرا. خمينى باشد

و ولى فقيه و مرجع تقليد هم بود و اين او بود كه آقاى  نظر به اينكه آقاى خمينى رهبر بالمنازع انقالب شد - 1 

 :بازرگان را به نخست وزيرى تعيين كرد و حتى در حكم نخست وزيرى وى نوشت

بنا به پيشنهاد شوراى انقالب برحسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت " 

 )85(".نمايم زبى و بستگى به گروهى خاص، مأمور تشكيل دولت موقت مىجنابعالى را بدون در نظر گرفتن روابط ح

جمهورى اسالمى چه جور : پرسد  يك خبرنگار خارجى از آقاى بازرگان مى57/7/15 و با توجه به اينكه در تاريخ 

در حكومت بسيار عالى و خوبى است، توضيح آن طوالنى است و : گويد حكومتى است؟ آقاى بازرگان در جواب مى

ها و كتابهايى در اين مورد نوشته شده و باز هم نوشته  ام و مقاله مصاحبه ده روز قبل خود به اين مسائل پاسخ داده

 الگويى كه ما ": گويد و در مصاحبه ده روز قبل خود آقاى بازرگان در مورد حكومت اسالمى مى). 86(خواهد شد 

در مدينه و دوران ( ص)هبرى سياسى ده ساله حضرت محمد براى حكومت اسالمى در نظر داريم دوران رسالت و ر

بدون آنكه حداقل تا قبل از اين تاريخ از اين الگو و خطوط اساسى ). 87("در كوفه است( ع)پنجساله امامت على 

و بويژه خطوط سياسى رسيدن آن دو بزرگوار به ( ع)و پنجساله حضرت ( ص)حكومت ده ساله حضرت محمد 

مردم روشن باشد و برعكس از ديد اكثريت توده مردم تا قبل از آن اين بوده است كه اين دو حكومت براى توده 

هاى آقاى بازرگان و  اند و نه به انتخاب مردم و لذا براساس همين گفته الگو از جانب خداوند به حكومت نصب شده

دانستند و نه  اوند مسئول مىبر اساس همين دو الگوى ذكر شده توده مردم حضرت محمد و على را در برابر خد
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بر طبق نظريه آقاى خمينى، ولى فقيه هم از لحاظ . مردم و خداوند اطاعت آنها را بر مردم واجب كرده بوده است

 .جنبه حكومتى درست به منزله همان حضرت محمد و على است و اطاعت از او واجب و الزم است

بنابراين اگر . دانست ، مجلسى و يا مردم مسئول و پاسخگو نمى بدين ترتيب آقاى خمينى خودش را در برابر شورايى

چون : گويد هم آن بيانيه مورد قبول بوده باشد چون در آن باال نشسته و گويى بر همه چيز اشراف كامل دارد، مى

شتم و مجبور شدم توانند اسالم را پياده كنند، آنها را كنار گذا ديدم كه اينان لياقت و توانايى انقالب را ندارند و نمى

 :كنم كه خودم مستقيم وارد عمل شوم و از بابت اين انتخاب نامناسب توبه مى

اى خودشان را به آقاى خمينى ارائه داده و نخست وزيرى خودش   ماده12  اگر آقاى بازرگان در پاريس بيانيه - 2 

 اين سئوال مطرح است كه آيا آقاى را منوط به پذيرش آن بيانيه از جانب آقاى خمينى ساخته است، در اين صورت

خمينى آنرا پذيرفت و اعالن كرد كه بر اثر توافقى كه با رهبر نهضت آزادى شده است، بازرگان را به نخست 

كنم و يا اينكه آن بيانيه را گرفت و در زير تشك خود نهاده و آن را مسكوت گذاشت؟ اگر در  وزيرى منصوب مى

اى از جانب آقاى   ماده12و توافق نخست وزيرى را منوط به قبول آن بيانيه صورتى كه آقاى بازرگان قبولى 

خمينى كرده بود، آيا الزم نبود كه آقاى بازرگان مفاد يك چنين بيانيه و ميثاق به اين مهمى را كه با آقاى خمينى 

رد؟ اگر هم در بسته و شرط نخست وزيرى خود را قبول و پذيرش آن قرار داده است در اختيار ملت خود بگذا

اوايل كار به علت بحران صالح نبود آن ميثاق انتشار پيدا كند، آيا در زمان نخست وزيرى هم صالح نبود؟ آيا در 

موقعى هم كه كنار رفت و از طرف مردم به مجلس راه يافت باز هم صالح نبود كه مفاد آنرا در اختيار مردم بگذارد؟ 

گيرد، نبايد آن ميثاق  اى به دست مى  امور مردم را براساس ميثاق و بيانيهاى زمام وقتى شخصى و يا گروه و دسته

 براى خود مردم و صاحبان حقوق اصلى معلوم و مشخص باشد؟ و آيا اين حق مردم نيست كه از آن مطلع باشند؟

خود باز روم قم و امور دست شماست و روحانيون به كار درس و بحث   اينكه آقاى خمينى در پاريس گفت، مى- 3 

كند؟ اگر اين معنا از آن مستفاد بشود، اين تناقض  گردند، آيا به اين معنى است كه او ديگر در امور دخالت نمى مى

چگونه قابل حل است؟ هنگامى كه هنوز انقالب پيروز نشده است اشخاص براى اجراى هر طرح و قدرت قانونى پيدا 

گيرند و بعد هم بر حسب حق شرعى و  م و دستور گرفته و يا مىكردن هر عملى از مرجع تقليد و رهبر انقالب حك

 اين خود باالترين دخالت نيست؟... كند و كند، حكم فرماندهى كل قوا صادر مى قانونى تخست وزير منصوب مى

 خرداد بوجود آورده است و گفته است نهضت اخير صدر در صد 15شود چنين شخصى و مرجعى كه   مگر مى

اى يا شخص يا  نها بدست تواناى روحانيون پى ريزى شده، به رهبرى روحانيت بى اتكاء به جبههاسالمى است و ت

شود، مرجعيت را قبضه كرده است، رهبر بالمنازع شده و همه از دست وى فرمان  جمعيتى اداره شده و مى

 اى بنشيند و نظاره گر باشد؟ گيرند، حاال گوشه مى

قاى بازرگان در پاريس بدون حصول توافق و بدون خداحافظى از پاريس به  تا جائيكه آن روزها گفته شد آ- 4 

بعد از آن چه حادثه و يا امرى اتفاق افتاد كه نخست وزيرى را پذيرفت، معلوم نيست . لندن و از آنجا عازم ايران شد

 .مگر اينكه اين امور يك تاكتيك خاص بوده باشد

ديد نظر نكرده، بلكه نسبت به آنها مصر نيز بوده است و هر وقت فرصتى  آقاى خمينى نه تنها نسبت به نظرات خود تج

 .داده است داده، عالئم آن را از خود بروز مى دست مى

 او طرز فكر خود را نسبت به اسالم و واليت فقيه سالها قبل از انقالب با زبانى ساده و رسا بيان كرده است و به روشنى 

با وجوديكه بسيارى از اشخاص و شخصيتها سالها با علماء .  بدنبال چه چيزى استخواهد و دانسته است كه چه مى مى

هاى تاريخى كشور خويش نيز بى بهره نبودند و بعضاً نيز با آخوند و يا در  و روحانيون حشر و نشر داشتند و از تجربه

 خود را در مورد دامن آخوند بزرگ شده بودند و اينهمه ضرب المثل در فرهنگ و بخصوص فرهنگ عاميانه

اى كه دل در طلب  اند، به هيچكدام از اينها توجه نكردند و درست مثل شيداى دلداده آخوندها ديده و يا شنيده
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كند، جز صورت زيباى معشوق چيزى  وصل معشوق دارد و شوق وصال چنان بر او غلبه دارد كه به هر چه نگاه مى

اين عشق مفرط مانند كوهى عظيم در برابر ديدن حقايق و واقعيات ديدند و  همه عيبها را نيز حسن مى. بيند نمى

ها، گروهها و طبقات مختلف معشوق واحدى  البته همه اشخاص، دسته. ايستاد و همه را مقهور و خام خود كرد

اين شيدايى و دلدادگى را همه به حساب مصالح و منافع . نداشتند، بلكه هر كسى دل در گرو معشوق خود داشت

اى از عوامل  اما چه بيان كنند و چه نكنند، حقيقت اينست كه در آن ملقمه. گذاشتند مى...  دينى، مردمى وملى،

و شايد مهمترين عاملى كه مانع از آن شد كه بسيارى نتوانند به موقع از . مختلف در آن واحد موجود بوده است

ببرند،   و ظهور عالئم مختلف به موقع بدان پىمكنونات قلبى و روش كار و هدف نهايى آقاى خمينى با وجود بروز

با منافع و مصالح شخصى و يا كيش شخصيت و غرور ... همين مشكل عجين شدن منافع و مصالح ملى، دينى، مردمى و

 :گردد و به قول مولوى و اين امرى است كه مانع بزرگ شناخت درست و به موقع امور مى.خود آنها بود
  

 ول كند خشم و شهوت مرد را اح

  زستقامت روح را مبدل كند

  چون غرض آمد، هنر پوشيده شد

  صد حجاب از دل بسوى ديده شد

  چون دهد قاضى بدل رشوت قرار

  كى شناسد ظالم از مظلوم زار؟

  
 :صدر در اين رابطه  يادداشت آقاى بنى

آقاى حبيبى آنرا خوانديم و بى  بعد از اينكه آقاى خمينى واليت فقيه را تدريس كرد و در پاريس اينجانب و - 1 

ايد شاه تا ابد بماند؟ شما نجف را كه  اين كتاب را نوشته: وزن يافتيم، اينجانب در سفر به نجف به آقاى خمينى گفتم

. خواهيد مردم شاه را ببرند شما را بياورند توانيد پاكيزه نگاه داريد چطور مى هزار سال است مركز شماست، نمى

 .بنويسيد و اهل تحقيق را به مطالعه بخوانيد: گفتم. باب است تا امثال شما و مطهرى تحقيق كنيداز باب فتح : گفت

.  آقا مصطفى فرزند او نامه نوشت به اينجانب و خواست قانون اساسى چند كشور را بفرستم تا متنى را تهيه كند- 2 

 .حاصل اين شد كه خود تحقيق كنيم

در ايام . هاى اسالمى با تفصيل توضيح دادم  نوشتم و در سمينار انجمن اصول راهنماى حكومت اسالمى را- 3 

 .انقالب، در ايران به اسم آقاى خمينى چاپ شد

 .ام  به قول شما به آقاى خمينى پيشنهاد تشكيل شوراى منتخب را داده- 4 

 و جا و نقش روحانيون  سئوال و جواب را تهيه و در اختيار او گذاشتم كه دو سئوال در باب فاشيسم مذهبى5- 19 

 .است

 .ام  واليت جمهور از زبان او جارى كرده- 6 

 .ام  با ورود به ايران و احساس خطر، سعى در ايجاد جبهه ضد استبداد كرده- 7 

 در تدوين پيش نويس قانون اساسى شركت كرده و مقدمه آن را كه مردم ساالرى بر اصل مشاركت است - 8 

 .ام نوشته

 .ان موافق و با مجلس خبرگان مخالفت كرده و آن را تجديد بساط پاپى دانسته و در اقليت ماندم با مجلس مؤسس-9 

در اجتماع با مرحوم طالقانى و مهندس سحابى و . ام  دليل با واليت فقيه مخالفت كرده9 در مجلس خبرگان با - 10 

 و گل زاده غفورى و احتماالً يكى دو نفر (گفت روز سياه تاريخ ايران آن روز مى)دكتر نوربخش و همين ناصر مكارم 
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ام آقاى منتظرى را به نظارت  با اينهمه موفق شده. ديگر، بنا بر ايستادگى گذاشتيم كه برخى ياراى مخالفت نكردند

 .فقيه قانع كنم

از ام و به اين استدالل كه تنها راه جلوگرى   در حمع خود با نامزد شدن براى رياست جمهورى مخالف بوده- 11 

 .ام استقرار استبداد است قبول خطر كرده

ام و تا امروز هم به فكر و قدم در   در مخالفت با استبداد فقيه با دوستان خود همه خطرها را بجان خريده- 12 

 .ام مخالفت با اين استبداد گذرانده

مان يك اقليت كوچك حقيقت اينست كه آن ز.  و حاال عقده خودآزارى، شما را از بيان حقيقت محروم كرده است

دانست و نظامى سياسى بر اصول راهنماى انقالب  خواهد و انقالب را محصول عمر خويش مى دانست چه مى مى

دانستند مردم ساالرى و  شناختند و نمى قدرت را هدف مى(  درصد99دست كم )خواست و اكثريت بزرگ  مى

آنچه شما از آن غافليد اينست كه نظريه . اريا دادندآزادى چيست؟ اركان قدرت را هم آنها ساختند و تحويل مالت

: حقيقت پاسخ اين پرسش است. خواهد لطف كنيد حقيقت را بنويسيد دولت استبدادى اركان مى. سازد دولت نمى

 )88(اركان قدرت مالتاريا كدامها هستند و چگونه بوجود آمدند و چه كسانى بوجود آوردند؟

گويد، آقاى خمينى در قم به من  دد به فرانسه در زمينه ديد آقاى خمينى مىصدر پس از بازگشت مج  آقاى بنى

 : گفت

پس واليت . اصل بر واليت فقيه است. گويند مردم چيزى حاليشان نيست هركس برود برايشان حرف بزند تكبير مى" 

اين اصل . ليشان نيستفهمد كه تمام تصميمها با اوست و مردم هم صغيراند، چيزى حا فهميد و مى فقيه را اين مى

  "زد، باو گفتم حرفش را عوض كرد در پاريس هم اول همين حرف را مى. اختالف است

خودش هم در قم بعداً بمن گفت من محض ... اش او بود بيان كننده.  تنظيم كننده آن بيان ايشان نبودند ما بوديم

 )89.(مصلحت آن حرفها را زدم

آيا خود اين حرف صراحت ندارد كه او آنرا : ر اين سئوال قابل طرح استصد  در رابطه با توضيحات آقاى بنى

كرده  ام حرفهاى القائى را بيان مى قبول نداشته، اما براى بدست آوردن زمان و فرصت با توضيحاتى كه قبالً داده

 است؟

مطالب وى را به دقت  اگر هنگامى كه هنوز فرصت از كف نرفته بود، روشنفكران، سياستمداران و تكنوكراتهاى ما 

افتاد و  كردند و يا كسانى كه در پاريس و اروپا بودند، به مسائلى كه دور و برشان در پاريس اتفاق مى مطالعه مى

كردند، امكان داشت كه ايران را از اين مصيبت و بال رهانيد، زيرا اگر هر  شد، توجه مى مرتب عالئم آنها ظاهر مى

هرگاه بقدرت برسد، : تواند او را متهم كند كه دقيقاً ننوشته بود مينى زد، هيچكس نمىاتهام ديگرى بتوان به آقاى خ

طرح حكومت واليت مطلقه فقيه را كه آقاى خمينى بر مردم ايران تحميل . بر آن است كه چگونه حكومتى بسازد

ه مقننه، مجريه و قوه قضائيه كرد با تمام خشونت وحشتناك آن، جزء به جزء و با طول و تفصيل فراوان در رابطه با قو

 . و برخوردش را با توده مردم بعنوان صغار و مجانين، در اين كتابهاى افشاء كننده بيان كرده است

داد و   اگر هم اصالً آقاى خمينى اين كتابها را ننوشته بود، به همين عالئمى كه مرتب آقاى خمينى از خود بروز مى

گذشت، آن روز به آنها توجه  ها و روش كار وى مى ها و چه داخلى طه با خارجىمسائلى كه در اطراف او چه در راب

با وجود همه اين حرفها، حقيقتى را نبايد . رفت كردند، اميد نجات كشور و رهيدن از بالى واليت مطلقه فقيه مى مى

، مليون، سياسيون،  در برابر شاه ايستاد1342هنگامى كه آقاى خمينى در سال : از نظر دور داشت و آن اينكه

كه خود جرأت ايستادن و حرف زدن در برابر شاه را از دست داده بودند، قاطعيتش را ستودند و گم ... روشنفكران و

در جستجوى كسى بودند كه در مقابل شاه قد علم ... همه روشنفكران، سياستمداران و. شده خود را در او بازيافتند

د و همينكه آقاى خمينى با صالبت در مقابل شاه ايستاد، اينان چون گمشده خود را كند و انتقام آنها را از شاه بگير
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و لذا قلمها و قدمها در حمايت و جا انداختن وى به . پيدا كرده بودند، به دنبال پيدا كردن مسايل ديگرى نبودند

تنها ايستادگى در برابر شاه براى كردند كه  آنها در آنروزها اصالً فكر نمى. عنوان تنها مرجع جهان تشيع بكار افتاد

شايد تصور كرده بودند كه ايستادگى و صالبت را او دارد . كند، آگاهى و فكر نيز الزم است اداره كشور كفايت نمى

به همين علت است كه با وجوديكه اكثر روحانيون و مراجع . شود و فكر، آگاهى و درايت نيز در ديگران يافت مى

همه را با تحت فشار قرار دادن به سمت ...  مذهبى و- نى نبودند، روشنفكران و سياسيون ملى تقليد موافق آقاى خمي

گيرى و پيروزى انقالب، روشنفكران و سياسيون نسبت به ساير مراجع ظلم  وى سوق دادند و حتى در زمان اوج

كردند و  ير مراجع خوددارى مى از مراوده درست با سا"كردند و به خاطر اينكه آقاى خمينى را نگران نكنند تقريبا

اند و يا موافق  اى داشته دانستند كه ساير مراجع پيرو نظر آقاى خمينى نيستند و يا با رژيم گذشته رابطه چون مى

دانستند و بدون اينكه به نظر واقعى آنان پى ببرند، آنان را در فشار  اند، اينان را مرتجع و ترسو مى رفتن شاه نبوده

كردند،  ها و مطالب وى توجهى نمى  كه از آقاى خمينى حمايت كنند و بنابراين نه تنها به كتابها، نوشتهدادند قرار مى

 فكر اينكه ممكن است در رابطه با بردن شاه و استقرار حكومت جديد، مستقيم و يا غير مستقيم "ها اصال بلكه بعضى

دادند و حتى اگر بعضى خبرهايى به  ا بخود راه نمىروابطى و قرار و مدارهايى با آمريكائيان وجود داشته باشد ر

 .سپردند رسيد، آنرا به بوته فراموشى مى دستشان مى
  

  بار گناه هر كسى به گردن خود اوست

  
 با توجه به آنچه تا بحال در مورد عدول نكردن آقاى خمينى از خط فكرى خودش گفته شد و يا بعداً گفته خواهد 

ن احساس و تفكر دست دهد كه هدف از نوشتن اين كتاب مبرى كردن آقاى خمينى از شد، شايد به خواننده اي

گناه و خطا و انداختن تقصير و گناه همه خرابى و ويرانى مادى و معنوى ملت ايران بگردن ديگران است كه با 

. رانى ببار آورداند كه آقاى خمينى دست به يك چنين اعمالى بزند كه اينهمه وي اشتباه كاريهاى خود موجب شده

بلكه هدف تا حد امكان نشان دادن واقعيتهايى است كه با آن روبرو . هدف و منظور ما يك چنين چيزى هرگز نيست

 )90.(ايم و موجب اينهمه ويرانى شده است، واال وزر و وبال گناه هركسى به گردن خود اوست بوده

 سالگى خط 80ظه ورود به پاريس يعنى تا سن حدود  همه در اين امر متفق هستند كه حداقل آقاى خمينى تا لح

با سوار شدن به . فكرى خودش را كه در كتاب كشف اسرار و واليت فقيه بصراحت بيان كرده، دنبال نموده است

فقط در يك فاصله چهارماهى از عمر هشتاد و چند ساله . هواپيما و با ورود به ايران نيز، همان خط را پى گرفته است

ر پاريس بوده، به خط و ربط ديگرى و ميثاقى ديگر كه مغاير با خطوط اصلى فكرى او بوده، روى آورده و خود كه د

به لحاظ عملى بايد سنجيد كه آيا واقعاً يك چنين كارى عملى است يا خير؟ و اگر آرى بايد . بدان گردن نهاده است

گى روى داده كه آقاى خمينى را دگرگون ديد، در اين چهارماه اقامت آقاى خمينى در پاريس چه معجزه بزر

كرده و خطى را كه تا سن هشتادسالگى دنبال كرده است رها كرده و به صراط نشان داده شده به وى بازگشته و 

 بالفاصله باز بعد از بازگشت به ايران از آن عدول كرده است

ت كه آقاى خمينى در طول مدت اين شود درياف  اگر بخواهيم با چشم باز به اين مسئله نگاه كنيم بسادگى مى

كرد،  چهارماه اقامت در پاريس نيز هرازگاهى كه از روى آزادى كامل و بدون مذاكره و يا حك و اصالح عمل مى

ام كه با استعانت از رويدادهايى  حرف دلش را كه همان خط اصلى تفكرش بود، عيان كرده است و من سعى كرده

هاى نزديكان آن زمان وى، تداوم آقاى خمينى بر خط اصلى  عضى مصاحبه و گفتهام و يا ب كه خود شاهد آن بوده

گويند آقاى خمينى در پاريس حرفهاى ديگرى نيز زده  من نيز با تمام كسانيكه مى. خودش را به خواننده نشان بدهم

 اين چهار ماه از اى ديگر داشته است، هم عقيده هستم كه وى در پاريس در طول مدت فقط كه حال و هوا و رايحه

اى ديگر به غير از آنچه   ساله خود حرفهايى زد و وعده و وعيدهايى به مردم ايران و جهان داد كه از مقوله87عمر 
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آميز و تقيه كه  ولى از روش توريه، دروغ مصلحت. كه در كتاب كشف اسرار و واليت فقيه و بيع آمده است، بود

گرفت و با استعانت از اين روشها چيزهايى را كه  يركى خاصى بهره مىمورد قبول تمامى علماى شيعه است با ز

 .خواست مردم بود، بر زبان آورد

 اما با وجود همه اينها نه تنها يك چنين روشهايى براى يك شخصيتى كه خود را روحانى، پيرو عارف، نايب امام 

است زيبنده نيست، بلكه اينگونه روشها در ذهن داند و در جاى خدا و رسول ظاهراً تكيه زده  زمان و مرجع تقليد مى

از كسيكه مسئوليت هدايت مردم را به درستى و راستى و صداقت بعهده . مردم عادى نيز نادرست و زننده است

گرفته، حال كه نادرستى و سياست بازى را بر كرسى حق و حقيقت نشانده است اين خود گناهى بس بزرگ در نزد 

 . متعال استجامعه و درگاه خداوند

اند و راه را بر استقرار يك چنين   در مقابل، جامعه و تمام افراد و بويژه سردمداران كه بهر دليلى كوتاهى كرده

اما هدف ما قضاوت ارزشى نسبت به اعمال وكردار اشخاص . ديكتاتورى هموار كردند نيز مبرى از گناه و خطا نيستند

ايم و يا بعداً دوباره با نظاير آنها  واقعيت هايى است كه با آن روبرو بودهو ميزان آن نيست، بلكه هدف نشان دادن 

در اين نوشته سعى شده است كه به . اى براى ما و آيندگان باشد روبرو خواهيم شد، آن هم بدان اميد كه تجربه

بويژه آقاى خمينى مناسبتهاى مختلف به بعضى از داليلى كه مانع از آن شده است كه به درستى مردم، روحانيت و 

خواهم گوشزد اهل خرد كنم از جمله يكى از  نكته ديگرى كه در اينجا بدين مناسبت مى. را نشناسند پرداخته گردد

گرائى و تفاوت قائل شدن بين انسان ايده  مهمترين داليل اغفال ما و جامعه در برابر روحانيت و آقاى خمينى شكل

 .وجود استآل آرمانى و متعالى و انسان واقعى م
  
  انسان متعالى و انسان موجود- 1 

  
انسان .  يك تفاوت اساسى بين انسان آرمانى و ايده آل و متعالى با انسانهاى واقعى موجود در اين جهان وجود دارد

واقعى موجود، انسانى است با تمام نكات قوت و ضعف و ايستاده بر سر دوراهى كه ممكن است يكى از آن دو راه را 

انسانهاى متعالى و آرمانى، انساهايى هستند كه . اب كند و يا جهت حركت خود را بسوى يكى از آنها تغيير دهدانتخ

دهند و براى  جهت زندگى انسان معمولى موجود براى حركت و صيرورت در جهت انسان متعالى شدن را نشان مى

دهد براى ارائه طريق به مردم جهت صيرورت  دين كه پايه اصلى آن را اخالق تشكيل مى. مردم اسوه و الگو هستند

به كمال معنوى است و براى روشن نگهداشتن راه از گم شدن و مصون ماندن از دستبرد حوادث انسانهاى متعالى 

را به بشريت عرضه كرده است و هدف آنها اينست كه اين انسانهاى واقعى موجود را در هر ... پيامبران، امامان و: نظير

ايى كنند كه چطور در جهت و مسير آن انسانهاى متعالى براى رسيدن به كمال معنوى به حركت خود زمان راهنم

كنيم كه همين انسانهاى متعالى كه  اما مشاهده مى. و در صورت لغزش حركت خود را تصحيح كنند. ادامه دهند

اى پيامبر : د مبرى از گناه نيستندكند در مواقعى اگر هدايت مستقيم خداوند يارشان نباش خداوند به بشر معرفى مى

 ).91(شدى  اگر هدايت ما نبود هرآينه گمراه مى

 عالوه بر اين به اعتقاد شيعه اثنى عشرى، چهارده معصوم بيشتر وجود ندارد و اين چهارده معصوم مصداق كامل 

تاريخ مبرى از آلودگى و معناى اين حرف آنست كه مابقى مردم در طول . هاى متعالى هستند و عارى از گناه انسان

حال اگر ماكسان ديگرى را تحت هر نام و عنوانى جاى آن چهارده معصوم گذاشتيم و از او . گناه نبوده و نيستند

 : دارد كه قرآن به صراحت بيان مى. ايم همان انتظار را داشتيم، خالف عقيده خود عمل كرده

 )92(".و يا كفران پيشه ورزدايم كه يا سپاس دارد  ما راه را به او نشان داده" 

  و در

 ) 93(".كمال از ضالل عيان شده است. اكراه و اجبارى نيست( راه)انتخاب دين " 
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 : گويد پردازد و مى  و باز قرآن به وصف اين انسان مى

 ) 94.("كشد كشته باد انسان چه چيز برانكارش مى" 

  و يا اگر 

 ) 95(."كند انسان خود را بى نياز ديد طغيان مى" 

بهمين جهت انسان هميشه در جهت حركت بسوى فالح و رستگارى در معرض .  اين وصف نوع انسان در قرآن است

 .گيرد و انسانهايى روسفيد هستند كه از اين آزمايشها پيروز بدر آيند ابتالء و آزمايش قرار مى
  
  ابتالء و آزمايش- 2 

  
آيا انسان فكر . گيرد و شخصى مورد آزمايش پروردگار قرار مى در جاى جاى قرآن آمده است كه هر قوم، و ملت 

كند كه بيهوده رها شده است؟ از هر دسته، گروه و قوم و شخص متناسب باشرايط و وضعيت آنها آزمايش بعمل  مى

. هيچكس بدون آزمايش رها نخواهد شد. گيرند حتى پيامبران و اولياءاهللا آيد، همه مورد آزمايش قرار مى مى

موضوع . ايش و ابتالء هر قوم، دسته، گروه، ملت و مردمى متناسب با وضعيت و شرايطى كه دارند متفاوت استآزم

امتحان و آزمايش هر قوم و گروه و يا اشخاص آن چيزى است كه آنها خود را صاحب، امين و دلباخته نسبت به آن 

گهدارنده حقوق و پيمانهاى الهى در مورد آن پندارند كه خود بهترين امين، حافظ و ن كنند و مى چيز معرفى مى

 . موضوع هستند

كسانى را كه پيش از . شوند شوند و امتحان نمى اند به صرف اينكه گويند ايمان داريم رها مى مگر اين مردم پنداشته" 

 ) 96.("اينان بودند آزمايش كرديم تا خدا كسانى را كه راست گفتند معلوم كند و دروغگويان را نيز معلوم كند

اى به اوالد ريشه و تبار، گروهى ديگر را به ساير مظاهر مادى نظير رياست، صدارت،   گروهى به مال و منال، دسته

اى از اينها و گروهى را نيز با معنويت و دين  اى را با مجموعه اى را به شخص و شخصيت پرستى، عده حكومت، عده

يشوايان اديان الهى گذشته در آزمايش الهى شكست خوردند و دست همچنانكه بسيارى از علما و پ. كند آزمايش مى

به تحريف دين خدا زدند و مال مردم را به ناحق خوردند و در گرفتن و خوردن مال مردم به حرام و رشوه 

د روحانيت و علماى حاكم شيعه در ايران نيز گوى سبقت را در ابعاد مختلف آن، از پيشينيان خود ربودن) 97.(شتافتند

و اين انقالب و جمهورى اسالمى امتحان الهى بود هم براى مردم و هم براى آقاى خمينى، روحانيت و سردمداران 

براى مردم آزمايش بود كه بخود بيايند و فكر نكنند كه آنهائيكه دست به تحريف دين خدا زدند و رشوه و . حكومت

بايست مردم چشم خود را  مى.  و مسيحى و نصرانى بودندمال حرام خوردند فقط احبار و رهبانان و علماى دين يهود

كردند و چشم و گوش بسته تابع بى  كردند و علماى خود را امتحان مى كردند و به پيام عام الهى توجه مى باز مى

و براى آقاى خمينى و روحانيت شيعه و سردمداران حكومت آزمايش بوده و هست كه . شدند اراده آنان نمى

كردند و وعده حكومت عدل اسالمى و  تصور مى( ع) را صاحب منبر و محراب حضرت رسول و علىكسانيكه خود

شمردند و خود را صاحب  دادند و همه حاكمان را در طول تاريخ غاصب و ناحق مى جامعه امام زمانى به مردم مى

 مسند حكومت تكيه زدند، پنداشتند، وقتى به اصلى حكومت و اصلحترين گروهى كه اليق اداره امور مردم است مى

 براى استقرار ديكتاتورى مطلق و حفظ حكومت دست به تحريف دين خدا نيز زدند و براى ولى امر گفتند 

 ولى امر نه تنها بر اموال و نفوس مردم حق تصرف باالستقالل را دارد، بلكه احكام و دستورات او بر فرامين الهى " 

و باالتر از اين مقام و منزلت را يكى از شاگردان و پيروان بى قرار و . باشد مىهمچون نماز، روزه، حج، و زكات برتر 

ولى فقيه تنها آن نيست كه صاحب اختيار بالمعارض در تصرف اموال و : گويد بنام او براى ولى امر قائل شده و مى

در توحيد و شرك ذات باشد، بلكه اراده او حتى  نفوس مردم و خودمختار در تصرف در احكام و شرايع الهى مى
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تواند حكم تعطيل توحيد را صادر نمايد و يگانگى پروردگار را در ذات يا  بارى تعالى نيز مؤثر است و اگر بخواهد مى

 )98(".در پرسش محكوم به تعطيل اعالم دارد

ت شيعه در اين آزمايش الهى آقاى خمينى و روحاني. ديدند  چيزيكه هيچگاه علماى پيشينيان در خواب هم نمى

چنان شكستى خوردند و از جلسه امتحان مردود بدرآمدند كه در تاريخ چنين چيزى و با ابعاد به اين گستردگى 

و زعماى قوم و مردم هم كه بدون توجه به پيام رساى قرآن شكل گرا شدند . سابقه نداشته و يا كم سابقه بوده است

ذشته، واله و شيداى نام مرجع تقليد، عارف و پير، نايب و بدون آزمايش كردن محتواى شكل و تجربه گرفتن از گ

 : است( ع)از حضرت على . شدند، دچار چنين مصيبتى خودساخته گرديدند... امام زمان و

 )99.("اعتماد به هر كس پيش از آزمايش او زبونى و ناتوانى است" 

احت كردن خود از تفكر و تعقل روى اعمال  انسان كه تفكر و تعقل در امور اولين و مبرمترين وظيفه اوست، براى ر

كند و از انسانهاى نسبى موجود  و كردار انسانها و تجربه گرفتن از تاريخ پيشينيان، فقط به نام و شكل و لباس توجه مى

شوند، وى از يك چنين  كه در صيرورت خود بسوى كمال و پس از پيروز بدر آمدن از آزمايش الهى ساخته مى

كشند، براى خود از آنان انسان متعالى و آرمانى   تنها با توجه به شكل و عناوينى كه يدك مىانسانهاى موجود

دهد كه چرا چنين شده است؟ از شكلها و  گيرد داد و فغان سر مى سازد و هنگامى كه نتيجه عكس از آن مى مى

كال را در ذهن براى خود تداعى عناوين عارف پير، مرجع تقليد و نايب امام زمان، محتواى درونى اين الفاظ و اش

 .كند، بدون توجه به اينكه ممكن است محتواى درونى اين اشكال و نامها چيزهاى ديگرى باشند مى

 با عنايت به اين الفاظ و اشكال و تداعى كردن محتواى واقعى آنها در ذهن و نيز همراه شدن آن با كينه و عداوت 

آورد كه بدون توجه و آزمايش كردن محتوى،  كل را براى انسان بوجود مىو تنفر نسبت به چيزى و يا كسى، اين مش

ورزد و  دهند، عشق مى هاى وى را سر مى كشند و وعده و وعيد برآوردن خواسته به كسانيكه شكل و نام را يدك مى

 آن مطرح ماند و اين غفلت بويژه زمانيكه منافع شخصى و يا گروهى خود نيز در از محتواى درونى شان غافل مى

به همين علت است كه دانشمندان و جامعه شناسان براى اداره امور مردم عامل مهم . گردد باشد چندين برابر مى

 .دهند اخالق، ضابطه و قانون را با توجه به انسان موجود در اين جهان مورد مداقه و بحث و بررسى قرار مى
  
  اخالق و قانون- 3 

  
ى و آرمانى آكنده بود، هيچ نياز به ضابطه و قانون و حتى ارسال رسل و دين در ميان  اگر جهان از انسانهاى متعال

داشتند و در عمل  نبود، چون چنين انسانهايى بطور خودكار و فطرى در جهت خير و صالح خود و ديگران گام برمى

 وجود خارجى ندارد و جهان اما چنين جهان آرمانى و رويايى. زدند و نظر دست تجاوز به حقوق ديگر انباء بشر نمى

لذا خداوند براى هدايت بشر بسوى آن جامعه آرمانى كه مصداق اتم و كامل آن در . اى ديگر است واقعى بگونه

دنياى ديگر حاصل است، پيامبران و دين را به كمك چنين انسانهاى معمولى فرستاده است تااز رهگذر دين به راه 

مراهى را تشخيص بدهند و با اختيار، در طريق هدايت و يا ضاللت گام راست هدايت يابند و راه هدايت و گ

بردارند و وظيفه دين در طول تاريخ همين بوده و هست و مابقى امور بعهده خود انسان نهاده شده است و وظيفه 

 .اوست كه با تالش و كوشش خود مسائل خود را حل كند و راه را براى هدايت خود هموار سازد

 )100(" تو با رنج و كوشش خود به فالح و رستگارى خواهى رسيداى انسان" 

 چون كار دين نشان دادن راه است و نه سلطه بر بشر و ديكته كردن امور به وى و جهان نيز آكنده از انسانهاى 

رد معمولى با تمام نقاط قوت و ضعف است، اين وظيفه و حق خود انسان است كه اداره امور خود را خود بگردن بگي

و ضابطه و قوانين را براى اداره امور خود، بين همنوعان خود برقرار سازد و رعايت نسبى يكسان آن را در حق همه 

 .پايه و اساس كار خود قرار دهد
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 از طرف ديگر چون ضابطه و قانون خشك است و مانع آزادى بى قيد و شرطى است كه انسانها طالب آن هستند 

قوانين و ضوابط با طيب خاطر و نه از روى ترس از مجازات و يا فرار از آن در مواردى براى پذيرش و گردن نهادن 

كه چشم قانون و ضابطه قادر به كنترل افراد نيست و نيز براى مطبوع و با روح كردن همان ضوابط و قوانين خشك 

 اخالق را در جامعه براى و( ضابطه)روح است كه بايد اخالق، پايه و اساس كار قرار گيرد و دو ركن قانون  بى

هدايت و اداره امور خود با هم پيش ببرد تا به مرور و در طول تاريخ جامعه به يك جامعه اخالقى و قانون شناس 

البته اين نكته در خور توجه است كه . تبديل گردد و راه را براى حركت بسوى كمال معنوى براى خود هموار سازد

كنند،  اما چون قوانين را خود اين انسانهاى موجود تدوين مى.  و يا بيان آزادىقانون يا ترجمان بيان قدرت است

كند و به  گام به گام و مرحله به مرحله كه انسان در خود تغيير ايجاد مى. تواند بكلى فارغ از هر قدرتى باشد نمى

ايت كه قانون ترجمان بيان كند تا در نه رود قوانين نيز به سمت بيان آزادى ميل مى سمت انسان متعالى پيش مى

شود به قانون تكيه  بنا براين تنها نمى. آزادى بگردد و سرعت اين صيرورت بستگى به سرعت تغييركردن انسان است

كرد چون اگر مالك قضاوت و داورى تنها قانون باشد و ترس از آن، در جاهائيكه قانون قادر به كنترل و مشرف بر 

 منافعى براى "د راه فرار از آن را پيدا كرد، انسان به كارهاى خالف قانون كه ظاهراشو اعمال انسان نيست و يا مى

 .كند شخص خودش در بر دارد تمايل پيدا مى

 سكان اداره امور مردم و كشور را نيز تنهانمى توان به دست اخالق سپرد، چون جهان آكنده از انسانهاى رشيد و 

ى هم به ضابطه و قوانين توجه كرد و جامعه را با كمك آن تحت نظم و كنترل بنابراين بايست. پايبند به اخالق نيست

قرار داد، بطوريكه مردم وجود ضابطه و قانون را درمورد همه احساس و اشعار پيدا بكنند كه قانون در حق همه بطور 

روحى قانون و ضابطه شود و هم اخالق و معنويت را در بطن جامعه رسوخ داد تا خشكى و بى  نسبى يكسان اجراء مى

از بين برود و مردم با ميل و رغبت به آن گردن بگذارند و در جائيكه اجراى قانون و ضابطه به ضرر شخص آنها 

 .است، از اجراء آن سرباز نزنند و حقوق ديگران را بر منافع شخصى خود مقدم شمارند

ناه همه كسانى كه از قول و قرار خود عدول كرده اى از گ  با توجه به تمام واقعياتى كه در اين فصل گفته شد، ذره

شود و مقصد ما نيز پاك و مبرا كردن آنان نبوده و  فروشند، كاسته نمى دهند و جو مى كنند و گندم نشان مى و مى

 .ايم نيست، بلكه كوششى است براى نشان دادن بخشى از واقعياتى كه با آن روبرو بوده
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  فصل سوم

  
  

 هاى ناآگاهى فعالين در برابر مواضع خمينى  ريشه

  
گيرد و در فصل پنجم به نداشتن  ها به پنج قسمت تقسيم شده كه اين فصل و فصل چهارم را در بر مى  اين ريشه

 . شناخت كافى از روحانيت، مستقالً پرداخته شده است

  
  تنفر نسبت به شاه و رژيم او- 1 

  
ينكه سياسيون و روشنفكران و احزاب ما نتوانستند به كنه فكر و نظر آقاى خمينى در مورد چگونگى حكومت اسالمى  ا

داليل اين ناآگاهى براى همه . كه او چهارچوب كلى آنرا در نظر داشت پى ببرند، علل گوناگون و متفاوتى دارد

 .ند داليل متفاوتى داشته باشدتوا يكسان نبوده و براى هر دسته، گروه، حزب و يا شخصى مى

شاه .  اقشار و طبقات مختلف مردم به داليل مختلفى به مرور نسبت به شاه و رژيمش كينه و دشمنى خاص پيدا كردند

 مرداد از محبوبيتى نسبى در نزد مردم برخوردار بود، بعد از 28كه بدواً و در سنين جوانى و تا قبل از كودتاى 

ى كه بعد از آن كودتا اتخاذ كرد و سياستى كه در پيش گرفت، موجب شد كه به مرور و  مرداد و روش28كودتاى 

علت تنفر و . كم، اقشار و طبقات مردم از او جدا شده و نسبت به او و رژيم و خاندانش تنفر و كينه پيدا بكنند كم

فاوتى براى جدايى و تنفر هر دسته و طبقه و صنف و گروهى داليل مت. جدايى براى همه مردم يكسان نبوده است

شود و عمق و گسترش بيشترى  شويم، شدت اين جدايى و تنفر زيادتر مى  نزديك مى57هر چه به طرف سال . داشتند

 .كند كند تا جايى كه به نزديكان و ارتش او نيز سرايت مى پيدا مى

شود كه  كند و اعالن مى ش تغيير مى كه سياست جهانى به رهبرى آمريكا نسبت به شاه و رژيم1355 از نيمه دوم سال 

رژيم شاه يك رژيم ضد حقوق بشر است و بايد نسبت به سياست خريد تسليحاتى اين رژيم از غرب تجديد نظر شود، 

شاه بر اثر فشار آمريكا سياست نرمش و فضاى باز سياسى از خود نشان داد و در اثر اين تغيير سياست رژيم همينكه 

در اين رابطه پاى . د بيك باره اين جدايى و تنفر اقشار مختلف مردم از شاه عيان شدمردم فرصتى پيدا كردن

مخالفين رژيم به آمريكا و غرب باز شد و عالوه بر توده عظيمى از مخالفين رژيم كه از ساليان قبل در خارج از كشور 

آمريكا و كشورهاى غربى و به خصوص كشورهاى غربى جمع شده بودند، عده زيادى نيز از داخل ايران راهى 

از رهگذر اين سياست هم رابطه گسترده و مستمر بين مخالفين داخل و خارج برقرار شد و هم آمريكا و . شدند

اين رابطه به حدى گسترش يافت كه تماس با مقامات . انگليس و ساير كشورهاى غربى از مخالفين حمايت كردند

و هم در آمريكا برقرار شد و آمريكائيان از مخالفين به گرمى ) 101(رسمى و غير رسمى آمريكايى هم در ايران 

كردند چنانچه شاه كمترين انحرافى از حقوق بشر حاصل كرد، مستقيماً مسئوالن  استقبال كردند و حتى پيشنهاد مى

 )102.(آمريكا را در جريان بگذارند

رب نسبت به شاه باز و از فشار خفقان كاسته شد،  همينكه سوپاپ اطمينان براى رهايى از مخمصه براثر تغيير سياست غ

سانسور كتاب، مطبوعات و قلم تا حدى برداشته شد، كتابهاى سانسور شده، اسناد و مدارك درست و نادرست عليه 

اى شدند كه شدت جدايى و كينه و تنفر را  رژيم شاه در داخل و خارج به شدت انتشار يافت و همه اينها وسيله

توده كه ساليان متمادى در بند خفقان، اسير و گرفتار بوده و اجازه . اند تا به نقطه انفجار رسيدتر گرد متراكم

 .كوچكترين اظهار وجود نداشته، حال خوشحال كه قادر است كينه و تنفر خود رااظهار كند و حرف دلش را بزند

گردد با يك كبريت،  و آماده اشتعال مىشود   هنگامى كه جدايى، كينه و تنفر به نقطه اشتعال آتش فشان نزديك مى

 حاكم بر احساسات "مركز ثقل" و "ستاره"كند و از اين لحظه به بعد ديگر هيچ نيرويى جز  آتش فشان فوران مى
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 ": در اين رابطه دوستى نوشته است. مردم قادر نخواهد بود كه اين توده رها شده و گسيخته را رام و مطيع سازد

در اسطوره سازى كار شما به توهين به مردم و حكم بر نادانى و بدتر از آن عنان به احساسات نوشتم كه ! بينيد مى

نويسيد قضاوت ارزشى  باز هم مى! كنيد بى مانندترين انقالب تاريخ بشريت را طغيان احساسات مى... دادن و

احساسات است كه قدرت تبليغات با بلكه مسئله بر سر ...  در اينجا نه بحث توهين است و نه نادانى و نه"!كنيد نمى

آيا هنگامى كه . انگشت گذاشتن روى احساسات قادر است افكار و انديشه را كارپذير سازد و توده را تحميق كند

تمامى ملت آلمان به حمايت از هيتلر برخاست از روى تفكر و تعقل بود و يا در جنگ اخير عراق عليه ايران كه 

شدند يا عمل اين جوانان از روى تعقل و تفكر بود و يا هنگام  ها فرستاده مى وى مينجوانان براى شكستن خط بر ر

اى و  فوت آقاى خمينى كه تمامى ايران به جوش و خروش آمد از روى تعقل و تفكر بود يا قدرت تبليغات توده

سبت به شاه و رژيمش آورده در ذيل به بعضى از داليل جدائى، كينه و تنفر اقشار مختلف مردم ن.مثالهاى فراوان ديگر

 :شود مى
  

  مليون و سياسيون- الف 

  
 پسرش محمد 1332 مرداد 28 رضاخان با حمايت و پشتيبانى همه جانبه انگليس و سپس كودتاى 1299 كودتاى 

اى سخت بر پيكر همه مليون وارد آورد و بخشى را از او  رضاشاه نسبت به حكومت قانونى دكتر محمد مصدق، ضربه

 انگليسى، مليون، احزاب سياسى، روشنفكران، بخشى از مذهبيون و بازار را رو -اين كودتاى آمريكايى . ا ساختجد

در روى شاه قرار داد و سياستى را كه شاه بعداً نسبت به آنها در پى گرفت، آنها را نسبت به خود بيشتر جرى كرد و 

داد كه جامعه،  قان را در پيش گرفت و اجازه نمىبجاى سياست تحبيب و نزديكى با مليون، روش خشونت و خف

سعى بر اين بود كه از شخصيتها و وطن پرستان، شخصيت . اشخاص و شخصيتها خودى نشان دهند و ابراز وجود كنند

انسانها نسبت به توانايى و استعداد خويش مايلند كه در جامعه خودى نشان دهند و ابراز وجود كنند و به . زدايى شود

 يعنى -هنگامى كه از اين خواسته طبيعى . شايق هستند در مسايل اجتماعى و سياسى شركت داشته باشندخصوص 

كنند به هر   بدور نگه داشته شوند، سعى مى- شركت فعال در حق تعيين سرنوشت محيط اجتماعى كشور خويش 

 به شخص و يا رژيمى كه جلو اين و بنابراين، نسبت. طريقى كه شده براى رسيدن به اين خواسته خود، راهى بيابند

كنند و در اين گونه موارد بر فعاليت و كوشش خود عليه  حق طبيعى آنها را سد كرده است، كينه و تنفر پيدا مى

هاى رژيم را بزير سئوال ببرند و براى رسيدن به  برند تا مشروعيت افزايند و تمام هم و غم خود را بكار مى رژيم مى

 .كنند جويند و از هر چه كه مشروعيت رژيم را لكه دار كند استفاده مى  مختلف سود مىاين نتيجه از وسايل

 ديگر از مسائلى كه كينه و تنفر مليون را نسبت به شاه زياد كرد، زندانى و تبعيد دكتر محمد مصدق رهبر نهضت ملى 

امعه برخوردار بود، نگهدارى اين مصدق رهبر نهضت ملى كه از محبوبيت وااليى در بين اقشار مختلف ج. ايران بود

مرد بزرگ تا آخرين لحظه حيات عمر در زندان و تبعيد او به احمدآباد، بر جدايى و تنفر مليون نسبت به شاه و 

دارودسته كودتاچى افزود و فاصله بين مليون و ميهن پرستان را با شاه چنان عميق  كرد كه به كينه و تنفر تبديل 

هاى سازندگى او را نيز با ديد  ليون و مخالفين شاه، حتى بعضى از كارهاى مثبت و پروژهگرديد و به اين علت م

نگرش با يك چنين ديدى نسبت به مسايل وضعيتى را به وجود آورده بود كه هر كسى . كردند نگاه مى) 103(منفى

 كه بود آدمى موجه و داد، از هر طيف سياسى چپ و يا راست زد و فحش و ناسزايى به شاه مى عليه او حرف مى

 .شد مورد تاييد محسوب مى

هاى عمرانى، صنعتى و علمى، يك عمل منفى و ضد استقالل و ضد ميهنى به   با اين نگرش منفى بود كه تمام پروژه

هاى بزرگ عمرانى و صنعتى كه يا ساخته شده بود و يا در دست اجراء بود، از قبيل راهها،  پروژه. آمد حساب مى

هاى مختلف صنعتى به خصوص  گاههاى معمولى و اتمى، كارخانجات عظيم، دانشگاهها، بيمارستانها پروژهسدها، نيرو
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ها بسته شده بود، خريد سهام كروپ در آلمان، سرمايه گذارى  پروژه پتروشيمى بندر ماه شهر كه قرارداد آن با ژاپنى

همه نكات منفى براى رژيم شاه به حساب ( مدرس)، پروژه ساخت پااليشگاه نفت در هند )104(در نفت شمال انگليس 

اى نبوده  شود گفت كه هيچ پروژه و يا برنامه مى. تمام اسناد و مدارك آن زمان مخالفين شاه موجود است. آمد مى

آمد، يك به يك اين  به مناسبتهاى مختلفى كه به وجود مى. است كه مخالفى آنرا براى كشور مثبت به حساب آورد

و اساس حرفشان اين بود وقتى . كردند اى را برايش شمارش مى شد و نكات منفى عديده زيه و تحليل مىها تج پروژه

 .آزادى و استقالل انسان نفى شود، هر بهشتى كه برايش ساخته شود جهنمى بيش نيست
  

  روشنفكران، انديشمندان و صاحبان قلم-  ب 

  
ن باعث شده بود كه قريب به تمامى روشنفكران و صاحبان قلم  حذف آزادى قلم و بيان و ايجاد جو سانسور و خفقا

ها، همه را از رژيم منزجر  ايجاد جو سانسور در تمام زمينه. اى اتخاذ كنند نسبت به شاه و رژيم او موضع خصمانه

 اين هر كسى در. آزادى قلم و بيان فقط در زمينه هايى آزاد بود كه به مداحى و چاپلوسى رژيم بپردازد. كرد مى

داشت آزاد بود و حق داشت بنويسد و فكر كند و آنرا منتشر سازد و اگر كسى با ديد انتقادى نسبت به  راه قدم بر مى

 .شد نگريست و يا حاضر نبود كه دعا و ثنا خوان شاهنشاه آريامهر باشد بايد قلمش شكسته مى رژيم و اعمالش مى

كردند كه كتابهايى كه حتى اگر  جربگى نسبت به اين كار عمل مىشدند و چنان با بى ت  كتابهاى زيادى سانسور مى

شد، رژيم سانسور، با بى اطالعى از ساز و  گرفت مĤالً به نفع رژيم تمام مى شد و در دسترس همگان قرار مى منتشر مى

 .گذراند كار ذهن و فكر و مغز انسان، آنها را نيز از دم تيغ سانسور مى

هن خود مجسم كنيد، همين سانسور كردن رساله عمليه آقاى خمينى و يا ساير كتابهاى او  هم اكنون قادريد كه در ذ

بود و به حد  زيرا اگر آزاد مى. از قبيل كشف اسرار و واليت فقيه چقدر احمقانه و از روى بى سياستى بوده است

رام به مطالعه آنها گرفت و مردم از روى فرصت و با فراغ بال و خيالى آ وفور در دسترس همگان قرار مى

شد كه مردم پى به ماهيت و افكار  بردند و انتشار خود اين كتابها باعث مى پرداختند، قطعاً به كنه افكار او پى مى مى

. ساختند شد واو را از صحنه خارج مى او ببرند و پنبه خود اين كتابها وسيله خود همين مليون و روشنفكران زده مى

گشت و مشروعيت  شد و دست به دست مى  داشت اين بود، كه اين كتابها مخفيانه چاپ مىتنها اثرى كه جو سانسور

آنها فقط به خاطر مخالفت با شاه و مخفى بودن آنها بود و مخالفين آنها را به عنوان كتابهايى عليه شاه در نظر 

 .برد ها را باال مى گرفتند و خود اين عمل محبوبيت و نيز حقانيت كتاب مى

ديگر كتابهاى ايدئولوژيك سازمان مجاهدين خلق است كه اساس آنها بر ماركسيسم بنياد نهاده شده بود و  مورد 

كرد و حتى  اگر اين چنين كتابها در افكار عمومى انتشار پيدا مى. شاخ و برگهايى از اسالم نيز آنها را تزيين كرده بود

داد و  ند، قطعاً اثر تحريك كننده خود را از دست مىگماشت اى به روشن كردن مطالب و محتويات آن همت مى عده

افتاد و  بردند و خود كتابها نيز از اعتبار و ارزش مى شدند و پى به محتواى يك چنين افكارى مى مردم هوشيار مى

هاى  حتى شايد تعدادى از جوانان پاك نهاد كه بدون تعقل و تفكر الزم در پى اين قبيل سازمانها روانه ميدان

اينگونه رژيمها . توانستد با چشم و گوش بازترى مسائل را مالحظه كنند رزه، زندان و شكنجه و اعدام شدند نيز مىمبا

هاى علوم انسانى و ساز و كار مغز انسان و تنظيم اعمال و حركات شخص فكر  به دليل نداشتن اطالع كافى در زمينه

علم آنها عاجز از اين حقيقت است كه . امان خواهند بودكنند اگر مسايلى را سانسور كنند از عواقب آن در  مى

ممكن است سانسور كردن در كوتاه مدت و مقطعى يك قرص مسكن به حساب آيد ولى در درازمدت درد را شدت 

كنند از اين نكته  كسانى كه سانسور مى. برد رساند كه خود سانسور كننده را از بين مى بخشد و به حدى مى مى

تواند مكنونات قلبى و خواسته حقيقى خود را  انسان هر اندازه تواناوزيرك باشد، نمى: افل هستندپراهميت نيز غ
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شود به  ها مى دهد واز طريق اين عالئم و نشانه ها و گفتار خود، از خود عالئمى بروز مى پنهان كند و لذا در نوشته

 .ناختهاى فكرى و خواسته درونى اش را ش اهداف نهايى او پى برد و ريشه

 بنابراين وقتى يك چنين افكار و كتابهايى انتشار پيدا كنند، اهل انديشه و قلم به كمك عالئم و اشارات پى به قصد 

. شوند شوند و در برابر او كمتر اغفال مى خوانند و الجرم آگاه مى برند و افكار او را مى نويسنده و گوينده آن مى

اش اين است كه شخص مدح شونده را   مداحى و چاپلوسى، اولين ثمرهايجاد جو سانسور و پى آمد آن گسترش جو

شود كه جو سانسورى كه  دارد و زمانى چشمش به حقايق باز مى از حقيقت وقايع و اوضاع و احوال بدور نگه مى

 .خود ايجاد كرده بود، خودش را به قتلگاه كشانده و برگشت در آن زمان ديگر بسيار دير است
  

 رمايه، اقتصاد و صنعت صاحبان س-  ج

  
 دخالتهاى بى جا، زدوبند با شركتهاى خارجى و داخلى و فعاليتهاى گسترده خاندان پهلوى و وابستگان آنها در - 1 

هاى اقتصادى كشور، موجب نارضايى و الجرم جدايى بخش وسيعى از بازار، صنعت و حرفه را فراهم  تمام زمينه

خش عظيمى از مقامات اقتصادى كشور از تصميم گيريها، بدور نگه داشته سيستم به نحوى بود كه ب. ساخته بود

اى كوچك از حمايت همه جانبه دولت برخوردار بودند و كنترل اقتصاد كشور را در دست  شدند و فقط عده مى

ن اقتصاد داشتند و با وجوديكه بازاريها نيز از اين خوان بى بهره نبودند، معهذا از نحوه و روش كار كنترل كنندگا

اى فراهم شد و توانستند اظهار وجود كنند، ناراحتى و  كردند و سرانجام وقتى زمينه كشور بشدت اظهار نارضايتى مى

 .كينه خود را از شاه و رژيمش آشكار ساختند

شد، در صورتى كه بخشى از سهام خود را بالعوض به يكى   هر شركت، كارخانه و يا يك بنياد صنعتى كه تأسيس مى

. شد گرفت واز همه نوع حمايت و تسهيالت بانكى برخوردار مى كرد، كارش رونق مى ز وابستگان دربار واگذار مىا

كسانى كه زحمت . بدون حمايت و زد و بند با مقامات باالى رژيم امكان دسترسى به كارهاى مهم اقتصادى ميسر نبود

 اقتصادى را فراهم سازند، وقتى -ايجاد يك واحد صنعتى پرداختند تا زمينه  كشيدند و شبانه روز به فعاليت مى مى

كردند كه بايد بخشى از سهام را به بعضى از مقامات و وابستگان دربار واگذار كنند، بشدت نسبت به سيستم  مشاهده مى

، از ديدند داد ولى چون رونق كار خود را در اين واگذارى سهام بالعوض مى احساس تنفر و انزجار به آنها دست مى

كردند، اما از نظر روحى و روانى راضى نبودند و آنرا يكى از بى عدالتيهاى بزرگ  اقدام به اين عمل كوتاهى نمى

 .شمردند مى

سرمايه اوليه اين بنياد منافع حاصل از فروش امالك خصوصى شاه كه عبارت از :  عمليات سودجويانه بنياد پهلوى- 2 

به محمد رضاشاه ) 105(يليون و نيم هكتار بود كه به عنوان ارث پدرى از رضاشاه روستا به مسافتى برابر با دو م830

. كردند قرار داد هاى بسيار نازلى در اختيار كشاورزانى كه بر روى آنها كار مى رسيده بود و او اين زمينها را با قيمت

اما به مرور . و فعاليتهاى فرهنگى بودو اين بنياد چنانچه در اساسنامه آن آمده است مسئول صرف آنها در امور خيريه 

خود اين بنياد به يك اختاپوس اقتصادى تبديل گرديد كه شيرازه بخشهاى وسيعى از اقتصاد كشور را در دست 

 شركت بزرگ اقتصادى 200. شد داشت و سودهاى كالن آن به جيب خاندان پهلوى و وابستگان آن سرازير مى

هاى مختلف  لوى بودند، كنترل اقتصاد كشور را از طريق سرمايه گذاريها در زمينهمختلف كه همگى وابسته به بنياد په

 )106.(در اختيار داشتند

شد كه در واقع بانك عمران نقش وزارت دارايى دربار  هاى بنياد، از طريق بانك عمران كسب مى اموال و دارايى" 

هاى بيمه ايرانى، به  دى از بانكهاى ديگر و شركتاين بانك كارگزار تعداد زيا. كرد و خاندان سلطنت را بازى مى

هاى چربى را  هشتاد درصد شركت بيمه ملى ايران به اين بانك تعلق داشت كه در ادارات دولتى لقمه. رفت شمار مى

 ميليون فرانك 30هاى شركت ايران اير را كه درآمد ساالنه خالص آن به  از جمله انحصار بيمه. تصاحب كرده بود
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بنياد، همچنين سهامدار شركتهاى توليد قند، سيمان، اتوموبيل و مؤسسات بزرگ ساختمانى . گرفت در بر مىشد،  مى

 انحصار "توان گفت تقريبا اى وسيعى از هتلها و كازينوها بود، به طورى كه مى عالوه بر اينها بنياد مالك زنجيره. بود

 در خيابان پنجم مانهاتان DEPINAتمانى را با نام دپينا  ساخ1352در سال . اين امور در اختيارش قرار گرفته بود

خواست آن را به شركتهاى دولتى ايرانى و سازمانهايى كه دفاترى در نيويورك  خريد كه پنجاه طبقه بود و مى

گرفت، بلكه تحت پوشش ديگرى از جمله  اكثر اين فعاليتها، با عنوان بنياد پهلوى صورت نمى. داشتند، اجاره دهد

شد و در نتيجه نه تنها مردم از وجود آنها اطالعى نداشتند، بلكه خود  تهاى خارجى و ايرانى انجام داده مىشرك

 )107(".مسئوالن دولتى هم سردر گم بودند

 اين اختاپوس بنياد پهلوى كه بر تمام بخشهاى صنعتى و اقتصادى كشور سايه افكنده و همه جا را زير پوشش گرفته 

اين بنياد و .  نارضايتى و انزجار مقامات اقتصادى كشور در بخشهاى صنعت، كشاورزى و بازار بودبود، از علل ديگر

و با زد و بندها و اعمال قدرت . رفت، حاضر بود شركتهاى تحت پوشش آن در هر جايى كه احتمال سود كالنى مى

يد و به جيب اين خاندان سرازير مك غير قانونى و نفوذ خاندان سلطنت قسمت عمده امكانات اقتصادى كشور را مى

كرد، به  تازه اين خاندان كه طماع و حريص شده بودند، هيچ امكانى چشم و دل گرسنه آنها را سير نمى. كرد مى

يكى از نمونه هايى را . كردند هاى نامشروع مى طور مستمر و پيگير نيز تحت عناوين مختلف از بودجه دولت استفاده

 .آورم كند، شاهد مى ل مىكه آقاى احسان نراقى نق

واالحضرت اشرف كه امالكى در پاريس، سواحل جنوب فرانسه و نيويورك داشت، بخش عمده وقت خود را " 

هاى پر سر و صدا، او را به  ساخت، عالوه بر اين عالقه وافرش به قماربازى و خوشگذرانى خارج از كشور سپرى مى

اشرف . خوردم، تلفن نهارخورى زنگ زد صوصى با هويدا، نهار مىيك روزى كه به طور خ. شدت پرخرج نموده بود

اى كوتاه صورت گرفت و نخست وزير گوشى را به جاى  پس از آنكه محاوره. كرد كه از جنوب فرانسه تلفن مى. بود

 يك": فوراً متوجه شدم كه قضيه پول است و دل به دريا زدم و پرسيدم. خود گذاشت، او را به شدت متغير يافتم

 "باخت بزرگ در كازينو؟

كنند، آنهم قبل   خانم، مبلغ زيادى از من طلب مى":  رئيس دولت، از جاى در رفت و گويى منفجر شده باشد، گفت

تصور مى كنم در كازينوى شهر كان باخته است و براى تلفن زدن به من مجبور شده ساعت . از آنكه شب شود

آخر اين وقت بيدار شدن براى او خيلى زود است چون شبها بسيار  به وقت فرانسه از خواب بيدار شود 11/30

 سپس هويدا با حالتى حاكى از "...بدون شك، به همين دليل، واالحضرت خيلى بداخالق بودند. خوابد ديروقت مى

از . ويدتواند چيزى بگ اى به من فهماند كه بيش از اين نمى انزجار، چشمهايش را به سوى آسمان بلند كرد و با اشاره

نهاد و گويى كه از وجود احتمال   در حالى كه انگشت نشانه را بر بينى مى"دهى ؟  چرا استعفا نمى": او پرسيدم

 وقتى كسى درخدمت اعليحضرت باشد، استعفا ": هاى مخفى نگران است، با صداى بلند و شمرده گفت ميكروفون

 )108("...كند نمى

 :كند  شاه هدفهاى اصلى بنياد پهلوى را اينطور خالصه مى آقاى نراقى در دومين مالقات خود با

در اينجا الزم است توضيحاتى درباره اين بنياد بدهم، زيرا پوشش انسانى و فرهنگى آن بخش كوچكى از فعاليت " 

 :كرد داد و در واقع سه هدف اصلى را پيگيرى مى هايش را تشكيل مى

 متعلق به شاه، هاى تجارى   يافتن منابع مالى براى شركت- 1 

 هاى مختلف،  كنترل اقتصاد كشور از طريق سرمايه گذارى در زمينه- 2 

 ).109(" حمايت مالى از افراد وفادار به سلطنت يا به عبارتى دقيقتر، افراد وفادار به شخص شاه- 3 

هاى اقتصادى خود را  يت به مرور كه خاندان پهلوى و وابستگان و اعوان انصار دربار از طريق روابط و زد و بند، فعال

پرداختند، بهمان اندازه محبوبيت خود را در بين مقامات اقتصادى و  دادند و به جمع آورى ثروت مى گسترش مى
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تمام اين روابط نامشروع اقتصادى، . شدند دادند و موجب ازدياد تنفر و كينه خود مى صنعتى و بازار از دست مى

ت اعتبارات اقتصادى و مجوزهاى گوناگون ساختمانى، دريافت سهام بالعوض از استفاده از اقتدار دربار براى درياف

موجب شد كه بخش وسيعى از مردم و حتى مسئولين دولتى نيز كه اين ... صاحبان صنايع و مؤسسات مالى و

وند و كينه و ديدند، از شاه و دارو دسته پهلوى و وابستگان آنها منزجر ش ها را مى ها و بى عدالتى زدوبندها، رابطه

 .نفرت در دلشان نسبت به آنها به وجود آيد
  

  روحانيت در ايران- د

  
 در ايران به دليل ساختار اجتماعى، فرهنگى، تاريخى و بافت مذهبى كه در طول تاريخ در بين اقشار مختلف جامعه 

كرده، روحانيت هميشه يكى وجود داشته و مسايل مختلف جامعه با دين و مذهب عجين شده و ريشه ناگسستنى پيدا 

وبه طور فعال شانه به شانه سلطنت و بنيادهاى اقتصادى در امر حكومت . از اركان سه گانه حكومت بوده است

در تمام ادوار تاريخ ايران روحانيت در كنار سلطنت يا تعديل كننده قدرت سلطنت و يا حامى . شركت كرده است

 .اند شده ركان قدرت محسوب مىاند و در هر دو صورت يكى از ا آن بوده

 سلسله صفويه كه خود يك حكومت مذهبى شيعى را بنياد گذاشت، نياى بزرگ اين سلسله شيخ صفى الدين اردبيلى 

شدند و   در ميان صوفيان ناميده مى"مرشد كامل"خود عارفى بزرگ و مرشد كامل بود و پادشاهان صفوى خود 

رويج دين مبين اسالم و خدمتگذار اهل بيت بودند، به روحانيان كمال عزت و مروج دين بودند و از افتخارات آنها ت

اى علما با شاه عباس صفوى  در زمان شاه عباس در سفر و حضر عده. كردند گذاردند و به آنها مهربانى مى احترام مى

و شخصاً در ) 110(ت پرداخ نشست و به بحث در مسائل دينى مى همراه و همنشين بودند و با آنها به صرف طعام مى

معروف است كه چون شخصى مورد غضب شاه واقع گشت و به مقدس . كرد اكثر مراسم مختلف مذهبى شركت مى

 : اى نوشت كه مقدس اردبيلى به شاه نامه. اردبيل متوسل شد تا از وى نزد شاه شفاعت كند

چنانچه از تقصير او . نمايد ن مظلوم مىبانى ملك عاريت عباس بداند، كه اگر اين مرد در اول ظالم بود، اكنو" 

 "بنده شاه واليت، احمد االردبيلى: كتبه. بگذرى شايد حق سبحانه و تعالى از پاره تقصيرات تو بگذرد

 :   شاه عباس در جواب وى نوشت

ير رساند عباس، خدمتى كه فرموده بوديد، بجان منت داشته بتقديم رسانيد كه اين محب را از دعاى خ بعرض مى" 

 )111("كلب آستان على عباس: كتبه. فراموش نكنيد

 آنهابا تمام قدرت و نفوذ مذهبى كه داشتند، براى حفظ و نگهدارى حكومت و دولت خود، بزرگان و سكان داران 

 .كردند داشتند و احساس بزرگى و قدرت آنها را نيز سيراب مى روحانيت را به خوبى معزز و محترم مى

و بمثابه يكى از اركان قدرت . زدند ز از طريق وصلت و طرق ديگر روحانيت را با سلطنت گره مى در دوران قاجار ني

. در اوايل دوران رضاشاه و زمانى كه وى در صدد كسب قدرت بود وضع به همين منوال بود. كردند با آنها عمل مى

ن او نيست، با اجراى بعضى از هنگامى كه احساس كرد كه قدرتش فراگير شده و كسى را جرأت مقابله با فرامي

 )112.(هاى خود موجب برخورد بين سلطنت و روحانيت گرديد برنامه
  

  اولين برخورد سلطنت و روحانيت در دوران پهلوى 

  
 رضا شاه در اوايل كار براى كسب قدرت و حمايت و جلب نظر مردم و روحانيون نسبت به امور مذهبى خيلى 

ماليد، مجلس روضه خوانى تشكيل  كاه گل به سر مى. كرد  عزادارى محرم شركت مىهاى در دسته. كرد تظاهر مى

كرد، مردم ترديد  و بدين علت وقتى او خود را حامى مذهب معرفى مى. رفت داد و به زيارت عتبات مى مى
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 و تحت عنوان هاى قدرت خود را مستحكم كرد به مقابله با تمام اين كارها برخاست ولى هنگامى كه پايه. كردند نمى

هاى ترقى و تجدد، در صدد برآمد كه روحانيت را قلع و قمع كند و يك تشكيالت روحانى ضعيف و تحت امر  برنامه

براى رسيدن به اين هدف سعى كرد كه امكانات مختلفى كه در اختيار روحانيت بود از . پادشاه به وجود آورد

  را يكى پس از ديگرى به اجراء گذاشتاو برنامه هايى: چنگشان بدرآورد و يا تضعيف سازد

يافت و مردم را مجبور   در صدد تغيير لباس و كاله مردم برآمد، لباس و كاله قديم را مناسب تجدد و ترقى نمى-  

 .كرد بسر گذاشتن كاله پهلوى مى

ت بين مردم حل اختالفا.  محاضر شرعى كه در دست روحانيان بود را تعطيل كرد و محاضر رسمى را بوجود آورد-  

 وسيله محاكم شرع در اختيار روحانيت بود را از دست آنها خارج ساخت و دادگسترى به سبك جديد را بنا "كه قبال

 .نهاد

دانست و كوشش زيادى بكار برد كه عمامه را از سر آنها بردارد و لباس آنها را   لباس روحانيت را خالف ترقى مى-  

 .ى كندنيز درآورد و تبديل به لباس معمول

علماء . هاى علمى تلقى شد  قانون نظام وظيفه اجبارى را به اجراء گذاشت كه اين اقدام عليه روحانيون و حوزه-  

كشور عليه اين اقدام برخاستند و ناچار رضاشاه تيمورتاش وزير دربار و ظهيراالسالم را به قم نزد مرحوم حاج شيخ 

نون نظام اجبارى تجديد نظر شود و اختيارات سابق به محاضر شرع عبدالكريم حائرى فرستاد و قرار شد كه در قا

 :و رضاخان هم تلگرافى به قم فرستاد و تصريح نمود كه. برگردانده شود

هيچوقت منظورى جز عظمت و شوكت اسالم و رعايت مقام و احترام پيشوايان روحانى نداشته و هميشه عالقمند " 

 عقايد و نيات ما نسبت به سلسله علماء اعالم و ترويج شعائر مقدسه اسالمى با به اين مقصود بوده و هستيم كه اجراى

 )113("...هيچ مانعى مصادف نشود

 باالخره مدتى بعد يورشى ديگر به روحانيت و مردم برد و به كشف حجاب اجبارى زنان پرداخت كه اين نيز منجر 

ها با فشار  تحميل اين برنامه. م در مسجد گوهرشاد گرديدبه برخورد شديد بين مردم و نيروهاى انتظامى و كشتار مرد

اى بوده كه در هر  بافت جامعه ما بگونه. و اجبار به مردم موجب انزجار و تنفر مردم و روحانيت از رضاشاه گشت

 در عروسى، در عزا، در. دادند كوى و برزن، شهر و روستا، مردم در بيشتر امور زندگى خود روحانيان را شركت مى

جلسه ختنه سوران، در جشن عقد، در حل اختالف بين هم، در رفتن به مكه و عتبات عاليات و مشهد، در حالل كردن 

پول خود هنگام رفتن به مكه، در درخواست طلب شفاعت و چون بهشت و جهنم خود را نيز در دست روحانيون 

گويند و  كه اصطالحاً به آن عوام الناس مىدانستند، اين قشر نفوذ زيادى در بين توده مردم و بخصوص آنچه  مى

دادند، داشتند و در اين برخوردها روحانيت هم، به عنوان دفاع از حقوق و نواميس  اكثريت مردم را تشكيل مى

افتادند و از سلطنت و دربار  خاست و توده مردم نيز همراه آنها به راه مى مردم و دفاع از بيضه اسالم به مبارزه بر مى

هاى مهمى نيز داشتند از جمله مهار و متعادل كردن قدرت استبدادى، وحدت  و عاله بر اين نقش. گرفتند مىفاصله 

دينى، استقالل كشور، مشروعيت دادن و گرفتن از قدرت بخاطر اين نقشها، شركت گسترده در زندگى روزمره مردم 

ا شاه بجاى پدر به تخت سلطنت نشست، از  كه رضاشاه تبعيد شد و محمدرض1320بعد از شهريور . كردند پيدا مى

در . و اعالم داشت كه آن سياست ديگر باز نخواهد گشت و آزادى مردم تأمين خواهد شد. سياست پدر انتقاد كرد

با علماء و روحانيت رابطه نسبتاً خوبى . داد سالهاى اول سلطنت، خود را نسبت به مذهب و شعائر آن عالقمند نشان مى

 مرداد در كمال ناتوانى بود، به بعضى 28البته چون تاكودتاى . داشت ات الزم را نسبت به آنها روا مىداشت و احترام

كرد كه او حافظ و نگهدارنده مذهب  كرد و چنان وانمود مى داد و اطاعت مى توجهات و تذكرات گوش فرا مى

در منابر و تكايا . ى بين آنها برخوردار بودو لذا عليرغم انزجار مردم و روحانيت از پدرش از محبوبيت نسب. شيعه است

گفتند  خواندند و براى اثبات لزوم وجود شاه مى  مى"هللا  ظل"براى سالمتى شاه دست به دعا برمى داشتند و شاه را 



70 

اين محبوبيت و سازش نسبى تا زمان حيات مرحوم آيت اهللا بروجردى وجود ) 114("زنبور عسل هم ملكه دارد": كه

اهللا بروجردى كه تنها مرجع عامه در جهان شيعه در آنزمان بود در داخل و خارج از كشور از قدرت و آيت . داشت

برد و در اجراى بعضى از برنامه هايش كه احساس  اى برخوردار بود و لذا شاه از او حساب مى محبوبيت فوق العاده

شد و اگر   از نظر آقاى بروجردى مطلع مىكرد ممكن است مخالفت آقاى بروجردى را برانگيزد، قبالً به نحوى مى

 .كرد اهللا نظر مساعدى نسبت به آن مسئله ندارد از اجراى آن خوددارى مى ديد كه آيت مى
  

  دومين برخورد بين روحانيت و شاه 

  
 . سال مرجعيت عامه داشت، در جهان تشيع از اعتبار و قدرتى عظيم برخوردار بود16اهللا بروجردى كه حدود   آيت

با وجودى كه تز او عدم مداخله در امور دولت بود، ولى دولت و شاه نيز كه از قدرت و اعتبار او آگاه بودند، از 

كردند در امورى كه ايشان  كردند و سعى مى دست زدن به امورى كه مخالفت ايشان را برمى انگيخت خوددارى مى

 خالء اى 1340 از فوت ايشان در فروردين ماه سال بعد. نظر خاص داشتند به نحوى رضايت خاطرشان را جلب كنند

شاه خواست كه . در مرجعيت عام ايجاد شد و شخص واحدى به عنوان تنها مرجع عام و مورد قبول همه مطرح نبود

 :نويسد از اين فرصت بدست آمده استفاده كند و همانطورى كه خودش در كتاب مأموريت براى وطنم مى

 . "ر و مسايلى را كه ميل داشتم به اجراء درآورم ولى موانعى بر سر راه اجراى آن بودخواستم كه بعضى از امو" 

 . از اين خالء ايجاد شده در امر مرجعيت عامه استفاده كرد و دست به رفرم آمريكائى انقالب سفيد زد

 بودند، مخالفت  قانون اصالحات ارضى به تصويب رسيد و با وجودى كه روحانيون مخالف آن1340 در ديماه سال 

متعاقب آن در فترت مجلسين، دولت علم اليحه انجمنهاى ايالتى و واليتى . چشمگيرى نسبت به آن ابراز نداشتند

سه شرطى بود كه در نظامنامه انجمن در دوره اول مجلس تصويب شده بود را ) 115(جديد را كه متضمن الغاى 

 :ه، در شرايط انتخاب شونده و انتخاب كنند به قرار زير استسه شرط جديد الغاء شد. تصويب كرده و انتشار داد

  تبديل سوگند به قرآن مجيد، سوگند به كتاب آسمانى- 1 

  الغاى شرط اسالم از انتخاب كننده و انتخاب شونده،- 2 

 . الغاى محروميت بانوان از انتخاب كننده و انتخاب شونده- 3 

به دست روحانيان و در رأس همه آنها آقاى خمينى قرار داد و اين فرصت طاليى خوبى را ) 116( اين تصويبنامه 

شرايط جديد كه درتصويبنامه دولت آمده بود، در جامعه آن روز كشور بهترين وسيله براى بسيج روحانيت و توده 

. دقم را به نشستى دعوت كر) 117(آقاى خمينى بالفاصله روحانيان طراز اول . مردم عليه دولت و شخص شاه بود

پس از بحث و بررسى پيرامون شرايط جديد مندرج در تصويبنامه انجمنهاى ايالتى و واليتى همگى قبول كردند كه 

گذرد كه بايد فاتحه اسالم و قرآن  اين اولين حمله مستقيم به اسالم و محو آثار اسالمى است و اگر نجنبند چيزى نمى

اند، انتخاب كننده و   تبديل به سوگند به كتاب آسمانى كردهامروز كه سوگند خوردن به قرآن مجيد را. را خواند

انتخاب شونده نيز الزم نيست مسلمان باشد و تساوى حقوق زن و مرد نيز كه در آن گنجانده شده است، فردا آيا چه 

ر كدام خواهند كرد؟ به نظر آنان اينها همه زير پا گذاشتنى و از بين بردن اسالم تلقى شد و قرار شد كه فوراً ه

با علماى مركز و شهرستانها تماس بگيرند و . جداگانه تلگرافى به شاه بزنند و لغو فورى اين تصويبنامه را خواستار شوند

آنها را در جريان خطر اين تصويبنامه براى اسالم و ملت ايران قرار دهند و در هر هفته جلسه مشاوره و تبادل نظر 

خمينى در تلگراف خود به شاه، نخست وزير آقاى اسداهللا علم را شديداً به باد و آقاى . ميان علماى قم برقرار شود

 : انتقاد گرفت و گفت

آقاى علم تخلف خود را از قانون اسالم و قانون اساسى اعالم و برمال نموده آقاى اسداهللا علم گمان كرده با ... " 

 و انجيل "اوستا"كريم را از رسميت انداخت و تبديل كردن قسم به قرآن مجيد به كتاب آسمانى، ممكن است قرآن 
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اين شخص تخلف از قانون اساسى را به بهانه التزامات . و بعضى كتب ضاله را قرين آن يا به جاى آن قرار داد

تشبث به التزامات بين المللى، براى سركوبى قرآن كريم و اسالم و قانون اساسى و ... المللى شعار خود دانسته بين

 .زرگ و ذنب اليغفراستملت، جرم ب

كنم به اينكه اطمينان نفرماييد به عناصرى كه با   اينجانب بحكم خيرخواهى براى ملت اسالم اعليحضرت را متوجه مى

خواهد تمام كارهاى خالف دين و قانون را كرده به اعليحضرت نسبت  چاپلوسى و اظهار چاكرى و خانه زادى، مى

هاى  با نقشه. يت و سلطنت است با تصويبنامه خائنانه و غلط از اعتبار بياندازنددهند و قانون اساسى را كه ضامن مل

انتظار ملت ما مسلمان آن است كه با امر اكيد آقاى علم را ملزم فرمايند . شوم و دشمنان اسالم و ملت را عملى كنند

فار نمايد واال ناگزيرم در نامه از قانون اساسى تبعيت كنند و از جسارتى كه به ساحت مقدس قرآن كريم نموده استغ

 )118...(سرگشاده به اعليحضرت مطالب ديگرى را تذكر دهم

 بعد از تلگرافهاى روحانيت به شاه و بسيج روحانيت تهران و ساير شهرستانها مردم با ايجاد جلسات و سخنرانيها و 

 قرآن "كتاب آسمانى"كه منظور از تظاهرات عليه دولت برخاستند و سرانجام دولت عقب نشينى كرد و اعالم كرد 

 .است و در مورد شركت زنان در انتخابات اليحه آنرا به مجلس ارجاع خواهد داد

 روحانيون از اين امر كه دولت يك قدم عقب نشسته است خوشحال شدند و ديدند كه اگر با هم متحد باشند، 

 بين شاه و روحانيون درآمد و رفت بودند تا شايد كسانى هم در اين ميان. قادرند كه حرف خود را به كرسى بنشانند

 به رفراندوم گذاشته "انقالب سفيد"ها اعالن كردند كه برنامه  تا اينكه در روزنامه. اين زخم ايجاد شده التيام يابد

 .خواهد شد

وند با شاه وارد از طريق گفتگوى غير مستقيم با آقاى بهبودى و آيت اهللا كمال.  اين اعالن باز روحانيون را برآشفت

اهللا كمالوند  سرانجام شاه به مرحوم آيت. مذاكرده شدند و شاه را از اجراى برنامه انقالب سفيد و رفراندوم بازداشتند

 : گويد زند و مى حرف آخر خود را مى

روم   از بين مىاگر آسمان به زمين بيايد و زمين به آسمان برود من بايد اين برنامه را اجراء كنم، زيرا اگر نكنم من" 

زنند كه نه تنها هيچ اعتقادى به شما و مرام و مسلك شماندارند  آيند و به اين كارها دست مى و كسانى روى كار مى

 )119("بلكه اين مساجد را به سر شما خراب خواهند كرد و شما را از بين خواهند برد

رد رفراندوم و لوايح ششگانه، علماء رفراندوم را  بعد از مالقات آقاى كمالوند و اظهارات صريح و قاطع شاه در مو

دولت و مأمورين نظامى و . ها و سخنرانى شركت مردم را در آن منع كردند تحريم كردند  و با صدور اطالعيه

اى  را دستگير و زندانى كردند و براى ضرب شصت نشان دادن قرار  كردند و عده انتظامى نيز در همه جا دخالت مى

بسيارى از . در قم همه مردم بپا خاسته و با علماء همصدا شده بودند.  بهمن از قم ديدن كند5شاه در شده بود كه 

مناطق به حالت اعتصاب و تعطيل درآمده بود هنگامى كه شاه به قم آمد علماء به استقبال او نيامدند و مردم قم نيز 

 انى در قم سخت به روحانيون حمله كرد و آنها را شاه از اين عمل عصبانى شده و طى سخنر.  بيرون نيامدند"اكثرا

فهمد و از هزار سال پيش تا كنون فكرش  يك عده نفهم و قشرى كه مغز آنها تكان نخورده، ارتجاع سياه اصالً نمى" 

 ). 120("تكان نخورده ناميد

شفت و در مشهد و قم و روحانيت، از اين نطق شاه برآ.  برخورد بين شاه و روحانيت رو در رو و مستقيم شده بود

تهران و بعضى شهرهاى ديگر غوغا برپا شده بود و اين تقابل و رو در رويى ادامه داشت تا اينكه در روز دوم 

مأمورين ساواك به مجلس عزادارى در مدرسه فيضيه حمله ( ع) سالروز وفات امام جعفرصادق 42فروردين سال 

اى زخمى و  عده. ر دادند و با چوب و چماق به جان مردم افتادندبردند و طالب و مردم را مورد ضرب و شتم قرا

 .چندنفرى نيز كشته شدند

 :  آقاى خمينى در يك سخنرانى سخت به شاه و دولت حمله كرد و گفت كه
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قضيه معارضه با اسالم است منَتخَب و منَتخب مسلمان الزم نيست باشد حلف به قرآن الزم نيست باشد، قرآن را ... " 

 تساوى حقوق من جميع الجهات يعنى پايمال كردن "تساوى حقوق من جميع الجهات"... خواهيم چه كنيم؟ مى

.... چند تا كلمه ضرورى اسالم نفى كردن چند تا حكم قرآن است وزراء سابق، مشاورين سالطين سابق علما بودند

من نصيحت كردم به شاه، ":گويد ه مى و در ادام"!مشاورهاى اسرائيل! حاال مشاورين چه كسانى هستند؟ اسرائيل

فرستادم آدم آنجا، در آن اول امر قبل از رفراندوم به وسيله بهبودى به وسيله پاكروان پيغام دادم به آقا، آقا نكن 

 )121.("اين كار را، اين رفراندوم را نكن، اين خوب نيست براى شما

اسالم است، نبايد از آقاى  د تا كلمه ضرورى نفى چند حكم قرآن و چن"جميع الجهات" اگر تساوى حقوق من

رساند كه  خمينى پرسيد چگونه بنيانگزار نفى احكام قرآن و چند كلمه ضرورى اسالم شده است؟ و اين به تنهايى مى

اين دين قدرت است كه حكمى را كه نفى كننده اسالم است، روز ديگر . آقاى خمينى پيرو دين قدرت بوده است

 .شوند ضروريات از مقومات دين مىهمان حكم و همان 

مرتب علماء، گويندگان و وعاظ در تمام شهرها بر ضد دولت و شاه .  باالخره در كشور آشوب و غلغله برپا شد

 مساجد و تكايا مملو از جمعيت 42در دهه اول محرم سال . كردند مردم نيز از اينها استقبال مى. كردند سخنرانى مى

آقاى خمينى در عصر روز عاشورا، در مدرسه فيضيه سخنان حادى ايراد كرد و در پاسخ به شد تا اينكه مجدداً  مى

 : سخنان شاه كه گفته بود اينها مفت خور و نجس هستند گفت

گويى؟ اگر اينها  آيا روحانيون اسالم اينها حيوانات نجس هستند، در نظر ملت اينها حيوان نجس هستند كه تو مى" 

كنند؟ حيوان نجس را  خورد مى بوسند؟ چرا تبرك به آبى كه او مى ن ملت دست آنها را مىنجس هستند پس چرا اي

كنند؟ آقا ما حيوان نجس هستيم، خدا كند مرادت از اينكه مرتجعين سياه مثل حيوان نجس هستند و  اين كار مى

توانى زندگى كنى، ملت  شود، نمى ملت بايد از آنها احتراز كند، مرادت علما نباشد واال تكليف تو مشكل مى

گويد به سه چيز كار نداشته باشيد و ديگر هر چه  گويد كه سازمان امنيت مى بعد مى... گذارد زندگى كنى نمى

خواهيد بگوييد، يكى شاه را كارى نداشته باشيد، يكى هم اسرائيل را كار نداشته باشيد يكى هم نگوييد دين در  مى

مگر تو بهائى هستى كه من بگويم كافر است ...  كنار بگذاريم ديگر چه بگوييمخوب اين سه تا امر را ما. خطر است

 )122(".بيرونت كنند

او دقيقاً از . كرد گذاشت و همه را بر ضد شاه و دولت بسيج مى  آقاى خمينى انگشت روى نقاط حساس مردم مى

ه بود و همه مردم را نسبت به با خون و پوست آنها عجين شد. زد كه مورد عالقه مردم بود چيزهايى حرف مى

علماء و گويندگان و مردم و بازار همه بسيج . داد كرد هشدار مى خطرى كه اسالم، قرآن و نواميس ملت را تهديد مى

الحفظ به تهران   محرم آقاى خمينى را بازداشت و تحت12 برابر 42 خرداد سال 15شده بودند تا اينكه در شب 

روشان جمعيت در قم و تهران در حمايت از آقاى خمينى و روحانيت به خيابانها بردند و صبح همان روز سيل خ

ريختند و دولت نيز ارتش را وارد معركه كرد و عده زيادى كشته و زخمى شدند و بعد از سه روز كنترل شهرها در 

ى از روحانيت و دست دولت قرار گرفت و بسيارى از علماء و ساير اشخاص بازداشت شدند و اين مسئله جدايى بخش

. و كينه و تنفر روحانيت و توده را متراكمتر گردانيد. هاى وسيعى از مردم را از شاه و رژيمش به ارمغان آورد توده

 :گويد كه آقاى اسداهللا علم مى

 از نخست وزيرى بيندازد به شاهنشاه عرض كردم توپ 1342خواست مرا هم روز پانزدهم خرداد ماه  خارجى مى" 

اجامر و اوباش را بر سر . آخوندها و نفوذ آنها را براى هميشه از ميان برداشتم...  قدرت دست من استو تفنگ و

اين مطلب در ايران براى . جاى خود نشاندم و آخوندها را گرفتم و تبعيد كردم، بعضى از اجامر هم اعدام شدند

 )123("هميشه حل شد
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 به وجود 1342 خرداد 15حل كرده است و غافل از وضعى كه در كرد كه مسئله را براى هميشه   آقاى علم فكر مى

آمد و آن كشتارى كه وسيله او انجام گرفت، در واقع به نقطه عطفى در تاريخ مبارزات مردم زير سلطه دستگاه 

از آن زمان به بعد به مرور رهبرى . پهلوى تبديل شد و جدايى قطعى بين بنياد سلطنت و روحانيت را سبب گرديد

چون در آن زمان خمينى بود كه رو در . ارزات بدست روحانيت و در رأس روحانيت مبارز آقاى خمينى افتادمب

 شاه و رژيمش و نيز "كرد و در آنها مستقيما روى شاه ايستاد و به مناسبتهاى مختلف سخنرانى و يا اعالميه صادر مى

اطر ساير اقشار گروههاى مبارز داخل و خارج كشور به داد، و بدين خ آمريكا و اسرائيل را مورد حمله شديد قرار مى

هاى متراكم شده خود را  سمت او كشيده شدند و در نتيجه هنگامى كه زمينه مناسب فراهم شد و مردم توانستند كينه

در واقع روحانيت نقش . نسبت به شاه عيان سازند، روحانيت يكپارچه تمام جامعه را عليه شاه و رژيمش بسيج كردند

كردند  هاى قلبى و آرزوهاى ديرينه مردم زير سلطه استبداد داخلى و استثمار خارجى را بازى مى خنگوى خواستهس

 .و خواستار تمام حقوقى بودند كه مردم ساليان دراز از آن محروم شده بودند
  

  آخرين برخورد

  
 نسبت به دستگاه ادارى و گردانندگان رژيم اى را نه تنها نسبت به مردم، بلكه  از دولت علم به بعد شاه روش خودكامه

نخست وزير و وزيران نيز در تصميم گيريهانقش چندانى نداشتند و صرفاً تابع و مجرى اوامر . خود در پيش گرفت

 :گويد خواند، مى  شاه مى"غالم خانه زاد"به طورى كه علم كه خود را ) 124.(شاه بودند

شاهنشاه است و الملك عقيم . تواند قبول بكند، البته حق هم دارد اظهار وجود را به هيچ صورتى نمى... " 

 )125("است

  يا 

 )126("كافر و گبر و يهود بايد بداند كه در اين مملكت رئيس فقط يكى است. ام كه الملك عقيم من مكرر نوشته" 

لوب در قبال يك قدرت غالب شود كه مثل مردم مغ يعنى طورى با آنها رفتار مى.  و متاسفانه مردم هم راضى نيستند

 ). 127("باشند، به حساب نياوردن مردم مى

 اعم از افراد شاغل در دستگاههاى ادارى، نظامى و انتظامى و چه ساير اقشار، بى تفاوت همه را نسبت به كل دستگاه 

 .و رژيم متنفر و منزجر كرد

 به وجود آمده 42 خرداد 15تار وحشتناك  شاه به جاى سعى و كوشش در پاك كردن كينه و عداوتى كه از آن كش

و به جاى پر كردن فاصله و جدايى ايجاد شده بين خود و مليون و مردم و روحانيت، روش تركتازى و هل من 

بايست با روش تحبيب و  شاه و رژيمش كه مى. تر كرد مبارزطلبى را در پيش گرفت و اين فاصله را روز به روز عميق

 با او و رژيمش موافق بودند براى خود نگهدارد و كسانى را هم كه خنثى بودند روز به روز به استمالت، آنهايى را كه

تر گرداند، با روش ديكتاتورى كه در پيش گرفت همه را از خود راند و به مخالف خود تبديل كرد و  خود متمايل

مينى موافق نبودند و داعيه حكومت اى را به وجود آورد كه بخش عظيمى از روحانيت كه با آقاى خ در نتيجه زمينه

اسالمى هم نداشتند و عمالً مخالف اين بودند كه تحت نام اسالم و واليت فقيه پرچم حكومتى بلند شود را اجباراً به 

ايست كه آقاى احسان نراقى در  مورد اول نمونه: آورم به عنوان مثال يكى دو نمونه مى. سوى آقاى خمينى راند

، در مورد اصالحات ارضى به عرض شاه 1357نى در مالقات خود با شاه در تاريخ اول مهرماه اهللا ميال مورد آيت

 :رساند مى

اى در  اهللا شناخته شده دهم تا مطلبى را كه درباره اصالحات ارضى از آيت به هر صورت، من به خود اجازه مى" 

شود كه من در تهران با او مالقاتى   در مشهد مىموضوع مربوط به آيت اهللا ميالنى. ام، بازگو نمايم  شنيده1341سال 

سازد كه با اصالحات  تمام اين شايعاتى كه جريان يافته است و روحانيت شيعه را متهم مى"او به من گفت . ام داشته
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قدرت فعلى، ما را مرتجع و واپس گرا . ورزد پايه و اساسى ندارد ارضى و تساوى حقوق زنان در انتخابات مخالفت مى

هاى شرعى  خواهند صورت دهند، جنبه ايم تا جهت اصالحاتى كه اعليحضرت مى خواند، در حالى كه ما آمده مى

هاى قدرت خويش را بشناسد و حقوق و وظايف و رسالت ما را در  شاه بايد محدوده: اما به يك شرط. الزم را بيابيم

 )128("ود را به ما تحميل نمايدها در نظر بگيرد، او نبايد به زور طرحهاى اصالحى خ برابر توده

دهد و علم و  هاى مدرسه و دانشگاه به شاه مى اهللا خوانسارى در مورد حجاب بچه  مورد دوم، پيامى است كه آيت

كنند راه حلى براى آن بيابند كه هم دولت به وظيفه خود عمل كرده باشد و هم آيت اهللا  دكتر باهرى سعى مى

 : گويد شود و مى  شاه برافروخته مى.خوانسارى به وظيفه دينى خود

 )129.("ها او را چه به اين فضولى. اصالً اين باهرى مداخله نكند" 

كند گام به گام تمام  رساند كه با دست خودش سعى مى اى مى  غرور، تكبر و نخوت و منيت را به مرحله

نيز افكار عمومى جهان از بين ببرد و هاى خود و رژيم سلطنتى را در نزد طبقات و اقشار مختلف مردم و  مشروعيت

 كه مشروعيت سلطنت را تضمين كرده بود بر سه پايه 1285قانون اساسى . خود را از هر مشروعيتى پاك سازد

شاه با دست خود . گرديد، استوار بود روحانيت، سلطنت و اراده ملى كه از طريق انتخاباتى واقعاً آزاد اعمال مى

 .فاتحه مشروطيت را خواند

اگر غلط نكنم مجلس . عصرى هم به مجلس جشن سنا، به مناسبت شروع شصت و چهارمين سال مشروطيت رفتم" 

مخصوصاً طبقه فاسد و منفعت جوى باال كه خودم -غير از اين هم، هنوز با اين مردم گرفتار اغراض شخصى ! فاتحه

 )130("...رسد كار اين كشور به سامان نمى-هم جزء آنها هستم 

 دست زدن به كارهاى خالف قانون اساسى و اسالم و مبارزه عليه تمام آزاديهاى مصرح در قانون اساسى هم  و با

 .مشروعيت قانونى خود را از بين برد و هم مشروعيت مذهبى را

چون اجازه . "امر ما و شهبانو مافوق قانون است":  ديكتاتورى و فعال مايشائى را به حد اعالى خود رساند و گفت

داد، همه را ثناخوان و تملق گو كرد و تازه همين متملقان و  هار وجود و دخالت در امور را به هيچ كس نمىاظ

 . كرد گفتند كه منطبق با خواسته او بود باور مى چاپلوسان هر مهملى را كه به او مى

. ل سال باال رفته استرشد اقتصادى در سه ماهه او% 22دهد   سر شام شاهنشاه فرمودند بانك مركزى گزارش مى" 

اين . كنم نمى( هم)باور ( و)كنم  كنى؟ عرض كردم تعجب نمى فرمودند آيا واقعاً تعجب نمى. از من تصديق خواستند

ام، ولى  من هم فهميدم جسارت كرده. چون در حضور ديگران بود، شاهنشاه خوششان نيامد. گزارشات دروغ است

قه به پيشرفت كشور دارد كه در اين زمينه هر مهملى را به عرض برسانند، ماشاءاهللا شاه آن قدر عال. دير شده بود

 ) 131.("شويم  فرمايند و بهمين جهت گاهى دچار مشكالت مالى و مشكالت ديگر مى قبول مى

 :گويد  باز در مورد اينكه حكومت فردى قابل دوام نيست آقاى علم مى

 برقرار سازند، به آينده و به سلطنت وليعهد انشاءاهللا 1980 - 1970اگر شاهنشاه بتوانند اصول دموكراسى را " 

اگر در دو دهه گذشته ما جان سالم به در برديم، علت اين بود كه قدرتهاى بزرگ بخصوص . توان اميدوار بود مى

امروز و در دنياى . گذارد آمريكا در ويتنام و ساير نقاط گيتى گرفتار بود، وگرنه تحريك آنها كشور را راحت نمى

 )132.("حكومت فردى نه قابل دوام است و نه قابل قبول

 با دست زدن به اينگونه اعمال خودكامگى، ته مانده مشروعيت دموكراسى را نيز از بين برد و شورى كار را به 

 :گويد اش علم، مى اى رساند كه نوكر واقعاً دست بسينه مرحله

واهند مقاالت مفصلى راجع به ايران بنويسند، براى سه ساعت خ مخبر ديلى تلگراف و مخبر گاردين را كه مى" 

مخبر ديلى تلگراف سئوال كرد چرا به مردم آزادى بيان و قلم .  خسته شدم"واقعا. مالقات و با آنها مصاحبه كردم

ر ، ديگ(در نتيجه انقالب شاه و مردم)اند  اند بدست آورده دهيد؟ من جواب دادم وقتى مردم آن چه خواسته نمى
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مثل جواب كشورهاى . خواهند چه بگويند؟ اما طورى از اين جواب خود خجل بودم كه حدى نداشت مى

هاى سيستم  ام اين است كه با آن نوع آزادى البته خودم عقيده. توانستم بگويم ولى چيز ديگرى نمى. كمونيستى بود

(  استدالل)منتها در . گويم ا گفته و مىرسد و اين مطلب را همه ج اروپا كار ما و كشورهاى شرقى به سامان نمى

Argument133(".كند  انسان گير مى( 

 و سرازير شدن سيل دالرهاى نفتى به كشور، شاه امكان يافت كه تا حدودى به 52 بعد از موفقيت در اوپك در سال 

و با سرازير شدن . هاى درونى خودش را تا حدودى ارضاء كند هاى خود جامه عمل بپوشاند و خواسته بلندپروازى

هاى بزرگ ديگر، اراده كرد كه  هاى درخواستى از آمريكا و ساير كشورها و نيز اقدام به بعضى پروژه سيل اسلحه

 برساند و در نتيجه اين فكر به او غلبه كرد كه گويا حقيقتاً يكى از "دروازه تمدن بزرگ"مردم را به جبر و زور به 

فراموش كرده بود كه بعد از تبعيد پدرش رضاشاه متفقين .  است"درت جهانپنجمين ق"بزرگترين رهبران جهان و 

 تصميم گرفتند كه وليعهد به سلطنت برسد و حتى اينقدر براى او احترام قائل نشدند كه شاه - انگليس، آمريكا -

و رئيس نخست وزير انگليس -گويد در كنفرانس تهران استالين به ديدنم آمد ولى چرچيل و روزولت  خودش مى

و باز فراموش .  حتى مالقاتى هم از او به عمل نياوردند كه به شدت از اين مسئله ناراحت شده بود- جمهور آمريكا

 انگليس به دستيارى آمريكا كودتا كرد و كسى را كه از كشور فرار كرده بود باز به 1332 مرداد 28كرده بود كه در 

ود بدون توجه به نفوذ اين كشورها در درون كشور خودش و بدون شاه كه قدرت او را مست كرده ب. قدرت رسانيد

توجه به اينكه شيشه عمر خودش در گرو حمايت و پشتيبانى همين كشورهاست، شروع به دست انداختن و توهين 

 ما ديگر باج به اين چشم" و يا اينكه "شما به غار برخواهيد گشت": كردن به آنها كرد تا جائيكه به انگليسها گفت

 )134("دهيم ها نمى آبى

 : كند  شاه به آمريكا و شركتهاى بزرگ نفتى اعالم مى

اند، نمونه  دوران مفت خورى سپرى شده است، نظر شركتهاى بزرگ كه هنوز به امتيازات مفرط خود چسبيده" 

. ر محكوم استاين شركتها بايد بدانند كه استعمار اقتصادى همچون خود استعما. بارزى است از استعمار اقتصادى

 ) 135("اند، ديگر وجود ندارد شرايطى كه آنها بيست سال پيش استفاده كرده: من همين جا در ايران به آنهامى گويم

اند كه   آمريكا و انگليس از زمانيكه احساس كردند كه اين نوكر دست نشانده و كسى را كه خود به قدرت رسانده

 بلكه بار خاطرى است، بدون اينكه چيزى از خود بروز بدهند حمايت بقول دكتر يزدى نه تنها يارشاطرى نيست،

خود را از رژيم، مشروط به شرايطى كردند و همين كه آمريكا حمايت خودش را از او برداشت، همانگونه كه آقاى 

 : گويد علم در مورد تيمورتاش مى

ر محكمه گريه كرد و به قضات گفته بود، به د( به اتهام دزدى)اين مرد مقتدر، هنگام محاكمه . دنياى عجيبى است" 

و . شويد وقتى اصل مقتدر بودن مطمح نظر باشد، به محض كندن آن جامه، اضعف مردم مى. هاى من رحم كنيد بچه

اگر اصل تقوى و تحصيل عظيمت از اين راه و خدمت به مردم را در نظر داشته باشيد، هيچ قدرتى قادر به خرد 

 )136("...كردن شما نيست

كند كه وقتى آمريكا و انگليس حمايت خود را از كسى كه خود بر   واقعاً اين مطلب درمورد شاه نيز كامالً صدق مى

سر قدرت آورده بودند برداشتند، تبديل به اضعف مردم شد و در پاسخ لرد براون كه گفته بود اعليحضرت بايد از 

 . پايان كار به ظاهر چنين قدرتمندانى استاين. "كجا بايد بروم": ايران خارج بشوند، گفته بود

 او همه مشروعيتهاى خود و رژيمش را از دست داده بود و همه پلهاى پشت سر خود را آنچنان خراب كرده بود كه 

حتى نسبت به مليون و . شد كرد، نزد جامعه و ملت مطرود مى در آن دوران آخر اگر كسى با او همكارى مى

دانستند،  از آنان مسلمانان معتدل و روشنفكر بودند و دين را نيز از سياست جدا مىطرفداران مصدق كه بعضى 

 .اى نداشت وجهه
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 با وجوديكه دكتر مصدق، ياران و طرفداران او، در صدد و در فكر براندازى نظام مشروطه سلطنتى نبودند و غالباً 

ينه مصدق و طرفداران او را به دل گرفته بود، اعتقاد داشتند كه شاه بايد سلطنت كند و نه حكومت، ولى شاه كه ك

حتى حاضر نبود كه مطالعه كند و ببيند مصدق و طرفدارانش چه نظرياتى دارند و در اين رابطه چنان مست قدرت 

 دكتر مصدق را كه بزرگترين نقطه قوت اوست، "سياست موازنه منفى"شده بود و غرور به او دست داده بود كه تز 

 . كند  بزرگترين نقطه ضعف ياد مىاز آن به عنوان

علت عدم اعتماد من به مصدق  آن بود كه در گذشته تناقضهاى بسيارى ميان گفتار و كردارش مشاهده كرده " 

داشت كه بايد از  مصدق رسماً بيانگر احساسات ملى ضداستعمارى و ميهن دوستانه ايرانيان بود و اعالم مى. بودم

ناميد و در حقيقت   مى"سياست موازنه منفى"جيان اجتناب كرد و اين رويه را اعطاى هرگونه امتياز به خار

 ) 137("بزرگترين نقطه ضعف او همين منفى بودن در همه شئون بود

 و او با اين مرد كه خود اذعان دارد بيانگر احساسات ملى ضد استعمارى و ميهن دوستانه بود و از اعطاى هرگونه 

 را در تبعيد و زندان و ممنوع االمالقات در ده احمد آباد نگاهداشت تا كه جان "كرد ب مىها اجتنا امتياز به خارجى

 .به جان آفرين تسليم كرد

 چنان به كيش شخصيت و خودبزرگى بينى دچار شده بود كه آشكارابه جنگ با آزادى، حقوق اجتماعى، احساسات 

كه مخالف نظر اكثريت )138(همه جانبه او با اسرائيل روابط گسترده و . مذهبى مردم و افكار عمومى برخاسته بود

بطوريكه . فرقه مطرود بهائيت را بر اكثر شئون كشور مسلط ساخت. ملت ايران بود ضربه عظيمى به او وارد ساخت

 : علم غالم خانه زاد او هم از اين مسئله شكايت داشت

من در جلسات مذهبى دربار معموالً . عصر رفتيمبعداز ظهر به كاخ گلستان براى جشن سالروز تولد حضرت امام " 

رود و ترتيب پذيرايى مردم را كه خيلى هم استقبال  دكتر باهرى معاون من مى. كنم، چون وقت ندارم شركت نمى

روم كه خودم را از جرگه بهائيها كامالً مشخص و متمايز  ولى اين عيد را به خصوص مرتب مى. دهد كنند مى مى

اند، مخصوصاً مشهور است كه نصف اعضاى دولت بهائى هستند  هاى بى وطن در همه شئون رخنه كردهاين بهائي. بكنم

از اين . سپهبد ايادى طبيب مخصوص شاهنشاه هم كه متأسفانه بهائى است. و مردم از اين بابت خيلى ناراضى هستند

 )139("خورد حيث شاهنشاه خيلى صدمه مى

 حزب واحد 1354 خود شروع عصر رستاخيز را اعالن كرد و متعاقب آن در سال  با سخنان1353 و باالخره دراسفند 

همچنان به صورت آشكارا جنگ با مذهب را . رستاخيز بنياد گرفت و فاتحه ته مانده مشروطيت و آزادى را خواند

و ) 140(ير داد مغرور از اوج قدرت خود مبداء تاريخ را از هجرى شمسى به شاهنشاهى تغي1355ادامه داد و در سال 

در اين رابطه حتى هنگامى كه كمونيستها در روسيه و چين و ساير . اين عمل، مخالفت وى را براى توده آشكار كرد

دين "توانستند مبداء تاريخ ميالد مسيح را كه به قول خودشان  نقاط جهان قدرت را قبضه كردند و با وجودى كه مى

ست به تغيير آن نزدند و با اين عمل بيهوده احساسات ملتها را بيشتر عليه را تغيير دهند، د) 141("افيون ملت هاست

 .خود برنيفروختند

 با رهبر شدن و رهبر كردن آقاى خمينى بعنوان تنها مركز ثقل انقالب، وى كه به حق معمار سوارشدن بر احساسات 

خت روى يك يك آنها انگشت شنا مردم بود و احساسات و روحيه و خواستهاى درونى مردم ايران را خوب مى

ايران و "با انتشار مقاله رشيدى مطلق در روزنامه اطالعات بنام . كرد ها را عليه شاه بسيج مى گذاشت و توده مى

كرد و هم مستقيماً آقاى خمينى را   را زنده مى42 خرداد سال 15 كه در آن هم كشتار و واقعه "استعمار سرخ و سياه

 به ناگاه آتش زيرخاكستر را شعله ور ساخت و طوفان به پا كرد كه سرانجام دودمان پهلوى داد، مورد اهانت قرار مى

 .را بباد داد
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 كارتر و سياست باز سياسى بود، آن چنان طوفانى بپا "حقوق بشر" انتشار اين مقاله در آن زمان كه ايران زير حربه 

هاى مردم   آگاه نقش منحصر بفرد بيان كننده خواستهكرد كه رژيم از مهار و كنترل آن عاجز شد و خمينى هوشيار و

حتى نزديكان شاه و رژيمش را نيز از او جدا كرد و همه . دربند را به خود گرفته و همه را به سوى خود جلب كرد

به اميد رهايى از قيد و بندهاى گذشته و زيستن در فردايى روشن و كسب حقوق انسانى خويش، به بند ديگرى 

 .ندگرفتار آمد
  
  ناآگاهى نسبت به مصالح ملى - 2 

  
 مصالح و منافع ملى يكى از واژه هايى است كه قريب به اتفاق مليون، سياسيون، روشنفكران، مذهبيون و تكنوكراتها 

اما متأسفانه در . برند و همه نيز مدعى هستند كه نظر و هدفشان حفظ منافع و مصالح ملى است همه آن را بكار مى

داده شده است كه غالب دست اندركاران، افراد فعال و مبارز امروزى و طبقه حاكم فردا و بيشتر كسانى عمل نشان 

كه از امكانات و توانايى برخوردار هستند، در لحظات حساس و زمانى كه پاى امتحان و عمل به ميان آمده است، 

 اينكه منافع شخصى و گروهى خويش را اغلب منافع شخصى و يا گروهى خويش را بر منافع ملى ترجيح داده و يا

آنها هرچه را كه مخالف مصالح و منافع شخصى و يا گروهيشان بوده مخالف منافع . اند عين منافع ملى قلمداد كرده

رسانند كه  اى مى اند و خالصه منافع شخصى خويش را با منافع ملى عجين كرده و كار را به مرحله ملى نيز دانسته

 منافع ملى سواى منافع شخصى برايشان وجود نخواهد داشت و منافع شخصى و گروهى خويش ديگر امكان تشخيص

 .بينند را چيزى غير از منافع ملى نمى

اى كه باشند در مراحل اوليه   مدافعين عدالت و آزادى و حقوق انسانى و مبارزين در اين راه از هر دسته و طبقه

اى  اند به اندازه قدرت و حكومت و برخوردارى از ناز و نعمت را نچشيدهفعاليت مبارزاتى خويش و يا زمانى كه طعم 

. شوند كه گويى اصالً خودى وجود ندارد، هر چه هست ملت و مصالح و منافع ملى است محو و جذب اين راه مى

ن در اينگونه مواقع اگر كسى خداى ناكرده به زندگى شخصى و خانوادگى خودش توجهى داشته باشد مورد هزارا

و زمانى ديگر همين تندروها و مدافعين محض عدالت و آزادى و حقوق انسانى به . شود تهمت و افتراء واقع مى

كنند كه گويى اصالً ملت و مردم وجود خارجى ندارند و در راه منافع خويش و جمع آورى هر  اى عمل مى گونه

زنند و به سرعت در صدد جبران گذشته بر  ت مىچه بيشتر مال و منال و قدرت به هر وسيله مشروع و نا مشروعى دس

اى در آمده است، براى اين غارت و چپاول خويش هزاران  اين انسان كه حال به صورت يك غارتگر حرفه. آيند مى

 .آورد دليل شرعى، حقوقى و انسانى مى

ه آنها اغلب باعث  عوامل متعددى در شناخت و تميز منافع ملى از منافع شخصى دخيل هستند كه توجه نكردن ب

 :بعضى از اين عوامل بدين قرارند. شود كه انسان منافع شخصى گروهى و منافع و مصالح ملى را يكى تصور كند مى
  

  تقدم منافع شخصى بر منافع و مصالح ملى

  
ع ملى را كنيم كه هر تحصيل كرده، دانشگاه ديده، سياسى و ملى و يا رهبران مذهبى، مصالح و مناف  ما چنين فكر مى

كنيم كه شناخت مصالح و منافع ملى و ميهنى، آموزش و تربيت مخصوص به خود  شناسند و اصالً فكر نمى خوب مى

هنگامى كه سيستمهاى آموزشى و تربيتى كشور در خط حفظ منافع ملى و بازشناسى آن نبود، برعكس هر . الزم دارد

اى عاجز از  زد، طبعاً غالب مردم چنين جامعه  دور مىاى و شخصى اى، دسته چه بود برگرد منافع گروهى، فرقه

شناسند و يا اگر هم تا حدودى بر حدود و ثغور آن  يا اصالً آن را نمى. اند شناخت مصالح و منافع ملى خويش

اى خود را مقدم بر مصالح عمومى  كند و در موقع امتحان، منافع شخصى و فرقه آگاهند، جو غالب بر آنها غلبه مى
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به خاطر اين منافع شخصى است كه در مواقع حساس و گوناگون قادر نخواهند بود كه مصالح . دارند مىكشور 

كشور را درست تشخيص بدهند و در جايى كه الزم است مصالح خود را فداى مصالح كشور كنند، و يا حداقل 

 : آورم براى روشن شدن مسئله چند مثال مى. مصالح كشور را فداى مصالح خصوصى خود نكنند

  
بعد از مدتى كه انقالبيون به رهبرى دانيل اورتگا بركشور حاكم شدند و .  همه ما انقالب نيكاراگوئه را به خاطر داريم

. قدرت را در آن كشور بدست گرفتند، عالوه بر مواجهه با مشكالت، با مخالفين داخلى خود نيز برخورد پيدا كردند

يكى اينكه با كنار رفتن خود از قدرت، كشور را نجات دهند و . وراهى قرار دادبرخوردها و مشكالت آنان را بر سر د

توانند مردم را از دم تيغ بگذرانند و در نتيجه  يا اينكه با توسل به قدرت نظامى و انتظامى كه در دست داشتند تا مى

ت آزاد داد و هنگامى كه در اين دانيل اورتگا راه اول را پذيرفت و تن به يك انتخابا. خود و كشور را نابود كنند

انتخابات رأى كافى نياورد با كمال ميل، قدرت و اداره كشور را به حزب مخالف خود واگذار كرد و از رهبرى و 

ولى با تمام ... ارتش، نيروى انتظامى، تشكيالت و. با وجودى كه همه چيز در دست آنها بود. اداره كشور كناره گرفت

ر بخواهد بر سر قدرت باقى بماند، بايد كشور را ويران كند، لذا مصالح خود و گروه خود را اينها وقتى ديد كه اگ

 .فداى مصالح و منافع كشور خويش كردند و اداره كشور به دست مخالفين خود سپرد

زمانى كه كشور در . دهم  مثال ديگر را به رادمرد بزرگ تاريخ كشور خودمان دكتر غالمحسن صديقى اختصاص مى

ليان و تب و تاب انقالب بود و زمين و زمان و همه كائنات عليه شاه و رژيم سلطنتى بسيج شده بود و همه لحظه غ

كردند كه هر چه شاه زودتر برود و سلطنت پهلوى منقرض بشود، در يك چنين موقعيتى كه گفتگو و  شمارى مى

را براى مذاكره در مورد پذيرش پست نخست مذاكره با شاه حكم خودكشى و ارتداد را داشت، هنگامى كه شاه او 

و در پاسخ ) 142.(وزيرى دعوت كرد، او نخست وزيرى خود را منوط به شرائطى از جمله ماندن شاه در كشور كرد

خواستند شاه برود و  همه مى": به بعضى از دوستان خود كه گفته بودند چرا اصرار به ماندن شاه داشته است گفته بود

 . "يران بماندخواستم ا من مى

 او در آن زمان منافع و مصالح ملى و كشور را مقدم بر مصالح و منافع شخصى خويش قرار داد و با فدا كردن وجهه 

ملى، علمى و اجتماعى خويش خواست كشور را از ورطه هالكت نجات دهد و امروز بعد از گذشت بيش از دو دهه 

ماند و اداره كشور  اند كه اگر شاه با شرايط وى دركشور مى دهها به صائب بودن نظر دكتر صديقى معتقد ش بعضى

پيمود  گشت، شايد كشور مسير ديگرى را مى افتاد و شيرازه امور از هم گسيخته نمى بدست يك دولت ملى صالح مى

 .داشت و ملت آزاد و سربلند در راه پيشرفت و ترقى خود و كشور خويش گام بر مى

 :اند صدر نوشته  آقاى بنى

نخست توضيح بدهيد چرا ماندن شاه به . دانم واقعيت چيست اينجانب خود عمل كردم و مى. بافيد بكلى خيال مى" 

شد، تجربه در اول كار متوقف  ايد؟ و چرانمى دانيد، اگر آن پيشنهاد عملى مى مصلحت كشور بود؟ چرا متوقف شده

شما هم ! برد  شاه و حكومت صديقى را با هم مىگرفت و شد شدت هم مى گشت؟ غير از اينكه حركت متوقف نمى مى

اند كه  اما بدانيد براى اولين بار در تاريخ كشور كسانى پيدا شده. گيرند عيب ايرانيان را داريد كه تجربه را پى نمى

 )143("دهند اند و به استبداد تاريخى در ايران پايان مى تجربه را پى گرفته

 :ديد، شايد  صديقى مصلحت را آنطور مى در پاسخ به اين مطلب كه چرا دكتر

 .ها اطالع داشته و به ساز كار دسته كاشانى و دكتر بقايى آگاه بوده است  از روابط بعضى از روحانيت با خارجى- 1 

 ديده است  قبضه كردن رهبرى در دست يك فرد را خطرناك مى- 2 

 .ديده است يت را تواناى اداره كشور نمى رهبرى خارج از حيطه قدرت روحانيت شكل نگرفته بود و روحان- 3 

 دركشور يك تشكيالت كه شخصيت حقوقى و اجتماعى داشته باشد بوجود نيامده بود و همه چيز در يد رهبريت - 4 

 .شد و اين بزرگترين خطر را در پى داشت و در آينده نيز اگر به همان سياق باشد خواهد داشت فردى خالصه مى
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 .ها آگاه بوده است پشت پرده و زدو بند با غربى از بعضى از روابط - 5 

  و خدا داناتر است

بعد از .  ساله ايران، تأليف سرهنگ غالمرضا نجاتى انتشار پيدا نكرده بود25 به هنگام تدوين كتاب، هنوز كتاب تاريخ 

در آن مشاهده كردم، هاى دكتر صديقى را با نويسنده كتاب،  اينكه كتاب انتشار پيدا كرد و بدستم رسيد و مصاحبه

 :كند بطوريكه صاحب كتاب بيان مى. هاى مرحوم دكتر صديقى را براى خوانندگان نياورم حيفم آمد كه عين گفته

دكتر صديقى با شاه پنج مالقات براى تشكيل دولت ائتالفى داشته است كه اهم شرايط وى براى قبول پست " 

لغو محاكم ( قانونگذارى، قضائى و اجرائى)اى سه گانه نخست وزيرى اجراى كامل قانون اساسى، تفكيك قو

 )144("اختصاصى و ماندن شاه و در ايران بوده است 

 : گويد  صديقى مى

به شاه گفتم خير و صالح كشور در اين است كه از قلمرو ايران خارج نشويد، و در صورت لزوم، به جزيره كيش " 

هنگامى كه مصالح و منافع مملكت در ميان است بايد .  مشورت كنيدبا كسانى كه مورد اعتماد جامعه هستند. برويد

 ".بهر حال پيشنهاد را دادم و گفتم در انتظار پاسخ هستم.... فداكارى كرد و از همه چيز گذشت

 :يكى از هدفهاى انقالب رفتن شاه و پايان رژيم پهلوى بود، گفت:  دكتر صديقى در پاسخ به پرسش مؤلف كتاب كه

 مرداد 28من از ماندن شاه در آن موقع، ادامه سلطنت او نبود، شاه ديگر ماندنى نبود، او بعد از كودتاى منظور " 

مشروعيت خود را از دست داده بود، ولى رفتن او بايد در محيطى آرام و از طريق همه پرسى مردم ايران و با 

 رفتن شاه از ايران، به ترتيبى كه رفت، ارتش و من، يقين داشتم كه با)....( گرفت  حضور خود او در كشور انجام مى

افتاد و امنيت مملكت دچار مخاطره  شدند، سالحهاى فراوانى بدست نااهالن مى نيروهاى انتظامى متالشى مى

كنم كه ارتش و  من تصديق مى)...( شديم  كردند و با مشكالت زيادى روبرو مى دشمنان ايران سربلند مى. گشت مى

شاه، با عنوان تشريفاتى فرمانده كل قوا ارتش را به منظور انجام مقاصد خود، در . ى مردمى نبودنيروهاى انتظام

هاى باال، صالحيت ادامه خدمت نداشتند، ولى اين ارتش، هر چه بود، در  بيشتر افسران در رده. اختيار گرفته بود

سوء تعبير نشود، من . شد، كه شد  متالشى مىگرفت، در نتيجه با رفتن او، اختيار شاه قرار داشت و از او فرمان مى

. من خود، ساليان دراز عليه استبداد شاه مبارزه كردم. دانستم ماندن شاه را به طور موقت به سود و صالح مملكت مى

ولى معتقد بودم كه در آن شرايط و اوضاع، بايد ارتش را حفظ كرد و پس از تعيين . پنج بار به فرمان او زندانى شدم

من، داعيه نخست وزيرى نداشتم، قصدم خدمت به مملكت )...( يف رژيم مملكت و رفتن شاه، آن را تصفيه نمود تكل

 ."... ام و آينده نشان داد كه تا چه حد محق بوده"بود 

شاه مدعى است شما نتوانستيد افراد مورد نظر خود را براى عضويت در " دكتر صديقى در پاسخ به سئوال مؤلف كه 

 : اظهار داشت"اى داشتيد  جمع آورى كنيد و تقاضاى مهلت دو سه هفتهكابينه

اينطور نيست، اصل مطلب شرط ماندن شاه در مملكت بود، در مورد بقيه شرايط به توافق رسيده بوديم، البته در " 

راى آن روزها، يافتن مردان صاحب صالحيت و شجاع آسان نبود، ولى چند تن از اين افراد آمادگى خود را ب

 ).145("همكارى اعالم كرده بودند، دو سه تن هم پس از اعالم آمادگى، ترسيدند و كنار كشيدند

  
  تعقيب نكردن تحقيقات بى طرفانه- 3 

  
شوند و عشق و كينه متراكم  شده   كينه، عداوت، نفرت، جدايى و عشق عواملى هستند، كه مانع تحقيق بى طرفانه مى

 :كند و به قول مالى رومى نقش عينك رنگى را بازى مى
  

  چونكه بر چشمت زدى شيشه كبود
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 نمود  الجرم دنيا كبودش مى

  
 مخالفين رژيم شاه كه از يكطرف مفتون مغرور به علم و دانشن خويش و يا مجذوب روحانيت بودند و از طرف ديگر 

بود، اين امكان رانداشتند به مانند به دليل خصومت، كينه و جدايى كه بين آنها و شاه و رژيمش به مرور ايجاد شده 

يك محقق و پژوهشگر آزاد و بى طرف نسبت به وضعيت كشور و رويدادهاى آن و نيز روابط بين المللى و شرايط 

جهانى موجود به تحقيق و پژوهش بپردازند تا نتايج بدست آمده از آنها راهگشاى مسائل و راهنماى مصالح و منافع 

 .ملى كشور بگردد

اطالعات، تحقيقات و پژوهشهاى مختلف در رابطه با مسائل سياسى، اجتماعى، اقتصادى، نظامى، فرهنگى و  غالب 

دينى، اسير در تار تنيده شده ايدئولوژيهاى مختلف قدرت بود و بدين لحاظ كار غالب محققين و پژوهشگران، اثبات 

ه بودند بود و نه تحليل چگونگى بيرون آمدن از و استدالل خواسته ايدئولوژى خود و چيزيكه بدان اعتقاد پيدا كرد

 :در اين دوران دو دسته روشنفكر از هم قابل تميز هستند. سلطه قدرت و چگونگى زيست در آزادى
  

  نقش روشنفكران اطراف شاه- الف 

  
اين بود كه  روشنفكران، محققين و تحليل گرانى كه در اطراف شاه و رژيمش گرد آمده بودند، تمام فكر و ذكرشان 

براى اوامر شاهانه، محمل علمى و اجتماعى و يا جهانى و بين المللى پيدا بكنند و كمتر به دنبال مسائل و مشكالت 

 اينكه اين بيانات - خواه درست و يا نادرست -گفت  در تحليل علمى بودن هر آنچه كه شاه مى. واقعى كشور بودند

تمام سعى و كوشش بر اين بود كه . شناختند ى است، حد و مرز نمىشاهانه مشكل گشاى مسايل كشورى و يا جهان

آيد كه بتوانند مطابق ذوق و خوش آيند شاه، رويدادهاى كشور و جهان را  كشف كنند شاه از چه چيزى خوشش مى

 : گويد آقاى علم مى. تحليل كنند و يا طى گزارشى به عرض شاه برسانند

گويند   چيز عجيبى است كه وزرا هم مى-  يعنى شاه -ن مقوله بود، فرمودند صحبت از اي... وقتى كه شرفياب شدم" 

من ديگر اينجا بدجنسى و حرامزادگى نكردم كه پته آنان . كنيم گويى ما فوراً به آن عقيده قلبى پيدا مى آن چه مى

 ) 146("را روى آب بيندازم

 : گويد  و يا در مورد ريشه كن كردن بيسوادى در كشور باز علم مى

ناهار مهمان واالحضرت اشرف بودم با رؤسا و مسئولين و وزراء كه شايد فكرى براى تهيه پول مبارزه با بيسوادى " 

ايم بى سوادى را در ايران ريشه كن  ايم كه تا ده سال ديگر البته سه سال پيش اين حرف را گفته چون گفته.... بكنيم

 ).147(" ديگر عده بيسوادها دوبرابر عده فعلى خواهد بودكنيم كه هفت سال خواهيم كرد، و حاال حساب مى

داد و   به علت جو خفقان و سانسورى كه در كشور برقرار شده بود، كمتر كسى جرأت گفتن حقايق را به خود مى

به .  در گرو نزديكى به شاه و دستگاه او بود-  پول و ثروت، مقام و منصب، شهرت و اعتبار - چون رسيدن به همه چيز 

. مرور دور و بر شاه پر از افراد متملق، چاپلوس و منفعت جو، از نخست وزير گرفته تاوزراء و سايرين پر شده بود

 :گويد آقاى علم مى

بيند، از او  آيد، نخست وزير او را مى هنگامى كه وزير دارايى آموزگار براى ابالغ اوامر شاه به فرودگاه مى" 

ايد؟ و او گفت بر حسب امر همايونى و دستور وزير دربار، و خودم  ه آمدهشما براى چه به فرودگا": پرسد مى

به جاى او بودم، ( هم)اگر من . دانم براى چه؟ بارى بگذرم كه نخست وزير چقدر ناراحت بود و حق هم داشت نمى

هر . يكى باشدولى چه بايد كرد؟ الملك عقيم است و خداو شاه بايد . كه در جريان كارها نيستم( شدم مى)ناراحت 

 )148.("تر و مخذول، همان بهتر است چه اعضاء زير دستان هم پست
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بيند و به همين خاطر بارها نگرانى خود را از آينده شاه و رژيم او   آقاى علم بسيارى از كمبودها و مشكالت را مى

 :زند ق و برق آن حرف مى پيدا شدن پسر بهبهانيان از سطحى بودن تشكيالت و زر"به مناسبت "و . دارد ابراز مى

پليس او را پيدا كرده و اول جيبش را كه سه هزار تومان پول داشت زده است و بعد او را به بيمارستان شهر ... " 

در صورتى كه شناسنامه و (. اسم او محمود بهبهانيان است. )رى رسانده و به اسم احمد احمدى تحويل داده است

بعد هم پليس ده روز تمام با كمال شدت در تمام .  ممكن بود او را پيدا كننددفترچه در جيبش بوده و به آسانى

خدا نكند پاى امتحان پيش . همه دستگاههاى ما براى زرق و برق است و بس. ايران در جستجوى اين پسر بوده است

مق ندارد، وگرنه ترسم، از همين جهت است كه تشكيالت ما ع من كه از اين جنگ ولو با عراق خاك برسر مى. بيايد

 )149.("ترسم خودم از جنگ و مردن نمى

ديدند و طرحهايى هم براى بهبود و   البته اطراف شاه هم روشنفكرانى بودند كه بعضى از مسائل و گرفتاريها را مى

كردند و نظريه و  اصالح جامعه داشتند، اما آندسته از روشنفكران اطراف شاه كه مسائل و مشكالت را درك مى

كردند چون بايستى همه آنها  هاى اصالحى نيز داشتند، جرأت ابراز جدى آنرا نداشتند و حتى اگر هم ابراز مىطرح

سرانجام جو سانسور و خفقانى كه بوجود آورده بود، . ماند موافق ديد او باشد، اين طرحها و اصالحات نيز عقيم مى

 .خود و رژيمش را نابود كرد
  
  
  

 الف شاه نقش روشنفكران مخ-  ب 

  
 روشنفكران، محققين و پژوهشگران مخالف شاه هم به دليل وجود شديد جو سانسور و هم پيشداورى در تحليلها و 

اغلب تحقيقات بر مواضع يكطرفه استوار . پژوهشهاى آنها در بسيارى مواقع ناقص و به دور از واقعيتهاى موجود بود

 .كرد ها و نظراتشان را اثبات مى شد كه پيش بينى  توجه مىها در بيشتر پژوهشها به آن قسمت از داده. بود

تنها قسمت منفى آن را ... ها، آبادى و عمران شد و در مورد تمام رويدادها و پروژه  در دادن ارقام و آمار غلو مى

ن و گرچه روشنفكران و محققي. ديدند توان گفت كه اصالً نكته مثبتى را در آنها نمى ديدند و به جرأت مى مى

زدند، ولى در عمل همگى پيرو همان ديدگاهى بودند كه احمد  پژوهشگران مخالف، با زبان علم و دانش حرف مى

روزى خبرنگارى از احمد خمينى سئوال كرد كه آيا به نظر آقاى خمينى موسيقى كه از صدا . خمينى آنرا بيان كرد

هر چه از صدا و سيماى جمهورى ! بله: سخ گفتشود حالل است؟ ايشان در پا و سيماى جمهورى اسالمى پخش مى

چطور در زمان شاه اين موسيقى حرام بود و حاال شما آن را : بعد خبرنگار پرسيد. اسالمى پخش شود حالل است

پدرم اعتقاد داشت كه حتى اگر در راديو و تلويزيون شاه قرآن هم پخش : دانيد؟ او در جواب گفت حالل مى

. نيدن آن حرام بود، ولى در جمهورى اسالمى اگر موسيقى هم پخش بشود، حالل استشد، گوش كردن و يا ش مى

 .اند اند ولى در عمل غالباً بر همين اساس و روش عمل كرده گرچه سايرين يك چنين مصاحبه و حرفى نزده

 سقم آن اى را بدون اينكه خود را موظف به صحت و  در مورد مسائل سياسى و رويدادهاى جارى كشور هر شايعه

دادند و در تحليلها و پژوهشها از آنها به عنوان  بدانند به عنوان يك پديده واقعى در معرض افكار عمومى قرار مى

 .كردند هاى حقيقى استفاده مى داده

گرديد و چون در اذهان توده مردم  ها فقط به خاطر وجود جو سانسور كه حاكم بر كشور بود ميسر مى  تمام اين

اين يك قاعده است كه در جو . كردند شد آن را باور مى  بود لولو سرخرمن، مردم هر چه شايع مى شده"ساواك"

البته ساواك خودش . كند سانسور و خفقان انسان آنچه را كه نسبت به سانسورچى بگويند و يا بشنود فورى باور مى

ترل خود دارد و از اين طريق كرد كه از خود يك غول بسازد كه همه چيز كوچك و بزرگ را زير كن كوشش مى
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غافل از اينكه ايجاد يك چنين جوى خود . خواست كه ترس در دل مردم بيندازد كه دست از پا خطا نكنند مى

شود كه بر اثر ترس ايجاد  اين عامل موجب مى. كند مأموران ساواك را نيز از هم مشكوك و نسبت به هم بدبين مى

 . واقعيات و نظرات واقعى مردم به موقع آگاه بشوندشده، شاه و رژيم نتوانند از حقايق،

اما به قول .  با وجوديكه در دادن ارقام غير واقعى شمار زندانيان و علت بعضى از مرگ و ميرها اغراق شده است

 : صدر بنى

اى،  مقصر اصلى رژيم متجاوز و سانسورچى است كه مانع هرگونه تحقيق جدى است و هربار كه تحقيق كننده" 

با اينحال حق اين است كه . كردند رساند، اگر موافق ذوق رژيم نبود، خود آنرا وارونه مى حقيقى را به سرانجام مىت

 ).150("تواند بايد تحقيق كند و سره را از ناسره جدا سازد كند، تا مى مخالفى كه آزادى را هدف مى

گرديد، تعداد نكات  اى كه اعالن مى  و هر پروژهشد هاى صنعتى و عمرانى از ديد منفى نگريسته مى  به تمام پروژه

هيچ پروژه و يا واحد صنعتى و يا علمى نبود كه مثبت ارزيابى شود و يا اينكه نكات مثبتى . شد منفى برايش ذكر مى

دهد، بلكه خود محقق و پژوهشگر  يك چنين تحقيقات و ديدگاهى نه تنها مردم را به بيراهه سوق مى. هم ذكر گردد

 .گردد دارد و در لحظات حساس مانع از شناخت صحيح مصالح و منافع ملى مى  واقعيات دور نگه مىرا از

 آنچه در مورد روشنفكران و سياسيون مخالف رژيم شاه گفته شد يكطرف سكه است، طرف ديگر آن نداشتن راه حل 

آنچه بود بيشتر بر مدار قدرت و نه در اين زمينه تحقيقات بسيار كم و . و برنامه براى آزادى و آزاد ساختن كشور

 .آزادى و مردم ساالرى متكى بود

ها و تحقيقات، تفكر و بينش در خور آزادى و مردم  در آن نوشته.هاى آن دوران مخالفين موجود است  همه نوشته

 اما آمد، ساالرى كمتر وجود داشت، گرچه در حرف و شعار، بحث از آزادى و حقوق فردى و اجتماعى به ميان مى

از اين نگاه تحقيقات و راه حلهاى آن دوره در . خورد روش و فكر راهنما براى آزادى و مردمساالرى كمتر بچشم مى

 :شود چنين خالصه كرد داخل كشور را مى

دادند، همگى آنها بر تمركز قدرت و يا قدرت پرولتاريا كه  ها ارائه مى  تحقيقات، روش و راه حلهايى كه چپى- 1 

از نظر اين دسته از تحقيقات، روشها و راه حلها، . يگرى از قدرتمدارى و ديكتاتورى است، استوار بودخود نوع د

در آثار اين دوره . رژيم شاه محكوم و منفور بود، اما رژيم جايگزين خود بر زورمدارى و تمركز قدرت استوار بود

ست بگيرد و ديكتاتورى پرولتاريا را جايگزين ها، بصراحت آمده است كه قدرت را بايد يك گروه انقالبى در د چپى

ها روش  هاى عملى بود كه بعضى تفاوت اصلى بين گروههاى مختلف چپ، در ارائه دادن نمونه. رژيم شاه بگرداند

 .را مد نظر داشتند.... كردند و بعضى ديگر چين، آلبانى، كوبا و شوروى را تجويز مى

هاى سنتى كه در اين دسته يا چيزى وجود نداشت و يا آنچه وجود   تحقيقات و روشهاى روحانيون و مذهبى- 2 

داشت و كار شده بود باز بر تمركز قدرت و قدرتمدارى استوار بود و اصالً دسته ا خير به آزادى و حقوق فردى و 

و طلبى  بينش و تفكر دسته اخير، بينش قدرت. اجتماعى به معناى درست كلمه اعتقاد نداشت و هنوز هم ندارد

بينش و تفكر اين دسته واليت مطلقه فقيه است كه خود ريشه همه . زورمدارى با چاشنى و رنگ و لعاب مذهبى است

 .ديكتاتورى هاست

ها با تغييرات  ها و روش چپ ها و تحقيقات نيز غالباً راه حل در اين نوشته. ها و تحقيقات روشنفكران مذهبى  نوشته- 3 

بول مذهب، همان روشها و راه حلها را بكار برده و منبع تحقيقات خود قرار دادند و اينان با ق. شود سطحى ديده مى

بعنوان . نشريات و تحقيقات همگى آنان كم و زياد موجود است. اند نگريسته بعضاً به آنها بچشم راه و روش علمى مى

مراجعه .... و) 153(گروه فرقان ، )152(، جنبش مسلمانان مبارز)151(هاى مجاهدين شود به كتابها و نوشته مثال مى

 .كرد
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آزادى و شورا را اساس ... ، آيت اهللا طالقانى و(جاما)ها نظير دكتر سامى و گروه وى   بخش ديگرى از مذهبى- 4 

كار قرار داده بودند و كارهايى نيز در اين رابطه شده بود، اما مجال پيدا نكردند كه آنرا بدرستى تبيين و در كشور 

در آثار اين دسته آزادى و شورا دو اصل است كه بر روى آن تاكيد شد و مبناى حكومت آينده . انندهمگانى بگرد

اما در رابطه با مبارزه با . اما به حدود و ثغور آزادى و چگونگى شورا كمتر پرداخته شده است. قرار گرفته است

 .اى بازى كرده است استبداد مرحوم طالقانى نقش ويژه

در آثار سياسى مهندس بازرگان به استبداد بعنوان اساس و پايه . و بويژه مرحوم مهندس بازرگان نهضت آزادى - 5 

مرحوم بازرگان نقش ) 154.(آورد شود و آنرا حتى مقدم بر استقالل بحساب مى ها نگريسته مى ها و نكبت همه بدبختى

 مدافعات وى در دادگاه يك چنين مهمى در شناساندن چهره واقعى مستبد و رژيم استبدادى بازى كرده است و

اما بعد از رفتن مستبد و رژيم استبدادى كمتر به آزادى و مردمساالرى و برنامه براى . دهد تصويرى را نشان مى

شود و چيزهاى گفته و نوشته شده در حد مطالب كلى، آزادى، عدالت، مساوات و حكومت  رسيدن به آن ديده مى

 .شده استو پيامبر خالصه ( ع)امام على 

ها در نشان دادن چهره استبداد و ظلم و ستم و مبارزه با آن هركدام در حد وسع و توان خود نقش   همه اين دسته

 .اند و آثار آنها خود حكايت از اين امر دارد بازى كرده

ر ضد مرحوم دكتر شريعتى كه بحق متحول كننده و بسيج كننده نسل جوان ب.  آثار و تحقيقات دكتر شريعتى- 6 

دستگاه پهلوى بود، تمام مواد و مصالح قرآنى و دينى و معصومين را در شوراندن جوانان عليه دستگاه ظلم و ستم، با 

كالم در دست مرحوم دكتر شريعتى . زبانى شيوا، ساده و قابل فهم توده جوان بكار گرفت و به نسل جوان انتقال داد

 .راحتى درمى آوردخواست به  مثل موم بود كه به هر شكلى كه مى

اما بعد از اينكه .  بيشتر آثار سياسى و اجتماعى و دينى مرحوم شريعتى در رابطه با بسيج جوانان عليه ظلم و ستم است

هاى آن زاده  رژيم از پاى درآمد چه بايد كرد و برنامه جانشين كدام است، مطلب چشمگيرى ندارد، گرچه جوانه

 . نداد كه دنباله كار را ادامه دهد و آنرا به سرانجامى برساندشده بود، اما عمر پربركت وى كفاف

نظر وى . به لحاظ بينش و تفكر اداره جامعه و كشور، عصاره تفكر وى را بايد در كتاب امت و امامت وى جستجو كرد

 : بر آنست كه

ر و پيشرفت انقالبى و  با اصل تغيي- بر خالف اين تقدس شورانگيزى كه اين كلمه دارد -اصل حكومت دموكراسى " 

رهبرى فكرى مغاير است و اگر در يك جامعه رهبرى سياسى بر اساس يك ايدئولوژى مشخص و بر شعار دگرگونى 

تواند خود زاده آراء عوام و تعيين شده پسنده  هاى پوسيده استوار است رهبرى نمى آراء و افكار منحط و سنت

 ) 155(عموم و برآمده از متن توده منحط باشد

شود سرنوشت انقالب را به دست شمارش آراء واگذار كرد بايد كشور و  گويد كه در يك انقالب نمى  وى سپس مى

و در اين رابطه دموكراسى . ها نشده است اداره گردد ها برابر رأس انقالب بدست يك گروه انقالبى تا زمانيكه رأى

 .كند متعهد را پيشنهاد مى

 است كه بر اساس يك برنامه انقالبى مترقى كه افراد را، بينش افراد را، زبان و دموكراسى متعهد حكومت گروهى" 

خواهد دگرگون كند و به بهترين شكلش  فرهنگ مردم را، روابط اجتماعى و سطح زندگى مردم و شكل جامعه را مى

امعه بلكه بر اساس هاى ج متعهد است، رهبرى متعهد است، كه جامعه را نه بر اساس سنت اين دموكراسى.... براند

 ) 156("برنامه انقالبى خودش بطرف هدف غائى فكرى و اجتماعى مترقى براند

 :دهد  و براى روشنتر كردن ديدگاه خود چنين ادامه مى

 طوالنى بناى انقالبى جامعه جديد، در ربع قرن "اين است كه پس از تز ديكتاتورى پرولتاريا براى دوران نسبتا..." 

بخصوص آفريقا و آمريكاى ) پس از انقالبهاى ضد استعمارى و مترقى و ضد طبقاتى دنياى سوم -  و بويژه-اخير 
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، تز دموكراسى هدايت شده يا متعهد، حكومت يك حزبى به رهبرى انقالبى و حتى انتخاب مادام العمر رهبر (التين

 كه - يبراليسم و دموكراسى آزاد غربى ، بجاى ل(پيشنهاد شده در واندوگ و عمل شده درباره سوكارنو و تيتو)انقالب 

 رواج يافت به اين عنوان كه دمكراسى در عصر انقالب، -بيش از همه براى همه روشنفكران ايده آلى شورانگيز بود 

كشاند و به اين عنوان كه   انقالب را به سقوط ناگهانى يا انحراف داخلى و احياى قانون جاهليت ضد انقالبى مى-

د در طول دوران سازندگى انقالبى و استقالل قطعى و عميق ملت و نيل به درجه خودآگاهى و رهبرى سياسى باي

اى بسته ماند  رشد سياسى جامعه در انحصار رهبرى انقالبى باقى بماند و از باال تعيين شود و راه بر سياستمداران حرفه

درت حكومت باشد تا وقتيكه عوامل و رهبرى متعهد فكرى و اجتماعى كه مكتب و نهضت را آغاز كرده منشاء ق

مخرب و فسادانگيز ريشه كن شود و تا وقتيكه خطرهاى داخلى اجتماعى از بين برود، مغز شويى بشود، روابط 

اجتماعى پاك گردد، مزاج جامعه سالم و نيرومند بشود و در برابر عوامل استضعاف فكرى داخلى و خطرات خارجى 

ها به شماره رأسها برسد و در آنجا همه مردم حق   بكند و تا وقتيكه شماره رأىقدرت فكرى و اجتماعى دفاعى پيدا

رأى و تشخيص رهبرى سياسى و اجتماعى خودشان را داشته باشند تا آن موقع بايد رهبرى معين و غير قابل تغيير و 

ها نسپارد تا  دموكراسى رأسنوسان به ادامه رهبرى در نسلهاى بعد متعهد باشد و سرنوشت جامعه و آينده جامعه را به 

هاى   بشود زيرا اگر قبول كنيم كه در جامعه"ها دموكراسى رأى"اى برسد كه شايسته حكومت  جامعه به مرحله

ها هستند و هر رأى گاه هزاران  ها بسيار كمتر از شماره رأس هاى مدرن امروز كه شماره رأى منحط حتى در جامعه

 بومى و "هاى سنت"شود و مردم سرنوشت خود را به  يها بدينصورت ساخته مىكشاند و رأ رأس را بدنبال خود مى

اگر قبول كنيم كه در اين مرحله خاص از زندگى . كنند دهند و تعيين مى كهنه و قبايلى و جاهلى تشخيص مى

هاى بى قيد و شرط فردى، دشمن دموكراسى و آزادى  اجتماعى و دوران انقالب تاريخى دموكراسى و آزادى

ها، گروهى كه  اقعى انسان است، برعكس بايد قبول بكنيم كه براى رسيدن جامعه به  مرحله واقعى دموكراسى رأىو

اند،  اند و جامعه انسانى تازه را بنيان كرده اند و نهضت انقالبى و ايدئولوژيك را برپا كرده جامعه جديد را آغاز نموده

ها را پيدا بكند و   حكومت حقيقى دموكراسى يعنى دموكراسى رأىبايد تا آنگاه كه جامعه در آن مرحله، شايستگى

بناى ايدئولوژيك فرهنگ و ساختمان انقالبى اجتماع به انجام رسد و توده به رشد سياسى و فكرى مستقل برسد، بايد 

 و در رهبرى مادى و معنوى سياسى و ايدئولوژيك جامعه را در دست خود نگاهدارند و به حوادث و تصادف نسپارند

طى نسلهايى كه بايد در كوره انقالب آموزش پيگير ايدئولوژيك پخته و پرورده و ناب شوند، رهبرى جامعه را بر 

شيوه اصل رهبرى انقالبى، و نه حكومت دموكراتيك، بايد ادامه دهند، بدينگونه كه شخصيت و مسئوليت قهرمان و 

 )157(" دهندبنيانگذار مكتب و نهضت انقالبى را در چند نسل ادامه

 : گويد  على راهنما كه زندگى نامه سياسى دكتر شريعتى را برشته تحرير درآورده است، مى

 بر جامعه "دموكراسى هدايت شده"طبق استدالل شريعتى، در اين مرحله گذار انقالبى، بايد نظام سياسى " 

 )158(".اين مفهوم تعبير مؤدبانه ديكتاتورى مصلح بود. حكومت كند

 .اهى ديگر، اين نظريه همان تز واليت فقيه است،  اما نه با زبان فقهى، بلكه با زبان انقالبى از نگ

هاى دكتر شريعتى زمان را تسخير كرده و فضا آكنده از افكار   بحق بايد اذعان كرد كه در آن دوره افكار و انديشه

كرده بود و بر نظرات ساير متفكرين و نظرات و تحليلهايش افكار و اذهان توده نسل جوان را اشغال . وى بود

 .صاحبنظران در داخل كشور غلبه داشت و همه را تحت الشعاع خود قرار داده بود

.  مشكل اساسى كشور، حتى در رابطه با قشر روشنفكر، مشكل بينشى و فرهنگى است كه ريشه در اعصار و قرون دارد

از انقالب كه غالب تفكر دينى بيان قدرت و نه بيان آزادى همانطوريكه از نظرتان گذشت، نه تنها در دوران پيش 

 مذهبى، افكار و انديشه آزاد نشده و -زد، بلكه امروز نيز در بخشى از نيروهاى ملى  بود و بر نوعى واليت فقيه دور مى
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اى  نمونهدر اين رابطه . در اين تغيير است كه كشور در مسير آزادى و استقالل خواهد افتاد. در قيد قدرت است

 :آورم مى

كردم، به توضيح عرفان   را مطالعه مى1375، چاپ سوم، تيرماه (دقتر نخست) هنگامى كه كتاب قصه ارباب معرفت 

 :كند كه آقاى دكتر سروش نقل مى. آقاى خمينى رسيدم

گذاشتن لباس وقتى امام به تركيه تبعيد بودند، رفتن به مزار مولوى به وى پيشنهاد شد، اما شرط رفتن، كنار " 

هنوز هم متأسف ": و بعد گفته بودند. پذيرند روحانى و پوشيدن لباس شخصى بود كه آقاى خمينى شرط را نمى

دهد ميزان وقوف و احترام ايشان را نسبت به منزلت  و اين نشان مى. هستم كه چرا نرفتم و به آن شرط عمل نكردم

ايحال اين بيانات و   على. شان را نسبت به سلسله جليل عارفانعرفانى مولوى و من حيث المجموع وقوف و احترام اي

هاى  ام و تعلم ايشان نزد مرحوم شاه آبادى و عمرى را كه در آموختن انديشه سخنان ديگرى كه از ايشان شنيده

 اما .گذارد شناسى ايشان ترديدى به جا نمى اند، در عارف بودن و عرفان عارفان و سلوك بر وفق مسلك آنان داشته

اند كه الزمه عارف بودن اهل  اند و آن اينكه گويى ايشان نشان داده ايشان يك تفاوت آشكار با گذشتگان داشته

توان انديشيد و عمل  اى هم مى اند به گونه عزلت بودن نيست و براى حل آن معما كه عارفان در پيش پاى ما نهاده

اى را از ايشان ذكر  خوانم و بعد دعاى عارفانه  همين باب مىبراى حسن ختام، اوالً سخنانى را از ايشان در. كرد

 :امام ضمن يكى از سخنرانيهايشان، چنين فرموده بودند. دهم كنم و كالم را خاتمه مى مى

. شناسد او را براى اينكه غريب آن است كه نمى. اسالم غريب است، از اول غريب بوده و اآلن هم غريب است... " 

اند يا مخالفت  اند و آن ورق ديگر را حذف كرده هميشه يك ورق را گرفته. شناسد ست او، اما نمىاى ه در يك جامعه

آنها خدمتشان خوب بود، اما گرفتارى . اسالم گرفتار عرفا بود. يك مدت زيادى گرفتار عرفا بوديم. اند با آن كرده

رفت آن  آمد، مى اى دستشان مى ن هر آيهگردانند به آن طرف، هر چه دستشا براى اين بود كه همه چيز را بر مى

طرف مثل تفسير عبدالرزاق، خوب، او مرد بسيار دانشمندى، مرد با فضيلتى است، اما همه قرآن را برگردانده آن 

يك وقت هم گرفتار شديم به دسته ديگرى كه همه معنويات را . طرف كانه قرآن با اين كارها كار ندارد

اش مثل هيتلر كه او آمد كه  اسالم آمده براى اينكه هم طريقه. الً به معنويات كار نداردگردانند به اين طرف اص برمى

 )159.("دنياگيرى كند و كشورگشايى كند، اسالم هم آمده كشورگشايى كند

دهد كه فكر ايشان به هيچ وجه در بست در  اين بيانات بسيار روشنگرى است از ايشان كه به نظر من كامالً نشان مى" 

نوشتند،  نهادند، بر آن كتابها شرح مى ها حرمت مى عليرغم اينكه به آن انديشه. تيار فكر عرفانى پيشينيان نبوده استاخ

هايى  اى تنگ نظريها و خشك مغزى كردند و از پاره كردند، كسى چون حافظ را مطرح مى از آن عارفان دفاع مى

آموختند كه مطلب چنان  در كنار همه اينها گويى به ما مىكردند، اما  كه نسبت به او شده گله و اظهار تأسف مى

در روزگار حاضر ما احتياج داريم و بايد بينديشيم كه اعمال و . اند نيست و تمام راه آن نيست كه آن بزرگان رفته

 هم اند، روش خوبى تواند به شيوه ديگرى باشد چنان نيست كه هر ارزشى كه آنان پيش نهاده تطبيق راه عارفان مى

اى بدميم، در يك كالم بايد عارف اين  توانيم در كالبد روشها روح تازه اند، ما با حفظ ارزشها مى در كنارش نهاده

توانند عارفانه  خورند و شفقت بر خلق دارند، مى و آنانكه غم خاليق مى. عصر بود، همچنان كه بايد فقيه اين عصر بود

نى خويش را در مهار زدن بر قدرت و ثروت جستجو كنند و آتش زمام حكومت را در دست گيرند و سلوك عرفا

 ).160("جهنم را از همين جا خاموش كنند

ام بر خود لرزيدم و با خود   من از بيان نشان دادن چنين عارف و روش عرفانى كه خود ديده و لمس كرده

 . فردايىاند، واى اگر از پس اين روز بود انديشيدم كه اگر ساير عرفاى ما چنين بوده

اش مثل هيتلر كه او آمده دنياگيرى و كشورگشايى كند،  اسالم آمده براى اينكه طريقه: گويد  آيا عارفى كه مى-  

 اسالم هم آمده كشورگشايى كند؟
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... صدر و  عارفى كه در هنگاميكه در ماه اول انقالب وقتى چرخ اعدامها بحركت آمد و مهندس بازرگان و بنى-  

اينها مجرم هستند و ": شود كسانى را به اتهام جرمى در چند ساعت محاكمه و اعدام كرد گفت  نمىانتقاد كردند كه

 ."همينكه از آنها احراز هويت بشود كافى است

 نفر زندانى را در عرض چند ساعت محاكمه و اعدام كرد و آيت اهللا محالتى 14 يا وقتى آقاى خلخالى در شيراز -  

كه اين چه اسالمى است كه قاضى آن آقاى خلخالى در عرض : به آقاى خمينى نوشتاى به اين مضمون  در نامه

انقالب از اين چيزها زياد :  نفر را محاكمه و اعدام كرده است؟ آقاى خمينى در جواب وى نوشته بود14چند ساعت 

 زندانى را اعدام  نفر3800 كه به فرمان خمينى در زندانهاى كشور در عرض چند شب حدود 67و يا در سال . دارد

 )                   161.(آميز آقاى منتظرى نيز راه بجائى نبرد هاى اعتراض كردند و نامه

كند، با مولوى كه اساس عرفان   آيا آقاى خمينى كه در طول رهبرى خود در جمهورى اسالمى قتاليت را روش مى

جفاى به مولوى و ساير عرفا نيست؟ و آيا اصوال  چنين  نهد همشأن و بل باالتردانستن  خود را بر عشق و محبت بنا مى

 تواند در پى مردم ساالرى، استقالل و آزادى باشد؟ تفكر و بينشى مى

 از زمانيكه آقاى دكترسروش خارج از حوزه واليت فقيه به روشنگرى پرداخت و موجب روشن شدن بسيارى از 

قصدم از بيان اين مطلب، ذكر . ها بردم حظ و بهره...  حافظ وهاى ايشان، بويژه مولوى، مسائل شد، اينجانب از بحث

اين نكته است كه دگرانديش بايد روى گفته هايش حساب كند كه چه تأثير مثبت و منفى ممكن است در جامعه 

 .برجاى بگذارد
  

  فكر و بينش روشنفكران و سياسيون در خارج از كشور

  
مختلف چپ و يا روشنفكران چپى و الئيك انتشار پيدا كرده است، با  در خارج از كشور آنچه از جانب گروههاى 

در خارج تنها به . افكار ونظرات روشنفكران و سياسيون چپ در داخل كشور تفاوت اساسى چندانى وجود ندارد

ته و اى از نظرات گذش دليل جو نسبتاً آزاد و دسترسى به انواع و اقسام منابع دست اول و تجديد نظر شده در پاره

گشت،  نظرات و يا انتقادات جديدى كه در دنياى كمونيسم و سيوسياليسم وسيله متفكرين و ايدئولوگها پديدار مى

اما هسته اساسى همه آنها بر نوع ديگرى از واليت فقيه . گرفت هماهنگى بيشترى داشت و مطالب نوترى را در بر مى

البى و كشاندن مردم با قدرت به سمت و سوى جامعه بى طبقه نظير ديكتاتورى پرولتاريا، ديكتاتورى يك گروه انق

 .استوار بود

 غالب گروههاى چپ متشكل در كنفدراسيون جهانى دانشجويان و يا گروههاى مستقل خارج از آن و ساير 

د، روشنفكران و سياسيون چپ بسته به اينكه به كداميك از قدرتهاى بلوك چپ، دلبستگى و يا وابستگى بيشترى داشتن

دادند و يا تبليغ  كردند و ايده و نظراتى كه انتشار مى همان راه و روش را با تغييراتى براى كشور خود تجويز مى

آنچه در مورد برنامه، فكر راهنما، و نيروى جانشين وسيله اينها انتشار پيدا كرده . كردند بر همان سياق استوار بود مى

 :شوند است، بدو دسته تقسيم مى

 .گيرد را در بر مى...ل ترجمه تمام و يا بخش هايى از منابع و آثار لنين، ماركس، انگلس، استالين، مائو و دسته او

 دسته دوم كه با الهام از منابع دست اول برشته تحرير درآمده است، نظرات و راه حلهاى ارائه شده و روشهاى پياده 

است و در اين راستا، دسته و گروهى راه و ... نام وكردن و بدست گرفتن قدرت بطريق، شوروى، چين، كوبا، ويت

گوارا، فيدل  دانستند و گروه ديگر روش و مشى مائو، چه روش لنين و يا استالين را براى كشور خود ضرورى مى

 .كاسترو و يا انور خوجه را

ت و تغيير  در مجموع تمام گروهها و روشنفكران و سياسيون چپ برنامه تدوين شده براى بدست گرفتن قدر

هاى  هاى تدوين شده بلوك چپ در زمينه حكومت و اداره كشور و نيروى جانشين كه در اختيار داشتند همان نسخه
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اما در رابطه با آزادى و مردم ساالرى و زيست در آزادى و استقالل . كردند مختلف بود كه آنرا تبليغ و ترويج مى

ل و خارج از كشور انتشار پيدا كرده است، بستر جامعه را براى غالب آثاريكه در داخ. خورد كمتر اثرى بچشم مى

كرد و براى از پاى در آوردن رژيم مواد و مصالح زيادى در برداشت اما براى  حذف سلطنت و رژيم شاه آماده مى

 .هاى موجود نوع ديگرى از واليت فقيه بود فرداى رژيم همانطور كه گفته شد، نسخه
  

 مذهبى و ملى مذهبى در خارج از كشور روشنفكران و سياسيون 

  
 روشنفكران و سياسيون مذهبى و ملى مذهبى و دانشجويان مسلمان خارج از كشور زير بمباران تبليغات شديد 

اى نسبت  ها و انتقادات ريشه اى از نارسايى هاى چپ بودند و بدليل اعتقادات مذهبى و استقالل و آشنا به پاره گروه

نيسم و راه روش آنها كه توسط بعضى از ايدئولوگها و متفكرين احزاب چپ و ساير انديشمندان به ماركسيسم و كمو

اما از طرف ديگر از نداشتن برنامه . هاى چپ موافق باشند هاى تدوين شده گروه توانستند با نسخه وارد شده بود، نمى

 .برند رنج مى... اجتماعى، سياسى وهاى مختلف فلسفى، اقتصادى،  تدوين شده و چگونگى علم مبارزه در زمينه

 و بعضى "علم مبارزه"هاى ديگر اسالمى،  به بعد كه سازمان مجاهدين خلق و بعضى از اشخاص و گروه49 از سالهاى 

اى و با  هاى مختلف فلسفى، اقتصادى، اجتماعى را با تغييراتى جزئى و حاشيه هاى تدوين شده در زمينه از نتيجه

ها   دادن دين با علم مبارزه كمونيستها را پذيرفته بودند، دانشجويان مسلمان و ملى مذهبىپذيرش خدا و يا آشتى

اين هم مسلمانان و سازمانهاى : شد بيش از پيش در فشار گروههاى چپ قرار گرفتند و مرتب از همه جهت گفته مى

اند، چرا  بى طبقه سر تعظيم فرود آوردهها و جامعه  مبارز اسالمى كه سرانجام در مقابل علم مبارزه و راه رهايى توده

ها گردن بگذاريد و از اين فلسفه ايستا  نبايد شما از آنها سرمشق گرفته و با علم مبارزه آشتى كنيد و به راه رهايى توده

 .راحت بشويد

حرير درآمد  گرچه انتشار دو كتاب مهم و پرارزش فلسفتنا و اقتصادنا كه توسط سيد محمد باقر صدر به عربى برشته ت

و به فارسى تحت نام فلسه ما و اقتصاد ما ترجمه و انتشار پيدا كرد، مواد و مصالح زيادى در برابر حمله و هجوم 

هاى تدوين شده  شد به آنها بعنوان نسخه كمونيستها در برداشت و پاسخگوى بعضى از اشكاالت و ايرادات بود اما نمى

 .تنظير آنچه كه ماركسيستها داشتند نگريس

 در كتاب اقتصاد ما، اقتصاد ماركسيستى و كاپيتاليستى به نقد كشيده شده و با اقتصاد اسالمى كه نه اقتصاد ماركسيستى 

 .است و نه كاپيتاليستى و راه سومى است به جنگ انداخته شده و در اين جدال اقتصاد اسالمى پيروز بدر آمده است

شده و با بيان حركت جوهرى كه مالصدرا مبتكر آن است، آنرا با حركت  در فلسفه ما نيز، فلسفه ماترياليستى نقد 

روشنفكران مسلمان و ملى مذهبى و . ديالكتيكى به جدال انداخته و فلسفه اسالمى را بر آن غلبه داده است

 دانشجويان مسلمان كه بعضاً در اطراف جبهه ملى دوم و كنفدراسيون جهانى دانشجويان فعال و سپس از هم جدا

 با جمع 47شده بودند، هر كسى به دنبال كار درس و بحث خود رفته بود تا سرانجام با شرحى كه قبالً رفت در سال 

ها، خبرنامه جبهه ملى سوم با شعار استقرار حكومت ملى هدف جبهه ملى ايران   مذهبى-ها و ملى  شدن بعضى از ملى

 انجمنهاى اسالمى دانشجويان در اروپا شكل گرفت و سپس در است، انتشار پيدا كرد، مقارن اين تاريخ نيز اتحاديه

 . نهضت آزادى خارج از كشور اعالن موجوديت كرد52سال 

 به بعد مركزى براى نشر افكار و نظرات متفكرين اسالمى 1350 اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان كم كم از سال 

فرانسهاى فرهنگى، مطالب مختلف به بحث و بررسى گذارده در خارج از كشور درآمد و با برگزارى سمينارها و كن

 بحث ايدئولوژيكى تحت نام دين، كدام 49 - 48در سال . كرد شد و غالب مطالب مهم آن سپس انتشار پيدا مى مى

اى تحت  جزوه. توسط دكتر بهشتى مطرح شد كه سپس بصورت جزوه انتشار پيدا كرد.. مسلك؟ و انسان و آينده و

دو مقاله درباره اقتصاد اسالمى از دكتر حسن . د در اسالم نيز از محمد مجتهد شبسترى چاپ و توزيع شدعنوان جها
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اى نيز تحت عنوان توطئه يا تحول در رابطه باتحول ادعاى سازمان مجاهدين از اسالم به ماركسيسم  نمازى و جزوه

: ز كتب و جزوات تحقيقى چندين نشريه ديگر بنامالبته اتحاديه بجز طبع بعضى ا. از همين نويسنده چاپ و منتشر شد

 .كرد اسالم مكتب مبارز، مجموعه كرامه قدس، اطالعيه متفرقه و موسمى منتشر مى

صدر تدوين و در مجله اسالم مكتب مبارزه انتشار   به بعد سلسله مباحثى مهم و تحقيقى توسط آقاى بنى50 از سال 

 .زشى به بحث و بررسى گذارده شد و سپس به زيور طبع آراسته گرديديافت و بعضى از آنها در سمينارهاى آمو

صدر در اروپا مطرح كرده و منتشر   تا پيروزى انقالب رئوس كلى مباحث و مسائلى كه آقاى بنى1350 از سال 

 :اند بشرح زير است شده
  

 : در زمينه

 روش شناخت بر پايه توحيد و توحيد و تضاد:  فلسفه و جهان بينى

 بعثت دائمى و چهارچوبى براى انديشه و عمل: ت و انديشه حرك

 شناسى واحد پيش آهنگ، جامعه)شناسى خانواده  جامعه: رابطه با خانواده

  زناشويى، تارعنكبوتى خانواده، وظايف زناشويى در تمركز و تكاثر

 ...( قدرت و زن در شاهنامه و

 : در باره

  و برنامه حكومت اسالمى اصول ضابطه و رابطه حكومت اسالمى:  حكومت

 ايدئولژى شاهشناهى، ايران بر لبه پرتگاه، نفت و سلطه:  قدرت و رژيم پهلوى

 اقتصاد توحيدى:  اقتصاد

 زور عليه عقيده:  تحول سازمان مجاهدين

 كيش شخصيت و تعميم امامت:  اجتماع و انسان

طلبى و  ا و مكتوبات مصدق بعنوان سمبل استقاللموازنه عدمى، مدرس و استقالل، و انتشار نطقه:  آزادى و استقالل

 آزاديخواهى تز موازنه منفى

تعميم امامت كه ابتدا بحثى بود در رابطه با موانع داخلى كه اتحاديه را از : باسازماندهى و موانع آن  در رابطه

 .تر بصورت كتاب تعميم امامت در آمد داشت و سپس آن بحث بصورت كلى حركت و پيشرفت باز مى

... هاى خبرنامه در رابطه با مسائل سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى و  و عالوه بر اينها بسيارى از مقاالت و سرمقاله

 .مطرح شده است

 با مطرح كردن اين بحثها و شركت در جلسات مختلف سخنرانى و سمينارها و پيشنهاد بحث آزاد در نقاط مختلف 

نشجويان بمرور بر جو حاكم دانشجويى غلبه كرد و توده دانشجويان مسلمان هم كه اروپا و در بين مجامع مختلف دا

ديدند وى در برابر تمام مخالفان ايستاده و پاسخگوى شبهات و اشكاالت آنهاست و بر خالف گذشته يك مسلمان  مى

مخالفان احساس غرور و خواند، شاد و خوشحال بودند و در برابر  است كه همه را به بحث آزاد و تبادل نظر فرا مى

 .كردند سربلندى مى

 با وجود مطرح كردن همه اين مباحث و شكستن جو ضداسالم، بداليل زير، آن مباحث نفوذ و ريشه الزم را در بين 

 :توده دانشجويى پيدا نكرد

 . تمام اين مباحث در فاصله زمانى چند ساله و در جمع هاى محدود در اروپا مطرح گرديد-  

 محدود دانشجويان مسلمان و عالقمند به اينگونه مباحث در خارج از كشور تعداد -  

 .هاى بعضى از معاندين و حسودان  سمپاشى-  
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كند اما در نگارش قلم سختى  صدر معموالً در سخنرانى مطالب را ساده و روشن بيان مى آقاى بنى:  شيوه نگارش-  

انتقادات زيادى در رابطه سختى . دارد كند و از كار باز مى هاى خود را خسته مى برد كه غالباً خواننده بكار مى

 : اى نوشته بود يك بار خواننده. كرد اما وى كمتر به اين مطلب توجه مى. شد مطالب ايشان مى

بسيار عميق و با ارزش بودند ولى افسوس كه قلم مشكل و عبارات ( صدر يعنى بنى) سلسله بحثهاى آقاى موسوى " 

 )162.("كرديم ، بطوريكه گاهى دقايق زيادى را براى پيدا كردن معنى يك لغت صرف مىكمى نارسا داشت

 ...  و-  

صدر در رابطه با استقالل و آزادى، حكومت اسالمى و برنامه  اى كه آقاى بنى  گفتنى است كه تمام مباحث ريشه

بويژه كتاب .  ضديت با آن بودحكومت مطرح كرد نه تنها هيچ وجه مشتركى با واليت فقيه نداشت، بلكه در جهت

صدر همراه  تعميم امامت كه بيشتر در جهت آزادى و مردم ساالرى و زيست در آزادى است، بعد از اينكه آقاى بنى

گيرى انقالب در ايران با نام و بى نام چاپ شده  پرواز انقالب به تهران آمد، بعضى از كتابهاى وى قبالً در دوران اوج

اى  خود وى هنگام ورود به تهران سخنرانى و بحث آزاد را شروع كرد و همه روزه به توضيح پارهبود و با وجوديكه 

اى و اساسى  پرداخت، در آن جو طوفان زده، مردم غالباً بدنبال حل مسايل سياسى بودند تا مسايل ريشه از مسائل مى

شه بدواند با وارد شدن به صحنه رياست و تا رفت كه افكار و نظرات وى در بين توده مردم نفوذ پيدا بكند و ري

جمهورى و حذف از رياست جمهورى يكباره كتابها، افكار و عقايد وى نيز بدليل جو شديد سانسور از صحنه حذف 

 .داد شد و كسى جرات مطرح كردن آن را بخود نمى

يت بود كه با جذبه  در آن فضاى خالى و جو شديد سانسور، تنها صداى باقيمانده صداى آقاى خمينى و روحان

معنوى و قداست ايجاد شده در اطراف آقاى خمينى بعنوان رهبر شيعيان جهان و نايب امام زمان و سلطه وى بر كل 

دستگاه روحانيت فضاى جامعه و زمان آماده پذيرش واليت فقيه و يا بهتر بگويم اسالم متمركز بر قدرت مسلط 

 .گرديد
  
  مستثنى كردن انقالب - 4 

  
رسد كه روشنفكران، جامعه شناسان، محققان و پژوهشگران ما اعم از جريانهاى چپ و راست و يا  ن بنظر مى چني

و . نداشتند... ، انقالب چين و1917مسلمان، تحليل جامعى از انقالبهاى گذشته نظير انقالب كبير فرانسه، انقالب اكتبر 

ها  روزى آن و چند سال اول انقالب و حتى براى بعضىگيرى انقالب و در آستانه پي به همين علت در مراحل اوج

همه انقالبهاى گذشته . آورند اى از ساير انقالبهاى گذشته به حساب مى ساليان بعد از آن و حتى هنوز تافته جدابافته

مراحلى را طى كرده و قوانين متشابهى در تمام آنها سارى و جارى بوده است و بسته به شرايط فرهنگى، دينى، 

شود آنها را از يكديگر  داب و سنن اجتماعى و وضعيت خاص هر كشور، تا حدودى نتايج متفاوتى ببار آورده كه مىآ

 .تشخيص داد و وجه تمايز آنها را پيدا كرد

 مسلم است كه در هر كدام از اين انقالبهاى گذشته، وضعيت اجتماعى، فرهنگى، مذهبى و آداب و سنن 

اگر كار تحقيق . شود مشاهده كرد ر نبوده و اثرات مختلف اين مسايل را در همه آنها مىشان در آن بى تاثي اجتماعى

و مطالعه را از سطح به عمق و به باطن اين انقالبها ببريم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه همه اين انقالبها با وجود 

يكسانى عبور كرده و نتايج تقريباً مشابهى اند، از مراحل و گذرگاههاى  ظاهرى متفاوت از قوانين مشابهى پيروى كرده

 .اند ببار آورده

ها و اطالعات  را مورد تحقيق   در حقيقت هر گروه، دسته و صاحبان طرز تفكرهاى مختلف بيشتر آن قسمت از داده

يا از كرده و  دادند كه بيشتر به طرز فكر خودشان و اثبات آن طرز تفكر نزديك بوده و يا آن را اثبات مى قرار مى
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كمتر به اين فكر بودند كه انقالبها را از اين نقطه نظر مطالعه كنند كه آنها چه . هاى مثبتى برخوردار بوده است هسته

 اند؟  اند، از چه قوانينى تبعيت كرده، چه نكات يكسانى داشته و چه نتايج مثبت و منفى ببار آورده مسيرى را طى كرده

اى عليه رژيم سلطنتى استفاده   انقالبهاى گذشته، از آن انقالبها به عنوان وسيله بدون توجه به نتايج ببارآمده از

براى . شد كه بشود از آن عليه شاه و رژيمش استفاده كرد ها و اطالعات، به آن قسمتى استناد مى از داده. شد مى

 پژوهشگران، روشنفكران، جامعه شناسان،: سهولت و روشن شدن كار الزم است كه در يك رده بندى كلى

هاى  البته هر دسته و گروه در درون خود به شاخه. را به دو جريان چپ و راست تقسيم كنيم... سياستمداران و

شوند و سپس وضعيت انقالبهاى  مختلفى كه نشان دهنده طيفهاى گوناگون از يك طرز تفكر كلى است تقسيم مى

 :رار دهيمگذشته را از ديد كلى اين دو جريان عمده مورد بررسى ق
  
  دست چپى ها- 1 

  
دست چپى، انقالبهايى نظير انقالب اكتبر، انقالب چين، ...  قريب به تمامى روشنفكران، پژوهشگران، سياستمداران و

دادند و در واقع اين انقالبها و به خصوص انقالب  را با يك ديد كامالً مثبت مورد ارزيابى قرار مى... انقالب كوبا و

تمام آمال و آرزويشان اين بود كه روزى شاهد . شد انقالب چين كعبه آمال و آرزوى آنها محسوب مى و 1917اكتبر 

هاى مثبت اين انقالبها  با يك چنين ديدى الجرم جز جنبه. پيروزى يك چنين انقالبهايى در كشور خودشان باشند

 روزها اينقدر عاشق و شيفته اين در آن. ديدند جز حسن چيز ديگرى نبود هر چه مى. ديدند چيز ديگرى را نمى

شدند و از جنبه عملى و يا نظرى و  انقالبها بودند كه اگر خداى ناكرده گاهى در بعضى مواقع با بحرانى روبرو مى

شدند كه قادر به پاسخگويى منطقى آن نبودند، در اين قبيل مواقع يا كوتاه  تئورى آن، مورد سئوال واقع مى

ن اين بود كه چون اين مخالفان قدرت فهم و درك واقعى و علمى ندارند نبايد سر بسرشان آمدند و يا استداللشا مى

پرداختند و يا با چاشنى زور و چند برچسب مثل بورژوا،  گذاشت و يا اينكه با تعصب خاص به دفاع غير منطقى مى

 .كردند مطلب را تمام مى... غير علمى، ارتجاعى، منفعل و

هاى مختلف،  يل به يكى از انقالبهاى اكتبر و يا چين و يا هر دو داشتند وبه خاطر وابستگىهاى چپ، تما  اغلب گروه

غالباً حاضر نبودند كه نكات منفى را كه در كشورهاى شوروى . ديدند وجود خودشان را در آن عجين شده مى

ناليدند و  در درون از آنها مىآنروز، چين، آلمان شرقى ديده بودند و يا مسائلى كه بر سر خودشان آمده بود و خود 

ها  اين گروه. هاى مهمى پى برده بودند، آنهارا در معرض افكار عمومى قرار دهند  در طول زمان به كاستى"يا احيانا

بيند جز حسن چيز   قادر به ديدن عيب معشوق نيست و هر چه را در او مى"ها اغلب نظير عاشقى كه عمال و دسته

 .كردند اى منفى در مورد معشوق خود از كسى بشنود، عمل مى خواهد كه نكته مىديگرى نيست و حتى دلش ن

براى كشور ما با توجه به اوضاع و احوال آن مناسب ...  اينكه آيا انقالبهايى نظير انقالب اكتبر و يا انقالب چين و

شود در كشور   چه طريقى مىكردند اين بود كه چگونه و به كردند و تنها به چيزى كه فكر مى است، اصالً فكر نمى

كردند و نكاتى  شدند و مساله را تحقيق مى اگر هم زمانى كسانى پيدا مى. خود آنرا پياده و به انقالب مادر وصل كرد

شدند كه حكايت از بعضى از نارسايى چه در عمل و چه در نظر در مورد انقالبها بود، سيل تهمتهاى  را يادآور مى

به سوى او سرازير ... يتاليست، خرافى، جاسوس، جيره خوار، آلت دست امپرياليسم، لمپن ومختلف نظير بورژوا، كاپ

 )163.(شد مى

هاى مختلف و يا كسانى كه ظاهراً چپ نبودند و به اسالم اعتقاد داشتند ولى به اين انقالبها نيز تمايل   بودند گروه

دانستند و به مابقى آن به عنوان نجات  اوراءالطبيعه مىپيدا كرده بودند و تنها نقطه منفى اين ايدئولوژى را نفى م

شدند كه  دانستند و لذا كمتر حاضر مى كردند و آن را راهگشا و حّلال مشكالت كشور خود مى دهنده بشر نگاه مى

جدى  مورد مطالعه - هاى تئورى و نظرى  هاى عملى و چه از جنبه  چه از جنبه-عميقاً نتايج و اثرات اين انقالبها را 
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هاى تئورى آنها را بر  بردند كه بخش هايى از نظريه قرار دهند، بلكه به عكس تمام سعى و كوشش خود را بكار مى

بخشى كه درون كشور بودند به خاطر وجود جو سانسور و خفقان قادر . وفق نظريه اسالم اثبات و استدالل نمايند

اند را مورد بررسى  هاى نظرى آن كرده وگها نسبت به جنبهنبودند كه متون اصلى آنها و تجديد نظرهايى كه ايدئول

اى  هاى دست و پاشكسته هاى دست دوم و سوم و يا به ترجمه و تحقيق قرار دهند و در اين رابطه اغلب به متون

تر بودند و اغلب از  كردند و لذا هميشه از لحاظ تئورى و نظرى يكى دو دهه از خود آنان عقب دسترسى پيدا مى

بردند و به  بخش ديگرى از گروههاى چپ كه در خارچ از كشور به سر مى. ل تجديد نظر شده اطالعى نداشتندمساي

ها و يا معتقدان  خود اين ايدئولژى  هاى مختلف اين انقالبها وسيله غربى متون اصلى و تحقيقات وسيعى كه در زمينه

 .دندكر انجام شده بود دسترسى داشتند نيز كمتر به آنها توجه مى

جستند و با  برد، بيزارى مى  اينان نيز از هر چيزى كه ايده و دنياى مبتنى بر آمال و آرزويشان را به زير سئوال مى

وجودى كه فالسفه بزرگ غرب و بسيارى از رهبران احزاب چپ كشورهاى غربى و نيز پژوهشگران مختلف مطالب 

گرفتند و به داليل روحى  ار داده بودند، همه آنها را ناديده مىمتنوع و گوناگونى در نقد فلسفه مورد عالقه شان انتش

گشت كه به بعضى از داليل آن در  طرفانه براى آنها فراهم نمى  روانى، فرهنگى و بعضى وابستگيها، امكان تحقيق بى-

 :شود زير اشاره مى

 و امپرياليستى خود نسبت به ملل  به خاطر غارت و چپاولگرى، كه كشورهاى به اصطالح آزاد با سوابق استعمارى- 1 

كردند  تحت سلطه و عقب افتاده در پيش گرفته بودند و از تمام امكانات آنها به نفع كشورهاى خود بهره بردارى مى

 .و مانع پيشرفت و استقالل اين كشورها شده بودند

تند و تحقيقات جدى و داش هاى مختلف توجه خاصى مبذول مى ها به مساله چپ و ماركسيسم از جنبه  غربى- 2 

هاى نظرى و علمى و عملكرد آنها و نتايجى كه در اثر اين طرز تفكر در كشورهاى تحت سلطه  جامعى نسبت به جنبه

اين پژوهشها و تحقيقات براى خود كشورهاى آزاد كارگشا . آوردند اين رژيم جديد بوجود آمده بود به عمل مى

ولى چون ملل تحت سلطه و استعمارزده وسيله . داد مونيستى را نشان مىبود و بسيارى از حقايق درونى كشورهاى ك

ها كمتر  شدند، مبارزين و عالقمندان به سرنوشت كشور خويش و نيز چپى همين كشورهاى آزاد، چپاول شده و مى

 .جستند از اين تحقيقات و منابع سود مى

حاد جماهير شوروى با طبل و دهل و  از طرف ديگر چون كشورهاى بلوك شرق و در رأس همه آنها ات- 3 

هاى مادى و معنوى  دستگاههاى عريض و طويل تبليغاتى خود نداى آزادى و آزاديخواهى سرداده و بعضاً با كمك

خود به كشورهاى تحت سلطه غرب آنها را به جرگه خود كشيده بودند، اين كشورها، خود به مبلغين آنها تبديل 

 جدى نسبت به آزادى در درون مرزهاى خود اين كشورهاى كمونيستى بعمل شده بودند و بدون اينكه تحقيق

كردند و حتى از ديكتاتورى كه احزاب كمونيست در كشورهاى متبوع خود به  آورند، كوركورانه از آنها دفاع مى

اين پيروى كوركورانه و پذيرش حزب كمونيست شوروى به . خاستند وجود آورده بودند، به دفاع جدى بر مى

 لقب "مركز احرار عالم"عنوان حزب آزاد كننده بشريت از يوغ استعمار و استثمار به جايى رسيده بود كه مسكو 

تمايل و عشق به اين كعبه آمال و آرزو و تبليغات وسيع و گسترده، خود مانع ديگرى براى تحقيقات و . گرفته بود

 .پژوهش بى طرفانه بود

رهاى بلوك شرق به خاطر دست اندازى به كشورهاى ديگر و پيدا كردن  اتحاد جماهير شوروى و ساير كشو- 4 

جاى پايى در اين كشورها براى خود در هر كشورى با بذل و بخششهاى مختلف مادى، معنوى، فرهنگى و 

هاى مختلف گروههايى را به مرور تبديل به عامل خود در اين كشورها كرده بودند كه اين نيز مانعى براى  رايزنى

 .آورد قات آزاد بى طرفانه بودجود مىتحقي
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ايكه كشورهاى بلوك شرق و به خصوص در رأس آنها شوروى و   برقرارى جو سانسور، همراه با تبليغات گسترده- 5 

چين نسبت به حقايق درونى كشور خويش، اهداف و استراتژى و نيز دستĤوردهاى خود براى گروههاى متمايل و 

شد اين گروهها كمتر قادر باشند به حقايق و رويدادهاى  ار كرده بودند، موجب مىطرفدار در كشورهاى ديگر برقر

شدند، به نحوى آنها را  واقعى اين كشورها دسترسى پيدا بكنند و احياناً اگر بعضى از آنها از كنه مسئله مطلع مى

هميدند كه ديگر كار از كار ف و يا زمانى مى. كردند كردند و با برچسب زدن آنها را از ميدان بدر مى بايكوت مى

 .اين نيز مانعى ديگر براى تحقيقات بى طرفانه بود. گذشته بود

مردم ما و بالطبع روشنفكران، پژوهشگران، سياستمداران .  مهمترين عامل وضعيت فرهنگى و روحى خودماست- 6 

جتماعى در كشور ما سروكار اغلب كسانى كه با مسايل ا. پردازند كمتر به كار پژوهشى و تحقيقاتى جدى مى... و

دارند مايلند به كارى بپردازند كه نتيجه آن فورى عايدشان شود و لذا به آن سرى از كارهايى كه متضمن تحقيق 

انگيز  طبيعى است كه بيشتر به مسايل احساسى و هيجان. دهند طوالنى و مستمر باشد كمتر از خودشان رغبت نشان مى

گذارند و هميشه از ملت  هاى احساسى مردم و قهرمان پرورى آنها انگشت مى تهو چون روى نك. شوند كشيده مى

كند كه اين خود مانع جدى هر تحقيق و  ها و نقاط ضعف آنها برخورد مى اند، كمتر به كاستى خود قهرمان ساخته

 .پژوهشى است

رانده و سختى و فشار را با اند كه زندگى خود را تحت ظلم و ستم گذ  در طول تاريخ كشور ما، اشخاصى بوده- 7 

ها بى تفاوت بمانند  اند در برابر اين ظلم و ستم افرادى از بين اينها كه نتوانسته. اند گوشت و پوست خود لمس كرده

در . اند تمام سعى و تالش خود را در راه مبارزه و تغيير آن وضعيت و آزاد و رها ساختن مردم و كشور صرف كرده

ها و مطالعات خود عاقبت االمر  اند كه بعد از بررسى  پژوهشگران و سياستمدارانى هم بودهاين ميان، روشنفكران،

هاى كشورهاى ديگر مانند انگليس و آمريكا يا متابعت از مشى  ها و ايدئولژى چاره كار را توسل و پيروى از سياست

و از اين رهگذر افرادى به خدمت . اند فكرى و سياسى شخصيتهايى مانند مائو، انور خوجه و ديگران تصور كرده

اند، در بدو امر براى رها سازى  اند و نقش ستون پنجم را در كشور خويش بازى كرده منافع اين كشورها در آمده

اند و فكر  اند عجول بوده اند و يا اگر هم داشته چون بسيارى از آنها حوصله كار جدى نداشته. مردم خود بوده است

شود با كمك اين كشورها، كشور خود را از زير يوغ ظلم و ستم آزاد كنند، بدون  گى مىاند كه به ساد كره مى

اند، در دام اين كشورها فرو  تحقيق به اين در و آن در زده و با در باغ سبزى كه اين كشورها به آنها نشان داده

 تفكر و شيوه زندگى و اداره كشور اند كه در نتيجه يا بصورت عامل آنها عمل كرده و يا از لحاظ نحوه عمل و غلطيده

طلبى و  در ميان اين دسته و گروه فرصت طلبانى هم هستند كه تنها از روى فرصت. همچنان متمايل به آنها شده اند

 .اند منافع شخصى خويش در خدمت بيگانگان در آمده

ه شناسان، سياستمداران و شد كه برخى روشنفكران، جامع  عواملى كه ذكر شد و نيز عوامل ديگر مانع از آن مى

گروههاى چپ ما قادر باشند كه به كنه انقالبهاى گذشته و سير تحول آنها و نيز قوانين سارى و جارى متشابهى كه در 

همه آنها يكنواخت بوده است و بويژه به استراتژى و هدف نهايى سردمداران آنها كه استقرار يك قدرت متمركز بود 

 .پى ببرند
  
 گروههاى چپ نسبت به انقالب مواضع 1- 1 

  
 گروههاى چپ كه تا روزهاى آخر پيروزى انقالب اسالمى، آنرا بايكوت كرده بودند و عمالً معتقد بودند كه يك 

.  چگونه قادر است انقالبى را به پيروزى برساند"هاست افيون توده"انقالب مذهبى پيروز نخواهد شد و مذهب كه 

 :قابل عمل انجام شده واقع شدند، مواضع مختلفى اتخاذ كردندوقتى انقالب اوج گرفت و در م
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   حزب توده و اعوان و انصار آن1- 2 

  
از ) 164("مادر"طلبى و رايزنى با حزب   حزب توده و گروههاى متشكل در حول و حوش آن از روى فرصت

ود را به صورت يك مسلمان دو تر شدند و به دستور حزب، اعضاء و هواداران ريش گذاشتند و خ ها، مذهبى مذهبى

تعدادى از هواداران و اعضاء حزب توده در هر جا و در هر ارگان، سازمان و تشكيالتى . آتشه حزب اللهى درآوردند

و اينقدر خود را به امام خمينى و ) 165(كردند خود را به صورت عوامل جمهورى اسالمى درآوردند كه كار مى

كردند و جلساتى هم با رهبر حزب جمهورى   كه باهم اطالعات ردو بدل مىحزب جمهورى اسالمى نزديك كردند

 )166.(تر شده بودند اسالمى آقاى دكتر بهشتى و ديگران داشتند و باالخره از همه خط امامى

 استراتژى و برنامه حزب توده اين بود كه به هر وسيله ممكن بين مليون و رهبرى انقالب نفاق و جدايى بيندازند و 

ه گروههاى ملى و ميهن پرست را از گرد رهبرى انقالب و جمهورى اسالمى دورسازند و خود را تا جايى كه هم

ممكن است نزديك و حامى و پشتيبان واقعى انقالب نشان بدهند و بدين وسيله امكان نفوذ در ارگانهاى مختلف را 

فكر . انجام كارهاى بعدى بدست آورندبراى خود فراهم سازند و با كمك اين عوامل اطالعات الزم را براى 

كردند هنگامى كه اين قسمت از برنامه آنها يعنى ايجاد و بروز نفاق و جدايى بين مليون و ميهن پرستان و رهبرى  مى

انقالب كامل شد و آنها را از انقالب و اداره آن جدا ساختند، فرصت حمله نهايى و قبضه كردن قدرت براى 

  .شود خودشان آماده مى

 قادر به اداره كشور و انقالب نيست و "آخوند چون مرتجع است و عقب افتاده" اينان بر اساس طرز فكر خويش كه 

توانند با يك حمله گازانبرى و همه جانبه با كمك كودتا و يا  در نتيجه تنها گروه باقى مانده كه خود آنها هستند، مى

ولى اغلب اينها از وقايعى كه در . د بر مسند حكومت قرار بگيرندشبه كودتايى قدرت را از دست آخوند بگيرند و خو

درون خود شوروى و كشورهاى بلوك شرق درحال بوقوع پيوستن بود غافل بودند و هم غافل از اين كه مسئله از 

ابط ديد مابقى جهان پنهان نبوده است و كشورهاى غربى با تمام امكانات خود تغييرات و تحوالت داخلى ايران و رو

كوشند كه اين كشور به طرف اتحاد جماهير  دهند و با تمام قدرت مى آنها را به دقت مورد مطالعه و ارزيابى قرار مى

 .شوروى در نغلطد و جزو اقمار بلوك شرق نشود

ا آنه. هاى حزب توده به رهبرى حزب مادر آگاه شده بودند ها با استفاده از عوامل خود از نحوه عمل و برنامه  غربى

اين اطالعات را در موقع مناسب در اختيار جمهورى اسالمى قرار دادند و اين دفعه، اين جمهورى اسالمى بود كه 

با حمله همه جانبه و ناگهانى خود تمام اعضاء سازمان مخفى و رهبران درجه اول و دوم حزب توده را بازداشت 

، خيانت، توطئه براندازى عليه جمهورى اسالمى و كرد و بعد از مدت كمى آنها را وادار به اعتراف به جاسوسى

 و حكومت اتحاد "مادر"آميز گذشته خويش كردند و آشكارا وابستگى همه جانبه خود را به حزب  عملكرد خيانت

در نتيجه احسان طبرى، كيانورى و ديگران به . جماهير شوروى در دورانهاى گذشته با زبان خويش آشكار ساختند

دست جمهورى اسالمى درآمدند و الجرم هرچه اطالع از اين طرف و آنطرف داشتند همه را در صورت عواملى در 

و در بعضى مواقع با آنها رايزنى بعمل آمده است كه از جمله نامه آقاى خمينى . اختيار جمهورى اسالمى قرار دادند

 )167.(به گورباچف با اشاره و رايزنى با احسان طبرى عملى گرديده است

  ساير گروههاى چپ 1- 3 

  
 : ساير گروههاى چپ به سه دسته تقسيم شدند

به دليل واقع گرايى شان، پذيرفتند . اى از همان اوايل انقالب احساس كردند كه زمينه براى آنهامساعد نيست  عده

ا و كارى كه عليرغم تصور و ميل آنها انقالب و رهبرى آن بدست مسلمانها افتاده است و همه چيز در يد قدرت آنه

كردند نيست  آيد و فهميدند كه انقالب در جهت و سمتى كه شعارها بيان مى هم در شرايط فعلى از دست شان برنمى
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اينان . رود و بلكه به سمت يك حكومت مطلقه و زيرپاگذاشتن همه حقوق و آزاديهاى اجتماعى و فردى پيش مى

برخوردار بودند و اطالعاتى داشتند، .. ب چين، آلبانى و، انقال1917هاى انقالب اكتبر  چون تا حدودى از تجربه

اى از آنهاباز راهى كشورهاى خارج گرديدند و  زودتر از ديگران جهت انقالب را تشخيص دادند و در نتيجه عده

 .اى ديگر در كشور نيز سياست را به كنارى گذاشتند و مشغول فعاليتهاى اقتصادى و كار و زندگى شدند عده

 نظير گروه بابك زهرايى و ديگران سعى كردند تا جايى كه ممكن است به كارهاى سياسى و گروهى  گروه دوم

ها چون در طول مبارزات خود بيشتر شكل گرا شده بودند تا محتواگرا و چون مشاهده  اين تيپ. خود ادامه دهند

كردند مهم  دتر است، فكر مىكردند كه شعارهاى جمهورى اسالمى و انقالب از شعارهاى خودشان هم خيلى حا مى

نيست كه چه گروهى رهبرى را در دست دارد، مهم اينست كه اهداف و شعارشان، همان اهداف و شعارهاى ماست 

كردند و  ها از سياست حزب جمهورى اسالمى حمايت مى در نتيجه با حفظ اعتقادات گروهى و مسلكى در اكثر زمينه

امپرياليسم آمريكا، دفاع از : روههاى چپ اصوالً چند مسئله حائز اهميت بودبراى گ. در بعضى جاها نيز خنثى بودند

حقوق كارگران و كشاورزان، الغاء رژيم سلطنتى و شاهنشاهى، ملى كردن صنايع و كارخانجات، حمايت از انقالب 

در مواردى به داد و حتى  هاى فوق جمهورى اسالمى تندترين شعار ممكن را مى در زمينه. فلسطين و از اين قبيل

 :اى شعار تند بود كه هم گروههاى چپ و هم ديگران انگشت به دهان مانده بودند اندازه

 شعار مرگ بر آمريكا، هر چه فرياد داريد بر سر آمريكا بزنيد و شيطان بزرگ، شعار سارى و جارى در همه زمانها و -  

 .مكانها شده بود

 .د مجانى در اختيار همه قرار گيرد عنوان شده بود كه آب و برق و اتوبوس باي-  

 . مبارزه با امپرياليسم و كاپيتاليسم شعار روز شده بود-  

 . شاه و رژيم سلطنتى محمد رضاشاه و اعوان و انصار او، طاغوت و طاغوتچه لقب گرفته بودند-  

جرم همكارى با رژيم شاه و  بازار دادگاههاى انقالب بعنوان يك دادگاه به اصطالح خلقى، داغ بود و بسيارى را به -  

 .آمريكا به ديار عدم فرستاده بود

 . نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسالمى شعار سياست خارجى كشور بود-  

 و عرق بدن كارگر نزد من از "خدا هم كارگر است" در رابطه با كارگران و كشاورزان آقاى خمينى شعار داد كه -  

 .باالتر است... بوى عطر

 .بيل شعارها واز اين ق-  

تر از شعار  ديدند كه به حق اين شعارها، خيلى تندتر و كوبنده  كسانى كه به شعار دادن عادت كرده بودند، چون مى

شد، تا حدودى آزادى بيان و قلم  ها حفظ مى ها و حقوق خودشان است و چون در اوايل انقالب بعضى از آزادى

هاى زيادى مصادره شده بودند، با آمريكا و اعوان و انصارش به ظاهر ها، صنايع، اموال و زمين محفوظ بود، كارخانه

اينان چون اين ظواهر را . اى بود رابطه خصمانه بود، مستضعفين و حاكميت آنها ترجيع بند سخنرانى هرگوينده

هبران ديدند و همه آنها نيز منطبق با سليقه و طرز فكر و ايده خودشان بود و از مسايلى هم كه در درون ر مى

گذشت چندان اطالعات دست اولى نداشتند، در نتيجه جز تائيد و حمايت و يا سكوت نسبت به  جمهورى اسالمى مى

 .رهبرى و انقالب راه ديگرى برايشان نمانده بود

اينان در .  گروه سوم از همان اوايل انقالب رودروى انقالب ايستادند و مبارزه مسلحانه را با انقالب آغاز كردند

آفريدند و در نتيجه از همان اوايل انقالب متوارى  كمن صحرا، كردستان و بعضى نقاط ديگر هر روز مسئله مىتر

اى ديگر نيز بازداشت و گرفتار شدند و  اى از آنها اعدام و عده شدند و زندگى مخفيانه را برگزيدند و در نهايت عده

 تعدادى از آنها راهى كشورهاى اروپايى و آمريكايى باالخره بعد از سنگين شدن جو و تنگ شدن عرصه بر آنان،

 .شدند و در آنجا رحل اقامت افكندند
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  دست راستى ها- 2 

  
 اكثر نكاتى را كه در مورد گروههاى چپ يادآور شديم كه مانعى براى بررسى و پژوهش بى طرفانه و آزاد در مورد 

. كند اما در اينجا شكل مسئله فرق مى. ا هم صادق استه انقالبهاى گذشته و نتايج آن بود، در مورد دست راستى

 :شدند ها تقسيم مى گروههاى مختلف دست راستى مخالف شاه و رژيمش عمده به دو دسته مسلمانها و الئيك

 منظور از مسلمانان كسانى هستند كه اعتقادات مذهبى داشته و هركدام به نحوى دين را در سياست دخالت 

 اين دسته با طيفهاى " سياست عين ديانت و ديانت عين سياست است" ديگر اعتقاد داشتند كه دادند و به عبارت مى

  كه اسالم يك -كردند   و يا حداقل چنين تظاهر مى- مختلف فكرى و روشهاى مختلف سياسى، همگى اعتقاد داشتند 

 اين عصر و زمان كه همه در. تواند راهگشاى مشكالت و حالل مسايل كشور باشد ايدئولوژى خالقى است كه مى

 از حل مسايل و مشكالت -هم ماركسيسم و هم كاپيتاليسم- روشهاى گوناگون شرق و غرب به بن بست رسيده است 

 .جهان عاجزاند، اين تنها اسالم است كه راه حل همه اين معضالت پيچيده بشرى را در خود دارد

 و در اداره كشور دين را بايد از "ين از سياست جدا استد" و منظور از الئيكها كسانى هستند كه اعتقاد داشتند 

سياست جدا كرد و راه حل مسايل كشور را همان جدايى دين از سياست به همان نحو كه در غرب عمل شده و نيز 

دانند، گرچه معتقدين دراين طيف نيز اكثر شان مسلمان بوده و هستند و  در دمكراسى به سبك كشورهاى غربى مى

از . دانند اند، ولى دين را يك رابطه فردى بين خود و خدا مى ز آنها اعتقادات مذهبى خود را حفظ كردهبسيارى ا

نظر اين گروه بايد دين از سياست كامالً جدا باشد و دموكراسى غربى هم بهترين راه حل اداره كشور و آينده آن 

 .است

ى گذشته و رويدادهاى مختلف را با يك چشم نگاه  انقالبها- ها   مسلمانها و الئيك- همه طيفهاى دست راستى 

كردند و در پژوهشها و تحقيقات خود، آنها را با دموكراسى و يا  كردند و بيشتر به قسمتهاى سطحى آن توجه مى مى

روشنفكران، . كشيدند انداختند و در اين تقابل اسالم و يا دموكراسى را سربلند و پيروز بيرون مى اسالم به مقابله مى

مسلمانانى كه اهل تحقيق و پژوهش بودند و براى خود رسالتى قائل ... سياستمداران، پژوهشگران، دانشگاهيان و

نگاه ... بودند و ايده و فكرى در سر داشتند، هنگامى كه به انقالبهاى گذشته نظير انقالب كبير فرانسه، انقالب اكتبر و

گرفتند كه با فكر و سليقه  ها و اطالعاتى را از اين انقالبها مى  دادهدادند، كردند و آنها را مورد مطالعه قرار مى مى

رسيد، با قوتى كه در اسالم و طرز  خودشان در انطباق بود و كاستيها و نقاط ضعفى را كه از اين انقالبها به نظرشان مى

 در خور طرز تفكر خود بودند كردند و كمتر به فكر ايجاد تشكيالت و يا سازمانى ديدند، آنرا پر مى تفكر خودشان مى

و از احساس شادى كه انقالب آينده و تئورى آن فاقد آن نقاط ضعفها است واز چنان قوتى برخوردار است كه قادر 

 .گنجيدند است همه مسايل الينحل جهانى را حل كند، در پوست خود نمى

پسنديدند، دموكراسى غربى بود   را هم كه مى الئيكها هم، كعبه آمال و آروزيشان انقالب كبير فرانسه و نوع حكومتى

شود در كشورى مثل  كردند كه به همين سادگى مى آنها فكر مى. كردند دربست زائيده آن انقالب است كه فكر مى

كمتر به اين فكر بودند كه دموكراسى و آزاديهاى اجتماعى و فردى و حكومت . ايران دموكراسى بر قرار كرد

گ مخصوص به خود دارد و تا جامعه فاقد يك چنين فرهنگى است همه تالشها در نبود اين حزبى و پارلمانى فرهن

غالب مدعيان دموكراسى و حكومت حزبى و پارلمانى خود فاقد فرهنگ دموكراسى و تحمل . فرهنگ بيهوده است

رمان در يك قرن و نيم اگر به تاريخ انقالب و دستجات ملى و غير ملى كشو. افكار و عقايد مخالف خود بوده و هستند

گذشته نگاه كنيد صدق گفتار مرا در خواهيد يافت و خواهيد ديد كه اغلب آنها بعد از گذشت كمى از تاسيس در 

. اند و حزب و دسته تبديل به يك ساختار فردى و تك نفرى شده است درون خود به يكنوع ديكتاتورى گرفتار آمده

اند و به مجرد از بين رفتن آن تك نفر حزب و دسته  ستجات زاينده نبودهعالوه بر آن هيچكدام از اين احزاب و د
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اين امر خود در واقع دليل بر نبود فرهنگ دموكراسى در درون جامعه . نيز از ميان رفته و يا بى خاصيت شده است

 .است...و
  

در مورد انقالبهاى گذشته، اند كه يك كار جدى و اساسى   هيچيك از اين دو دسته مسلمانان و الئيكها حاضر نشده

اند كه نسبت به انقالب خود كه همگى  حتى حاضر نشده. اند به عمل آورند سير تحول آنها و نتايجى كه ببار آورده

هر گروه و دسته از ديد خود انقالب را تجزيه و تحليل . اند، تجديد نظرى بكنند در آن به نحوى شركت داشته

كند كه چون از روش  اندازد و چنين تحليل مى كتاتورى را بگردن اين و آن مىكند و علل شكست و استقرار دي مى

و براى اثبات اين . اند عدول شده است يك چنين نتايجى ببار آمده است ها و خطوطى كه آنها ارائه داده و تحليل

تند كه وقتى طوفان همه از اين نكته اساسى غافل هس. دهد نظريه هر رويدادى را وسيله اثبات نظريه خود قرار مى

درگرفت و جامعه مواج و خروشان، آماده تغيير رژيمى شد، اين ديگر آنها نيستند كه اداره امور كشور را در دست 

 درآمده و اوست "بت مردم" و يا "تك ستاره"، "مركز ثقل"گيرند، بلكه قدرت از آن كسى است كه به صورت  مى

 )168.( مستقر خواهد ساختكه با كمك خود اينها، ديكتاتورى آينده را

 با به حركت درآمدن چرخ انقالب با كمك همه اقشار مختلف مردم و با كمك همه طيفهاى سياسى و تثبيت رهبرى 

گرفتند و اصالً اين فكر به ذهنشان خطور  آقاى خمينى، همه در نزديك كردن خود به او از يكديگر سبقت مى

فكر . هم نظير همان انقالبهاى گذشته باشد و شايد هم از آنها وخيمتركرد كه ممكن است سرنوشت اين انقالب  نمى

 .كردند كه اين انقالب هم پيرو همان قوانين و نظامات انقالبهاى گذشته است نمى

 در انقالب كبير فرانسه هنگامى كه انقالب مرده بود و خانواده بوربونها حاكم شده بودند، از شدت ياس و نااميدى 

 قهرمانى خود را كه به فرزند انقالب هديه كرده بود پاره كرد، زيرا اين پسر انقالب داماد ارتجاع بتهون سمفونى"

اقتصاد مال خر "انقالب به اين مغزهاى پوسيده نياز ندارد و ": و همانطور كه آقاى خمينى گفت) 169("شده بود

ن شيمى جديد است، چون اداره ماليه او را گزارا ، در انقالب كبير فرانسه نيز الوازيه را كه يكى از بينان"است

الوازيه در دادگاه اعالن . بدادگاه انقالب احضار و به جرم اينكه مأمور مالياتى بود، وى را محكوم به اعدام كردند

گفتند شغل ديگر شما چيست؟ گفت شغل ديگرم محقق علوم تجربى  . كرد كه شغل ديگرى هم دارم

Scientistو شايد هم به همين . انقالب به شيميدان نياز ندارد و لذا وى را اعدام كرد: ترئيس دادگاه گف. است

داليل بوده است ك در قرن سوم و چهارم قبل از ميالد مسيح، سقراط و ارسطو نيز نظر چندان خوبى نسبت به 

 :اند انقالب نداشته

الب نفعى عايد شود ولى اين نفع به اى خواهد بود، ممكن است در انق انقالب هميشه راه ناستوده و بى خردانه" 

قيمت زيانهاى فراوانى تمام خواهد شد كه بدترين آن اضطراب و از هم پاشيدگى نظم اجتماع است، اجتماعى كه 

توان پيش بينى كرد و ممكن  همه منافع سياسى بسته بدان است نتايج مستقيمى راكه از نظم نوين انقالب برميخيزد مى

توان پيش بينى كرد و بيشتر اوقات وخيم و   باشد، ولى نتايج غير مستقيم آن را غالباً نمىاست اين نتايج سودمند

 ).170("مصيبت بار است

اى ديگر تعبير و تفسير كنند، ولى انقالبهايى كه در طول تاريخ روى   ممكن است كه انقالب را كسانى و بگونه

 .بوده استاند، نتايج وضعى آن خارج از تعريف و تفسير آنان  داده
  

  قوانين جارى انقالبهاى گذشته

  
كند و از مراحل   همانطوريكه قبال ذكر شد، انقالب هم مانند هر پديده اجتماعى ديگر، از قوانين مشخصى تبعيت مى

دهد تا اينكه در  گردد و بعد از آن يكنواخت به حركت خود ادامه مى گذرد و به نتايجى ختم مى و گذرگاههايى مى
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انقالبهاى گذشته . ار استحاله گردد و يا بوسيله فشار مردم و حمايت خارجى جايش را به نظامى تازه بدهددورن دچ

اند كه داراى فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت  اند در كشورهايى بوقوع پيوسته با وجوديكه شكلهاى مختلفى داشته

با وجود . ئولوژى راهنماى آنها نيز يكى نبوده استاند و ظاهراً خواستگاه و اهداف آنها نيز متفاوت بوده، ايد بوده

همه اين تفاوتها در ابتداى كار، وقتى چرخ انقالب به حركت درآمده است، همه آنها مسير مشابهى را طى كرده و از 

ه،  انقالب كبير فرانس-همه انقالبهاى گذشته . اند قوانين يكنواختى نيز تبعيت كرده و نتايج مشابهى نيز ببار آورده

تمامى آنها با شعار . اند  مسير و گذرگاههاى يكسانى داشته-...، انقالب چين، انقالب اسالمى ايران و1917انقالب اكتبر 

آزاديخواهى، دفاع از حقوق از دست رفته انسانى و امكانات مساوى براى همه آغاز شده است و همه آنها دچار يك 

. اند پايان گرفته... د و همه آنها با استقرار يك سيستم ديكتاتورىان بحران شده و دوران وحشتى را به خود ديده

بجز انقالبهايى كه قبالً از يك هسته جمعى دموكرات منش برخوردار ... كرامول، ناپلئون، استالين، مائو، خمينى و

صى كه قبل از شروع انقالب، اگر غالب اشخا. بوده و در اجتماع نيز مشروعيت حقوقى و اجتماعى داشته است

اند و بقصد تغيير رژيم و ايجاد رژيمى تازه به  زندگى خود را در انقالب گذرانده و سنگ بناى اوليه آن را گذاشته

اند  را مورد توجه قرار دهيم، مشاهده خواهيم  اند ويا با تشكيل گروههايى به پيكار برخاسته فعاليت و مبارزه پرداخته

دانشجويان دانشگاهها بوده كه در زمان خود و با توجه به شرايط و اوضاع و كرد كه اغلب آنهاافراد تحصيل كرده و 

 )171.(اند هاى نسبتاً خوبى بوده هاى مرفه و يا خانواده احوال اقتصادى آن روز، غالباً از خانواده

ها از  در كشور خود ما كسانى كه سازمان مجاهدين خلق و يا چريكهاى فدايى خلق را پايه ريزى كردند، اغلب آن

هاى تجار، كسبه، و بازارى بودند كه يا دانشجو بودند و يا تحصيالت دانشگاهى خود را بپايان رسانده بودند و  بچه

 مرداد را پشت سر گذاشته 28ساير دانشجويانى كه كودتاى . همه اينها از توانايى مالى نسبى خوبى برخوردار بودند

ن در داخل و خارج از كشور به خصوص در كنفدراسيون دانشجويان بودند و تا سال انقالب يعنى حدود يك ربع قر

اند نيز در وضعيت اقتصادى  و يا در انجمنهاى اسالمى دانشجويان در اروپا، آمريكا و كانادا فعاليتهاى مبارزاتى داشته

دهنشان اينان در آن زمان تا حدودى از خانواده هايى بودند كه به قول معروف دستشان به . اند بدى نبوده

 بدين سو، فعاليت مبارزاتى عليه رژيم داشته و 1342 خرداد 15از جامعه روحانيت نيز كسانى كه از . رسيده است مى

هاى علميه و يا از روحانيون سرشناس  اند نيز يا از مراجع بزرگ بوده و يا از مدرسين حوزه از سردمداران آن بوده

اند كه از نظر اقتصادى در مضيقه  البته كسانى هم بوده. اند انى نداشتهكه غالب آنها نيز از نظر اقتصادى مشكل چند

 .اند بوده
  
  
  

 اى براى مقبوليت  مبارزه وسيله

  
برند،  كنند و از نظر اقتصادى و زندگى يوميه در وضعيت نسبتاً خوبى به سر مى  بعضى از كسانيكه در جامعه زندگى مى

اگر در جامعه جو سانسور برقرار نباشد، اين اظهار . گردند  وجود خود مىبه دنبال پيدا كردن راهى براى اظهار

گردد و هنگامى كه غريزه اظهار وجود  عملى مى... وجود از طرق مختلف  و شركت در مسايل سياسى، اجتماعى، و

.  دارندو يا در سرنوشت كشور خويش دخالت... آنها اشباع شد، خوشحال هستند كه در كارهاى سياسى، اجتماعى و

شوند كه قصد بر هم زدن وضعيت  گيرند، بلكه خود مانع كسانى مى در يك چنين حالتى اينان نه تنها آرام و قرار مى

 .موجود را دارند

اى تمام  گردد، در چنين جامعه اى كه جو سانسور حاكم است و سانسور يكى از اركان حكومت مى  برعكس در جامعه

اى هيچ  در چنين جامعه.رود شود و دخالت مردم در سرنوشت خويش از بين مى مى بسته "اظهار وجود"هاى  روزنه
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تر از آن نيست كه اشخاص و يا گروههايى در برابر يك چنين رژيمى قد علم كنند  تر و پسنديده چيز جذابتر، مشروع

 به مخالفت و مقابله زنند و با رژيم سانسور كسانى كه در يك چنين جوى دست به مبارزه مى. و به مخالفت برخيزند

شوند وهم حس اظهار وجود آنها  گيرند، هم در ميان مردم محبوب مى برمى خيزند، همه جنبه قهرمانى به خود مى

به مرور كه حس قهرمانى و محبوبيت بين مردم به آنها دست داد، خود را جزو انسانهاى تواناى طراز . شود اشباع مى

افزايند و روز به روز و به وسايل گوناگون در بين طبقات مختلف مردم ريشه  ىپندارند  و بر مخالفت خود م اول مى

 :دوانند مى

ها به گروهها و سازمانهاى مخالف   بنابراين، يكى از علل گرايش افراد مختلف به خصوص جوانان و تحصيل كرده- 1 

و .  شرايط اجتماعى مناسب استرژيم، برخوردارى از حق اظهار وجود و نيز برخوردارى از احترام بين مردم و از

باز به دليل وجود جو سانسور و خفقان شديد كه در جامعه حكمفرماست، اين جوانان دانشجو و يا تحصيل كرده، 

كنند و با تحقيقات سطحى كه نسبت به  پيدا مى... اى از مسايل اجتماعى و يا سياسى و اطالعات دست و پا شكسته

 "انجيل مقدس"اند، اين تحقيقات سطحى و دم بريده آنان نزد مردم حكم  آوردهبعضى از مسايل اجتماعى به عمل 

 .گردد كند و به همان صورت دست به دست مى را پيدا مى

 رژيم سانسور نيز به خاطر جو سانسورى كه برقرار كرده است قادر به فهم و درك درست مسئله نيست و از روى بى 

اگر انتشار اين تحقيقات و يا جزوات و كتب را آزاد بگذارد، آنها زمين و كند كه  اطالعى و سطحى انديشى فكر مى

اى براى محبوبيت صاحبان آن  زند و اين خود وسيله زمان را زير و رو خواهند كرد، دست به سانسور شديد آنها مى

زند، از آنهابه عنوان شود و غالباً مردم هم بدون اينكه به محتواى آنها فكر كنند و به تجزيه و تحليل آن بپردا مى

گردانند، غافل از اينكه اگر اين  كنند و دست به دست آنرا بين خود مخفيانه مى اى عليه رژيم استفاده مى وسيله

 .شود اى براى از بين بردن مشروعيت و حقانيت صاحبانش مى مطالب دم بريده و سطحى انتشار پيدا كند، خود وسيله

 و چه در انقالب اسالمى، اداره انقالب نيز در 1917چه در انقالب اكتبر . اند م نبوده اغلب انقالبيون از توده عوا- 2 

رهبران واقعى و اداره . دست توده عوام نبوده و نيست و فقط از توده مردم به عنوان وسيله استفاده شده است

هميشه . اند گان مردم عمل كردهكنندگان انقالبها، هميشه در پشت پرده آنرا اداره كرده و در ظاهر به عنوان نمايند

كنند و يا اين چيز  اند كه اين خود مردم هستند كه چنين و چنان مى از مردم به عنوان سپر سود جسته و اظهار داشته

 .كنيم خواهند و ما هم خواسته آنها را بيان مى و آن چيز را مى

و بويژه پس از سرنگونى ) 172(روها روها و ميانهگيرى آن نبرد ميان تند  در بعد از پيروزى انقالب و حتى در اوج- 3 

بحثهاى داغ خيابانى و دانشگاهى، : كه با يك رشته رويدادهاى وحشتناك همراه است. شود رژيم گذشته آغاز مى

سركوب تدارك ديده شده همراه با تبليغات شورانگيز، مصادره اموال ديگران به عناوين مختلف، جو سنگين و 

كند و گاه  شود، تا به يك نقطه بحرانى نزدشك شود و گاه آشكارا فروكش مى امعه حاكم مىپرتنش همگانى بر ج

هاى بدست آمده براى نگهدارى جامعه در حال جوشش و  گيرد و رهبر انقالب نيز با استفاده از فرصت اوج مى

دارد تا  وشش را نگاه مىگذارد كه روند بحران كاستى بگيرد و همچنان ج دهد و نمى غليان، آن را بهانه قرار مى

توان گفت كه انقالب به مرحله بحرانى  شود، در اين حالت مى باالخره موفق به سرنگونى و حذف ميانه روها مى

از اين زمان به بعد است كه رژيم . خويش رسيده است و شرايط براى پذيرش ديكتاتورى آماده شده است

فرستد و در اين   در مقابل خود احساس كند، به ديار نيستى مىكند و هر كسى را كه ديكتاتورى استقرار پيدا مى

گذارد و براى فاش  مرحله جاى هيچگونه ترحم، دلسوزى نسبت به خودى و بيگانه و به خصوص خودى باقى نمى

هر چه زودتر ... نشدن اسرار انقالب، زدوبندهاى پشت پرده، آشكار نشدن ارتباطات، آشكار نشدن ضعفهاى گذشته و

اند به عناوين مختلف از جمله با بى حيثيت كردن، آنها را از صحنه  ها و كسانى كه در انقالب نقشى داشته خودى

 .گيرد سازد و امور يكسره در يد اقتدار رژيم ديكتاتورى قرار مى خارج مى
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 :اند صدر نوشته  در انتقاد به اين نكته، آقاى بنى

بنا بر . ايد تر از افالطون شده سازيد؛ افالطون ايش اسرار پشت پرده مىگردانيد و بر حال ديگر انقالب را جنابت مى" 

 )173("!!پيدا شدند... آمد زيرا خالفتهاى اموى و عباسى و بايد مى اين ساخته ذهن هم، پيامبر نمى

 .صدر دست داده است  فكر كنم به علت نارسا بودن بيان، اين سوء تعبير به آقاى بنى

 : منظور از پشت پرده

 ها قبل و بعد از پيروزى انقالب  زدوبند با غربى-  

 ... فتواى بعضى از ترورها نظير قتل آيت اهللا شمس آبادى، حسنعلى منصور، مهندس بحرينى و-  

...  و"كه پيروزى انقالب را قطعى ساخت" آتش زدن سينما ركس آبادان كه در آن چهارصد نفر جان باختند -  

 . بوده است

انقالبيونى كه در رژيم پيشين اغلب گروههاى فشار به . ه دست ظاهراً تندروها ناگهانى نيست افتادن قدرت ب- 4 

آمدند، در نخستين مراحل انقالب كه بازار آشفته است، به تدريج قدرتهاى حكومتى را با تكيه بر رهبرى  حساب مى

 كه تقريباً وارث قانونى رژيم گيرند و اين قدرتهاى تازه شكل گرفته هرگز تابع حكومت موقتى در دست خود مى

در انقالب اسالمى اين قدرتهاى تازه به . اين روند در اكثر انقالبهاى گذشته آشكار است. شوند گذشته است، نمى

ها، سپاه پاسداران و بنياد  وجود آمده با تكيه بر رهبرى، ارگانهاى جديدالتأسيس نظير دادگاههاى انقالب، كميته

گيرند و غير مستقيم گوش به فرمان  ابع دولت موقت و دولتهاى ديگر نبوده، در دست مىرا كه ت... مستضعفان و

 .اند رهبرى براى تخريب همه چيز آماده

هاى فردى و جمعى، حقوق  اى در مورد آزادى  با به قدرت رسيدن تندروها و استقرار ديكتاتورى، هيچ مالحظه- 5 

قانون تنها حرف و گفتار رهبر انقالب . آورند ايت كردن، به عمل نمىانسانى و مدنى و يا حداقل ظاهر قانونى را رع

مجلس و قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه تنها . است و آن قانونى قانون است كه از آن مصدر صادر شده باشد

سر بعضى اينان كه در زمان گذشته فرياد آزادى و حقوق انسانى . كنند نقش آلت را در دست رهبرى بازى مى

 . ترند رحم تر و بى شوند و غالباً خشن رسند خود تبديل به ديكتاتور مى دادند، وقتى به قدرت مى مى

گويند روشن است كه آزادى كامل بايد براى همه باشد و   اين آزادى خواهان گذشته و ديكتاتورهاى امروز، مى- 6 

يك چنين آزادى به اين معناست كه امكان هدف غايى استقرار آزادى براى همه است، ولى در حال حاضر، دادن 

ما . فعاليت و تخريب را به افراد رژيم گذشته و ساير ضدانقالب بدهيم و در نتيجه انقالب را به ضد انقالب تبديل كنيم

كنيم و بعد كه همه قدرت را قبضه  فعالً براى حفظ و نگهدارى انقالب از هر خطرى با قدرت و ديكتاتورى عمل مى

 .فسدان و ضد انقالب را از بين برديم، آزادى را برقرار خواهيم ساختكرديم و م

در مورد حفظ و نگهدارى ...  اين خالصه فكر رهبران سازمان مجاهدين انقالب اسالمى، مؤتلفه، فداييان اسالم و

 .انقالب بود

 شورا و يا كميسيون و  آنچه در مورد همه انقالبها روى داده است، تمركز قدرت و مديريت كشور به صورت يك- 7 

 يا ستاره انقالب و بدون رعايت هرگونه حقوق مدنى و آزادى "مركز ثقل"با تسلط كم و بيش يك مرد نيرومند 

اين قدرت حتى با زندگى خصوصى شهروندان كار دارد و از دخالت در امور زندگى . فردى و اجتماعى است

 .كند روزمره مردم نيز فروگذار نمى

سوزانند و سپس در ساختن بناى ديگر در  شكنند و يا مى  خشن، بناى اصيل زندگى جامعه را درهم مى اين انقالبيون

شايد به علت وجود . گذارند سرپناه در زير آسمان به جاى مى شوند و انسانهاى بيچاره را بى مانند و عاجز مى مى

دش را در پانزده قرن پيش به كار تمام سعى و كوشش خو( ع)همين خصوصيات و نتايج بوده است كه حضرت على 

برد تا حكومت قانونى و ناصالح را اصالح و سرپانگاه دارد و از طريق يك چنين انقالبهايى آنرا سرنگون نسازند و 
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اى نبخشيد و باالخره انقالبيون  دهد كه كوششهاى حضرت فايده تاريخ نشان مى. شورشيان بر حكومت چيره نشوند

 شدند عثمان را از پاى درآورند و متعاقب آن حضرت على احتماالً با اكراه و از روى جبر مصر و بصره و كوفه موفق

 .بر مسند حكومت قرار گرفت
  

 و انقالب( ع) حضرت على 

  
 با توجه به سير تحول انقالبهاى گذشته و نتايج آن و نيز مراجعه به تاريخ خلفاى راشدين و تحقيق و بررسى در مورد 

 و بصره و كوفه بر ضد عثمان و براى خلع عثمان از مصدر خالفت، اين مسئله نظرم را به خود جلب انقالب مردم مصر

آورد، از تمام  هم به علت آگاهى از سير تحول انقالبها و شورش و نتايجى كه ببار مى( ع)كرد كه شايد حضرت على 

ولى موفق نشد و عاقبت عثمان به دست . امكانات خود براى جلوگيرى از انقالب و كشته شدن عثمان استفاده كرد

از ظاهر قضايا چنين برمى آيد . انقالبيون مصر و بصره و كوفه كشته شد و بعد از آن مردم با حضرت على بيعت كردند

آورم فتح بابى است براى  مطلبى را كه در اين مورد مى. كه على مخالف اين شورش و پيروزى انقالبيون بوده است

ان كه در تاريخ خلفاى راشدين و به خصوص خالفت عثمان و انتخاب حضرت على و مشكالتى محققان و پژوهشگر

كه بعد به وجود آمد، به تحقيق بپردازند و صحت و سقم مسئله را آشكار سازند و با تجزيه و تحليل و با استناد به اسناد 

تواند  ه واقعى چنين تحقيقى مىكنم نتيج من فكر مى. و مدارك نظريه حضرت را نسبت به انقالب ارائه دهند

 .راهگشاى بسيارى از مسايل باشد

دانم كه بازكردن اين بحث براى بسيارى شايد  البته مى.  اين مطلب فقط به عنوان بازكردن بحث در اين زمينه است

ب باز ولى اگر اين مطلب موج. ها و افترائات به سويم سرازير خواهد شد ناخوش آيند است و احتماالً سيل تهمت

شدن و تحقيق اين مسئله شود و حقايق روشن گردد، تمام اتهامات و برچسبها در مقابل روشن شدن حقيقت قابل 

 .تحمل و باعث خوشحالى است
  

 هاى انقالب عليه عثمان  فراهم شدن زمينه

  
مال خود موجب  با اع- ابوبكر و عمر- هنگامى كه زمام خالفت به دست عثمان افتاد، عثمان برخالف روش شيخين 

عثمان روابط فاميلى و خانوادگى و دوستى را اساس قرار داده بود . ناخرسندى مردم و ياران حضرت رسول گرديد

كرد و عالوه بر آن افرادى را براى اداره امور مردم و شهرهاى  اى را رعايت نمى و در بذل مال نسبت به آنها، ضابطه

بعضى . دند و دست عمال خود را در غارت بيت المال باز گذاشته بودگماشت كه مورد پذيرش مردم نبو مختلف مى

كرد  به افكار زعماى قوم و مردم توجه نمى. نيز به كار گماشته شده بودند( ص)از رانده شدگان زمان حضرت محمد 

ر حق او گفته بود كرد از جمله ابوذر غفارى را كه پيامبر خدا د كردند، تبعيد مى و كسانى را كه نسبت به او انتقاد مى

 را به ربذه تبعيد كرد و به مروان حكم دستور داد " آسمان سايه نيفكنده و زمين برنداشته است راستگوتر از ابوذر"

). 174(پس او را بر شترى همراه زن و دخترش بيرون كرد: كه او را بيرون كن و كسى را مگذار كه با او سخن گويد

العاص را كه تبعيد شده  ابى عثمان حكم بن:  بنى اميه را بر مردم مسلط كرده بود.ابوذر در ربذه ماند تا وفات كرد

وليدبن عقبه معيط ). 175(پيامبر خدا بود و عمر و ابوبكر او را آزاد نكرده بودند، آزاد كرد و به مدينه نزد خود آورد 

اند و در محراب قى كرد و بكسانى هم وليد نماز بامداد را با مردم در حال مستى چهار ركعت خو. را والى كوفه كرد

 )176(بيشتر براى شما بخوانم؟: كه پشت سر او بودند برگشت و گفت

عبداله بن مسعود : را فراهم كرد( ص) عثمان براى اولين بار تا اين حد موجبات اذيت و آزار ياران حضرت رسول 

ده او را شكست و او را به مسجد كشاند كه قارى قرآن و يكى از كاتبان وحى را شكنجه كرد و با زدن چوب دو دن
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بنى اميه را بر مردم مسلط كرده بود و مردم نيز به ) 177.(عايشه با ديدن آن وضع به حرف آمد و بسيار سخن گفت

 43باالخره مردم مصر و بصره و كوفه با هم رابطه برقرار كردند تا اينكه در سال . كردند تمام كارهاى او اعتراض مى

يعنى بياييد تا با بى ) 178("خواهيد جهاد اينجاست بياييد كه اگر جهاد مى"ان پيامبر به هم نامه نوشتند كه هجرى يار

 .عدالتى مبارزه كنيم

 بعد از فراهم شدن زمينه شورش عليه عثمان، مردم جمع شدند و درباره عثمان سخن بسيار گفتند و سرانجام و به 

حضرت على واسطه شد و پيش عثمان رفت و . با او سخن گفتنددفعات مردم با حضرت على جمع شدند و 

هاى  هاى مردم را با عثمان در ميان گذاشت و از او خواست كه رفتار خود را تغيير دهد و نسبت به خواسته خواسته

 :مردم بى تفاوت نباشد و خطاب به عثمان چنين گفت

شواى عادلى است كه هدايت يابد و هدايت كند و سنت بدان اى عثمان كه بهترين بندگان خدا به نزد خدا پي... " 

ها دارد، بدعتها  ها بپاست و نشانه سنت. معلوم را به پادارد و بدعت ناروا را نابود كند، به خدا همه چيز روشن است

را بدترين كسان به نزد خدا پيشواى ستمگرى است كه گمراه شود و گمراه كند و سنت معلوم . ها دارد بپاست و نشانه

روز رستاخيز پيشواى ستمگر را بيارند كه : گفت شنيدم كه مى( ص)از پيغمبر خدا . بميراند و بدعت ناروا را زنده كند

چرخد، آنگاه در لجه جهنم فرو  نه يار دارد و نه عذرپذير و او را در جهنم افكنند و در جهنم بچرخد چنانكه آسيا مى

دهم كه عذاب خدا سخت است و دردناك مبادا پيشواى مقتول اين  ترا از خدا و سطوت و خشم خدا بيم مى. رود

شود كه به دنبال آن تا به روز رستاخيز كشتار و پيكار ادامه  امت باشى كه گويند در اين امت پيشوايى كشته مى

طه گيرد و در آن غو بينند و باطل باال مى شوند و حق را نمى شود و پراكنده مى يابد و كار امت آشفته مى مى

 )179("شوند خورند و در هم مى مى

به عثمان، عثمان با على شروع به گفتگو كرد و گفت من همان كسانى را كه ( ع) بعد از سخنان و نصايح حضرت على 

 : على در جواب گفت. عمر به واليات گماشته بود گماشتم

داد و سخت  شنيد گوشمالش مى گماشت اگر سروصدايى اطراف وى مى دانى كه عمر هر كه را به واليتى مى مى" 

دانى كه عمر  مى":  بعد عثمان گفت"كنى، نسبت به خويشاوندانت رقت و ضعف دارى گرفت اما تو چنين نمى مى

دانى   ترا بخدا مى":  على گفت"در همه ايام خالفت خود معاويه را به كار گماشته بود من نيز او را به كار گماشتم

على گفت ولى معاويه كارها را بى نظر تو . " آرى": گفت سيد كه يرفا غالم وى مىتر كه معاويه از عمر چنان مى

 ).180("كنى شنوى و با وى تغيير نمى گويد دستور عثمان است، مى كند و تو از آن خبر ندارى و مى حل و فصل مى

 :بعد از گفتن مطالبى گفت بعد از آن على از پيش عثمان برون شد و عثمان بعد از او بيرون آمد و به منبر نشست و 

ايد و چيزى  كرده كرده و مخالفت او نمى ام كه سلف من مى بخدا قسم اين تقصير من نيست كه كارهايى كرده... " 

 )181("ام؟ خواهم كنم؟ پس براى چه پيشوا شده از مال فزونى آمده، چرا حق نداشته باشم در اين مازاد هر چه مى

وش خود را تغيير نداد تا اينكه مردم مصر، كوفه و بصره رؤساى آنها آماده شدند و براى  با همه اين اندرزها، عثمان ر

در بيرون مدينه ماندند و رؤسا وبزرگانشان داخل مدينه شدند و با على و طلحه و زبير . حركت به مدينه راه افتادند

كوفه در كار قيام و شورش متفق مردم مصر و بصره و . بحث و گفتگو كردند و خواستار تغيير عمال عثمان شدند

باالخره شورشيان عثمان را . خواستند و مردم بصره طلحه را و مردم كوفه زبير را بودند ولى مردم مصر على را مى

 :محاصره كردند و چون عثمان از كشته شدن بيمناك شد، از على كمك خواست و گفت

ترسم مرا بكشند، آنها را  اى، مى ار من چنان بوده كه دانستهاى و رفت اى ابوالحسن، رفتار مردم چنان بوده كه ديده" 

كنم كه درباره خودم و  كنم كه از آن چه خوش ندارند بازمانم و تعهد مى پس فرست، قسم خداى عزوجل تعهد مى

عدالت تو براى مردم از كشتنت بهتر است ":على گفت"ديگران به حق عمل كنم اگر چه خونم بر سر اين كار بريزد

پسندند بازمانى و من آنها را پس فرستادم، اما به تعهد خويش وفا نكردى اين بار مرا  هد كردى كه از آنچه را نمىتع
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تقاضاى ! اى مردم: كنم كه به حق عمل كنى، على سوى كسان رفت و گفت فريب مده كه من از جانب تو تعهد مى

كند و از هر چه  درباره خودش و ديگران روان مىگويد كه حق را  عثمان مى. عمل به حق داشتيد كه تعهد كردند

پذيريم از او اطمينان حاصل كن، به   مى": مردم گفتند. ماند، از او بپذيريد و پيمان استوار كنيد خوش نداريد باز مى

كنم، آنگاه پيش عثمان رفت و قصه را با وى   على گفت چنين مى"دهيم  خدا ما به گفتار بى كردار رضايت نمى

ميان من و آنها مدتى معين كن كه مرا مهلتى باشد كه تغيير آنچه براى كسان ناخوشايند است ": عثمان گفت. گفت

 آنچه در مدينه است كه مهلت ندارد و آنچه در جاى ديگر است چندان مهلت ":  على گفت".به يكروز ميسر نيست

 "ه آنچه در مدينه است سه روز مرا مهلت بده چنين باشد، اما در بار":  عثمان گفت"بايد كه دستور تو آنجا برسد

 ." چنين باشد": على گفت

 آنگاه سوى مردم رفت و قصه را گفت و ميان آنها و عثمان مكتوبى نوشت و سه روز بدو مهلت داد كه مظالم را از 

گرفته بود بر اى  ميان بردارد و هر عاملى را كه بخواهند عزل كند و مؤكدترين عهد و پيمانى را كه خدا از بنده

پس انقالبيون دست از عثمان برداشتند و . مضمون مكتوب گرفت و تنى چند از سران مهاجر و انصار را شاهد آن كرد

كرد و سپاهى فراوان از  شد و سالح فراهم مى باز رفتند به شرط آنكه به تعهد خويش وفا كند، اما او آماده جنگ مى

سه روز گذشت و هيچيك از عامالن را معزول نكرد و در چيزهايى كه بردگان خمس آماده كرده بود، سه و چون 

  ".خوش نداشتند تغييرى نداد

رسند و پيش تو آمدند، آنها را تازيانه بزن و  اى به عامل خود در مصر نوشته بود كه وقتى سران مصر به آنجا مى  نامه

و به ناگاه ) 183(اين نامه به دست مصريان افتاد) 182.(سرو رويشان را بتراش و در حبس نگه دار تا دستور من برسد

از عثمان . همه انقالبيون بشوريدند و وارد مدينه شدند و مردم مدينه و عثمان را غافلگير كردند، عثمان محاصره شد

انقالبيون . هاى على هم بى نتيجه ماند گيرى كند، عثمان هم زير بار نرفت و كوشش خواستند كه از خالفت كناره

 ).184(اش ريختند و او را كشتند ان عثمان را در محاصره داشتند تا كه به خانههمچن

قدرت ساختى پيدا كرده بود كه با بافت . معلوم نيست كه بدست قيام كنندگان كشته شده باشد":نويسد  دوستى مى

رود  پس احتمال مى. دحاكمان نيز با از ميان برداشتن عثمان بقصد رهايى از قيد حاكميت مركزيت مدينه سازگار بو

اگر عثمان بدست زورپرستان دستگاه خود . "دهند آن رأى صحيح باشد كه قتل را به زورپرستان دستگاه او نسبت مى

توانست بعد از اينكه قتل عثمان را عليه خودش پيراهن كردند، قاتلين را  به قتل رسيده باشد، احتماال آن حضرت مى

طلحه و زبير به وضوح نشان داده است كه آنها چه كسانى و در چه شرايطى حضرت على در جواب به . افشا كند

 . اند بوده

محمد ريش عثمان را كشيد و سپس .  بنا به قول مروج الذهب، محمدبن ابى بكر و دو نفر ديگر به خانه عثمان رفتند

حمد بن ابى بكر، محمدبن خذيفه، و بنا به قول يعقوبى كشندگان عثمان، م) 185(رها كرد و دو نفر ديگر او را بكشتند

حمران  و ابن حزم، كنانة بن بشر تحبيبى، عمربن حمق خزايى، عبدالرحمن بن عديس بلوى و سودان بن

 )186.(بودند

 .  محمدبن ابى بكر با سيزده كس ديگر او را كشتند-1: بنا به اقوال طبرى

  و عمروبن حمقابى بكر، كنانة بن بشر بن عتاب، سودان بن حمران  محمد بن- 2 

 ).187(بن عديس بلوى، سودان بن حمران مراوى، عمروبن حمق خزاعى و ابن نباغ  عبدالرحمان- 3 

  
  بيعت با على در شرايط محاصره

  
 شما ":  بعد از كشته شدن عثمان، بنى اميه فرار كرده بودند، انقالبيون مردم مدينه را جمع كردند و به آنها گفتند كه

 و اضافه "يكى را نصب كنيد كه ما پيرو شمائيم. يد، امامت را برقرار كنيد و فرمانتان بر امت روانستا اهل شور بوده
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دهيم بخدا اگر كار را بسر نبريد فردا على و طلحه   اى مردم مدينه زود باشيد كه ما دو روز به شما مهلت مى": كردند

كارى در پيش داريم كه . اريد و ديگرى را بجوييد مرا بگذ": على گفت. "كشيم و زبير و بسيار كس ديگر را مى

روز اول مردم پراكنده شدند و كار را . "صورتها و رنگها دارد، دلها براى آن قرار نگيرد و عقول از ان اطمينان نيابد

كنيد، صبر كنيد تا مردم فراهم آيند و مشورت   در كار خليفه شتاب مى": على گفت. به روز ديگر موكول كردند

اى گفتند كه اگر اين مردم با خبر قتل عثمان به شهرهايشان باز گردند و خليفه معين نشده باشد از  عده) 188.(دكنن

باز به على فشار آوردند و او را وادار به پذيرش كردند و با او . اختالف مردم و تباهى امت در امان نخواهيم بود

 و خليفه شدن حضرت و فروكش كردن شورش، بعضى از بالفاصله بعد از بيعت كردن با على. دست بيعت دادند

 .كسانى كه با او بيعت كرده بودند، بناى مخالفت گذاشتند

اى على ما بشرط اجراى حدود خدا بيعت ": اى ديگر از صحابه پيش على رفتند و گفتند  طلحه و زبير و عده

 :  على در جواب گفت"اند ل كردهاند و خون خويش را حال ايم اين جماعت در خون آن مرد شريك بوده كرده

دانيد بى خبر نيستم، ولى با جماعتى كه بر ما تسلط دارند و بر آنها تسلط نداريم  اى برادران، من از آنچه شما مى" 

اند و همه در ميان شمايند و هر چه بخواهند  اند و بدويانتان به آنها پيوسته چه كنيم، غالمان شما با اينان بپاخاسته

بخدا من جز رأى شما ":  گفت"نه":  گفتند"خواهيد شدنيست؟ به پندار شما اين كار كه مى. كنند شما مىدرباره 

اين جماعت ريشه دارند، از آنرو كه وقتى شيطان روشى . اين كار كار جاهليت است. رأى ديگرى ندارم، انشااهللا

دم درباره آن چندگونه شوند، گروهى چنين اگر اين كار آغاز شود مر. پديد آرد پيروان آن از جهان معدوم نباشد

 و گروهى نه چنان رأى دارند و نه چنين، صبورى بايد تا ".رأى دارند كه شما داريد و گروهى رأى ديگر دارند

آيد آنگاه  دلها به جاى خويش آيد و حقها گرفته شود، آرام گيريد و بنگريد چه پيش مى. مردم آرام گيرند

 )189.("بياييد

ابتداى كار خالفت، مخالفت با حضرت على از هر طرف شروع شد و مشكالت يكى پس از ديگرى آغازيدن  از همان 

 .طلحه و زبير بيعت را شكستند و راهى مكه شدند و با كمك عايشه جنگ جمل را بپا كردند. گرفت
  

  اعتراض حسن به حضرت على و پاسخ حضرت

  
داد كه در  كند و اظهار مى ندش حسن به پدر خود اعتراض مى با روى آوردن مشكالت عظيم به حضرت على، فرز

 :گويد اثر توجه نكردن به حرفهايش، به مخمصه افتاده است طارق بن زياد مى

رفتم، سپيده دم نماز بپا شد، على بيامد و نماز كرد و چون برفت پسرش حسن پيش وى آمد و  آنگاه نزد وى مى" 

 پيوسته مانند زنان ":  على گفت"ى، فردا به مخمصه افتى و كس ياريت نكند به تو گفتم و نشنيد": بنشست و گفت

 "كنى، چه گفتى كه نكردم؟ ناله مى

كشند آنجا نباشى پس از آن  وقتى عثمان را محاصره كردند گفتمت از مدينه بيرون شوى كه وقتى او را مى":  گفت

پس از آن وقتى اين . ايل بيايند و بيعت هر شهر بيايدروزى كه كشته شد گفتم بيعت نكنى تا فرستادگان واليات و قب

ات بنشين تا توافق كنند و اگر فسادى شد بدست ديگرى باشد، اما به من گوش  دو مرد چنان كردند گفتم در خانه

 "ندادى

 او پسركم، اينكه گفتى چرا وقتى عثمان را محاصره كردند از مدينه بيرون نشدى، بخدا ما را نيز چون":  على گفت

كردى تا بيعت شهرها بيايد، كار بدست مردم مدينه بود و نخواستم كار  محاصره كرده بودند، اينكه گفتى بيعت نمى

تباه شود آنچه درباره خروج طلحه و زبير گفتى، اين براى مردم اسالم وهن بود، بخدا از وقتى خليفه شدم پيوسته بر 

 .تسلط نداشتممن چيره بودند و اختيارم نبود و چنانكه بايد 
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خواستى مثل  آمدند؟ مى كردم و با كسانى كه پيش من مى نشستم، با تكليف خود چه مى  اينكه گفتى در خانه مى

اگر در . اش كنند و گويند نيست نيست، اينجا نيست، تا پاهايش را ببندند و بيرون بكشند كفتار باشم كه محاصره

 ) 190(".گرم، پسركم بس كنتكاليف خالفت كه بعهده منست ننگرم، پس كى بن

 :گويد  به نقل از طبرى، ابن عباس نيز به حضرت مى

رفتى و در خانه  شدى و سوى مكه مى رأى صواب اين بود كه وقتى عثمان كشته شد، يا پيش از آن روان مى" 

كنند كه خبرى  ىولى امروز بنى اميه تالش م. بستى كه عربان آشفته بتكاپو ازپى تو بودند نشستى و در مى خويش مى

اند و تو  خواهند خونخواهى كنى، چنانكه مردم مدينه خواسته از حادثه را بر تو افكنند و مردم را به شبهه اندازند، مى

قدرت آن ندارى، آنها نيز قدرت ندارند، اگر كار بدست آنها افتد و قدرت يابند حقوق خويش را آسانتر رها كنند 

 )191...( به شبههمگر آنچه با شتاب كرده باشند و

تمام سعى و كوشش خودش را بكار ( ع)شود كه حضرت على   با مراجعه به كتب تاريخى مختلف چنين مستفاد مى

برده و از تمام امكانات موجود استفاده كرده است تا عثمان را وادارد كه حداقل در امر خالفت روش ابوبكر و عمر 

ت كند، تبعيض بين مسلمين قايل نشود، واليان را از افراد خوشنام قرار عدالت را در ميان مردم رعاي: را بكار بندد

هاى مردم و زعماى قوم  المال مسلمين باز نگذارد، به انتقادها، نصايح و خواسته دهد و دست واليان را نسبت به بيت

ار در بين مسلمين گوش فرادهد، با عمل خود جلو شورشيان و انقالبيون را بگيرد و كارى نكند كه روش كشت و كشت

خالصه شرايط سختى را كه . اى نبخشيد تمام كوششهاى حضرت على و ديگر مهاجرين و انصار فايده. امرى رايج شود

 :حضرت على به هنگام قتل عثمان در آن گرفتار بوده و براى فرزندش حسن فاش ساخته عبارتنداز

را نيز محاصره كرده بودند و آمد و رفت به بيرون مدينه  وقتى انقالبيون عثمان را محاصره كرده بودند، همه ما - 1 

 .پذير بود كمتر امكان

 از زمانى كه امر خالفت را بدست گرفته است پيوسته در زير فشار انقالبيون و شورشيان و ديگران بوده و مسلط بر - 2 

 .تمام امور نبوده است

شد و با مسئله كشته شدن  ر از هم گسيخته و كار تباه مىگرفت، امور مسلمين بيشت  اگر امر خالفت را به گردن نمى- 3 

 .نيز شايد روبرو بوده است

 در جواب طلحه و زبير و ديگر كسانى كه به خون خواهى عثمان بر خاسته بودند و خواستار كشته شدن قتله عثمان 

پس صبر : گو كرد و گفتآشكارا وضعيت و شرايطى را كه در آن گرفتار هستند برايشان باز( ع)بودند، حضرت على 

متأسفانه آنها به راه . كنيد كه اين غائله و شورش فروكش كند و امور به راه درست و صحيح خود جريان پيداكند

خود رفتند و بيعت شكستند و موجب فتنه و فراهم شدن زمينه جرياناتى شدند كه منجر به شهادت خود حضرت على 

 .كشت و كشتار هم در بين مسلمانها ادامه پيدا كرد. وروثى بنى اميه شدو تبديل امر خالفت انتخابى به سلطنت م

ام، حضرت على سخت مخالف وقوع به وجود آمدن چنين شرايطى بوده   با توجه به آنچه من تاكنون استنتاج كرده

آنها از روش حضرت در تحوالت اجتماعى و اداره امور مردم چنين بوده است كه او در امور مردم و مشكالت . است

او نيك آگاه بوده است كه اگر عثمان . آميز و با شور و مشورت و از راههاى قانونى موجود انجام بگيرد راه مسالمت

 با شدت - تحت چنين شرايطى و با توجه به تمام اوضاع و احوال و سننى كه در بين مردم مدينه و مهاجرين و انصار 

تخب مردم و خليفه مسلّم بعد از عثمان بود، شيرازه امور از هم گسسته  رايج گشته بود، او تنها من- هاى آن  و ضعف

در . شد گشت و آدم كشى و كشتار رسم نمى شد و امر خالفت شورايى تبديل به سلطنت موروثى بنى اميه نمى نمى

نسان بر موفق به پيشگيرى از بوجود آمدن استبداد و سلطه ا( ع)هر حال با وجود آنچه گفته شد، گرچه حضرت على 

تواند براى رهايى از دست  انسان نشد، اما موفق به ساختن الگوى يك جامعه آزاد كه انسان در هر زمان و مكان مى

 .گرى از آن بهره جويد، شد هر سلطه
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 آنچه در مورد انقالب و روش حضرت على گفته شد، استنباط اينجانب است و تنها به منظور فتح بابى براى طرح 

 . منظور تحقيق و پژوهش صاحب نظران در اين زمينه استكردن مسئله به
  
  مجهول بودن روابط خارجى ها- 5 

  
ها به خصوص   ديگر از مسائلى كه موجب ناآگاهى بسيارى در برابر آقاى خمينى شد، روشن نبودن نقش خارجى

ها  ن و انقالب اسالمى، خارجى شوروى، انقالب چي1917در انقالب اكتبر . آمريكا و انگليس در رابطه با انقالب بود

اند و بعد هم به طرق گوناگون آن را ادامه  فعال بوده و در وارد كردن ضربه به رژيم موجود نقش بازى كرده

اند و اين چيزى است كه در آن روزها جز آن گروهها و اشخاصى كه خود با آنها در خفا در ارتباط بوده و  داده

در جهت ساخت قدرت جانشين بودند، كسى ديگر بدان توجه نداشت و يا به مشغول رايزنى و رتق و فتق امور 

ها در ارتباط باشد و هنوز نيز اين مسئله بجد  كرد كه ممكن است انقالب اسالمى هم باخارجى ذهنش هم خطور نمى

 .مورد تحقيق قرار نگرفته است

ا در مراحل اول حمايت كرده و براى جلب دهد كه آمريكا و غرب از اين انقالبه  اسناد و مدارك موجود نشان مى

اند كه حمايت و پشتيبانى خود را از رژيم  اعتماد مخالفين رژيم موجود به خود، به طرق مختلف نشان داده

اند و يا حداقل مثل سابق از رژيم حمايت بى قيد و شرط و همه جانبه نخواهند كرد و با مخالفين نيز آماده  برداشته

. اين تغيير سياست بمنزله مفرى براى وارد شدن مخالفين رژيم به ميدان سياست است. تندمذاكره و گفتگو هس

اى است و تحقيقات دامنه دار و مستقلى را  اند، خود بحث جداگانه پشتيبانى و حمايتى كه اينان از انقالب كرده

ى غربى به خصوص آمريكا و طلبد تا روشن شود كه چه انگيزه و يا به خاطر چه مسائلى بوده است كه كشورها مى

آنچه در اين رابطه حائز اهميت است، كم و كيف اين . اند رسانده انگليس به اين انقالبها كمكهاى مختلفى مى

در چند انقالب گذشته بلوك غرب هم با رژيم موجود درارتباط و هم با .  ها است ها و هدف پشت پرده اين حمايت

اينان در . اند گرفته از فروپاشى حكومت موجود، قدرت آينده كشور را بدست مىمخالفين انقالبيون و كسانى كه بعد 

اند با انقالبيون و مخالفان نيز روابط  عين حال كه با سردمداران رژيم موجود نرد دوستى و حمايت همه جانبه زده

خود و حمايت از مخالفين اى برقرار كرده و از طريق تضعيف رژيم موجود با تغيير سياست قبلى  گسترده و همه جانبه

 .اند اند و سرانجام رژيم را به سقوط كشانده رژيم، مردم جرأت بيشتر پيدا كرده و به صحنه وارد شده
  

 از خالل اسناد و مدارك چنين برمى آيد كه هر دسته، حزب، گروه و يا شخصيتى از مخالفان و نيز سردمداران 

اى جداگانه   رابطه- بخصوص آمريكا و انگليس - ت كشورهاى غربى درجه اول نظامى و سياسى خود رژيم با مقاما

همه نيز ترس داشتند كه مبادا اين . اند گذاشته اند و يا از آن باالتر قرار و مدار مى كرده داشته و تبادل اطالعات مى

بطشان با اند كه ديگران از روا كرده بدين خاطر سعى مى. روابط كشف شود و اسرارشان از پرده بيرون افتد

اند، از روابط ديگران با آنها نيز  گذاشته همچنان كه روابط خود را با ديگران در ميان نمى. ها سردر نياورند خارجى

اند بيشتر از روى حدس و گمان بوده است ولى از كم و كيف آن  اند و يا اگر هم اطالعاتى داشته بى اطالع بوده

 .گذارده است ا فراتر نمىاند و از مرحله حدس و گمان پ آگاه نبوده

هاى اين كشورها اين بوده است كه با هركس و هر شخصيت، دسته و يا گروهى كه تماس و ارتباط   ديگر از حيله

اند كه تنها اين شخص و يا دسته و گروه است كه محل وثوق و اعتماد آنهاست و با اين  كرده داشته چنين وانمود مى

اند كه تنها اوست كه چنين استعداد و لياقتى  كرده اند و افتخار مى شده غرور مىعمل اين شخص و يا گروه به خود م

كنند كه در آينده نقشى را بازى  با او رابطه دارند و به او كمك مى... پيدا كرده است كه مثالً آمريكا و يا انگليس و يا

نى و مشروع هر كسى و يا دسته و به دليل مجهول بودن اين روابط و هدايت نكردن آن وسيله ارگانى قانو. كند
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داده كه صالحيت يك چنين  گروهى رابطه گرفتن خودش را عملى مفيد و شرعى تلقى كرده و به خود حق مى

قلمداد ... تواند تحمل كند و او را آدمى خائن، جاسوس و روابطى را دارد ولى همين گونه رابطه را از ديگرى نمى

ين مواقعى ارتباطات مختلفى داشته و در جهات مختلفى نيز حركت ها در چن به هر حال خارجى. كند مى

 .اند كرده مى
  
  

  حركت خارجى ها

  
 :اند كرده ها و يا بهتر بگوئيم آمريكا و انگليس در دو جهت فعال بوده و حركت مى  روابط خارجى

 . حركت با رژيم موجود و جلب اعتماد آن- 1 

 ( فصل چهارم بدان پرداخته خواهد شددر) حركت با مخالفان و انقالبيون - 2 
  
  حركت بارژيم موجود و جلب اعتماد آن- 1 

  
اند كه اعتماد رژيم و به خصوص  ها و در رأس آنها آمريكا و انگليس سياست خود را بر اين پايه استوار ساخته  غربى

ود جلب كنند كه فكر كنند كه اند را چنان به خ سردمداران فعلى كشور كه در گذشته حامى و يا همپيمان او بوده

دهند و قدم به قدم به وسيله ايادى  هاى فروپاشى ادامه مى اينها حامى و دوستدار آنها هستند و اين وضع را تا لحظه

كنند كه تا جايى كه ممكن است برنامه مورد نظر  اند، هوشيارانه چنين عمل مى خود كه در درون خود رژيم كاشته

 اگر هم طبق دلخواه آنها پيش نرفت، قادر باشند در مراحلى آنها را مهار كنند و يا به جهت خود را پيش ببرند و يا

هايى كه در اختيار دارند  دلخواه خود برگردانند و يا حداقل با حفظ روابط و كمك گرفتن از ايادى خود و با اهرم

 .وگيرى بعمل آورندتا جايى كه ممكن است از انحراف آن در جهت خالف مصالح كلى خود از آن جل

اند  اى داشته ها و به خصوص آمريكا و انگليس با محمد رضاشاه و رژيمش روابط گسترده و پيچيده  اين است كه غربى

 :شود آنرا به دو قسمت عمده تقسيم كرد كه مى

  رابطه مستقيم با خود شاه و ساير اشخاص با اطالع وى- الف 

 .گانهاى مختلف كشور بدون اطالع شاه رابطه با ايادى درونى دربار و ار-  ب 
  

  رابطه مستقيم باخود شاه و ساير اشخاص با اطالع وى- الف 

  
هاى اطالعاتى انگليس، شاه را از همان دوران وليعهدى و نيز در درون و برون دربار زير كنترل داشتند و حتى   شبكه

ارنست "ده شد، قبل از ورود وى به مدرسه  به سوئيس فرستا"له روزه"زمانى كه شاه براى تحصيل به مدرسه 

 را براى تحت نظر گرفتن وى در مدرسه كاشته بودند و بعد او به صورت يكى از دوستان شاه درآمد و بعدها "پراون

، ارنست پراون، آلن چارلز ترات با شبكه وسيع اطالعاتى (شاپور ريپورتر)شاپور جى . جزو يكى از اعضاء دربار گرديد

هاى اطالعاتى با امكاناتى كه در درون و  اين افراد و شبكه.  آورده بودند، شاه و دربار را زير نظر داشتندكه به وجود

برون دربار داشتند، بر دربار و تمام كسانى كه با دربار آمد و رفت داشتند، اشراف داشتند و تمام تحوالت درون و 

ها از ديد خود شاه نيز مخفى نبود،  خشى از اين شبكهشود گفت كه ب حداقل مى. كردند برون دربار را كنترل مى

 .آمدند چون شاپور جى و ارنست پراون از دوستان و نزديكان وى در دربار به حساب مى

ها كه يا از قبل موجود بودند و يا به وسيله افراد فوق الذكر ايجاد و تقويت شده بودند، نه تنها مستقيم با   اين شبكه

د، بلكه غير مستقيم بوسيله كاشتن عوامل اطالعاتى مختلف، تمام اعضاء دربار، مقامات مختلف خود شاه رابطه داشتن
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هاى مختلف با فعاليتهاى  اين اشخاص و شبكه. مملكتى و كسانى كه امور كشور را زير نظر و نفوذ خود داشتند

استشان در كشور را تعقيب گوناگون خود همگى يك هدف كلى كه عبارت از حفظ و نگهدارى منافع انگلستان و سي

 .كردند مى
  

 هاى اطالعاتى  فعاليتهاى مختلف شبكه

  
هاى  شد، دست به فعاليت ايجاد و هدايت مى... هايى كه وسيله ارنست پراون، شاپور جى، آلن چارلز ترات و  شبكه

 :شود به صورت زير خالصه كرد اهم فعاليت آنها را مى. زدند گوناگونى مى

برقرارى ارتباط با افراد و شخصيتها و احزاب و مطالعه نقاط قوت و ضعف آنها و متمايل كردن آنها به  شناسايى و - 1 

با امكانات مختلفى كه در دربار و نزد شاه و نيز ارگانهاى . هاى مختلف به آنها خود از طريق روابط دوستانه و كمك

 .آوردند ه عمل مىمختلف مملكتى داشتند به دوستان و عوامل خود همه نوع حمايت ب

در اين . كردند شد شركت مى  در مجالس مختلفى كه در دربار و يا به وسيله مقامات مختلف مملكتى تشكيل مى

بعد از اينكه در طول زمان افرادى . مجالس و جلسات دوستانه اغلب به كار شكار افراد و كسب اطالع مشغول بودند

كردند، آنوقت او را براى احراز پست  و نظرشان را به خودشان جلب مىنمودند  را كه زير نظر داشتند، شناسايى مى

بدون حمايت انگليس و بعدها هم آمريكا كمتر كسى قادر بود كه به . كردند و يا مقامى به شاه و دولت معرفى مى

 .مقامات كليدى مملكت دسترسى پيدا بكند

 تودرتوى اطالعاتى و كنترل هر چه بيشتر تمام امور و هاى هايشان، ايجاد و گسترش شبكه  مورد ديگرى از فعاليت- 2 

 .مقامات مملكتى و نيز كسب اطالعات مختلف وسيله عوامل اطالعاتى بود

 تربيت افراد و ايجاد سازمان اطالعاتى در درون و برون كشور به وسيله افراد مورد نظر و تعليم ديده خود نظير - 3 

، شبكه برادران (وسيله حسين فردوست)سازمان بدامن و دفتر ويژه اطالعات شبكه سرتيپ ماهويتان، سازمان بى سيم، 

گرفت كه در هر زمان قادر باشند به كمك اين عوامل اطالعاتى  همه اين اعمال بدين منظور انجام مى.... رشيديان و

 .و عوامل مهم اجرايى كشور، سياست مورد نظر انگلستان را پيش ببرند
  

هاى اطالعاتى دولت انگلستان را در كشورهاى مختلف تشكيل  ى در واقع اولين هستههاى وسيع ماسون  شبكه

هاى مختلف ماسونى اهم كارهايشان جلب افراد برجسته كشور به خود و نفوذ و  دادند، در كشور ما نيز اين شبكه مى

. روطه در ايران بوده استرسوخ دادن سياست انگليس در بين آنان از زمانهاى بسيار قديم و حتى قبل از انقالب مش

سعى محافل، مجالس و تشكيالت فراماسونى بر اين پايه استوار بوده است كه هرچه بيشتر در افراد مهم و برجسته نفوذ 

هم نقش . كنند و تنها با كار و آموزش مختلف روى آنها، آنها را آنگلوفيل و به سمت سياست انگليس سوق دهند

به همين . پرداختند شتند و هم به تربيت كادرهاى مختلف براى اداره امور كشور مىسازمان اطالعاتى را بعهده دا

 علت است كه اكثر سياستمداران و قدرتمندان دوران پهلوى از اعضاء تشكيالت ماسونى هستند

هاى مختلف بدواً چنان وانمود كرده بودند كه يك سازمان مترقى برادرى جهانى است كه   اين تشكيالت و شبكه

هاى مختلف،  دفش ايجاد برادرى و آزادى براى همه مردم جهان است و در لواى اين اهداف به گسترش شبكهه

هاى مختلف براى جذب افراد و استعدادهاى آماده پذيرش رقيت اين سازمان و در واقع پذيرش  محافل و كانون

دادند  ربيتى كه روى افراد انجام مىپرداختند و كارهاى فرهنگى و اطالعاتى و ت رقيت دولت فخيمه انگلستان مى

آوردند و بدون پرداخت جيره و مواجبى از وجود آنها در جهت منافع  آنها را خود به خود آنگلوفيل بار مى

اغلب نخست وزيران، رؤساى مجلسين، وزراء، مقامات باالى دادگسترى . كنند كردند و مى استعمارى خود استفاده مى

ها نيز كه در همه جا و در تمام ارگانهاى كشور تنيده شده  اين شبكه) 192.(اند اماسيون بودهاز اعضاء تشكيالت فر... و
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بود، هم شاه و دربار را در حيطه اقتدار خود داشتند و هم به تمام اطالعات و اسرار مملكتى دسترسى داشتند و 

 .بدينگونه بر شاه و مملكت مسلط بودند
  

  ارگانهاى بدون اطالع وى رابطه با ايادى درونى شاه و-  ب 

  
هاى خود را به وى ديكته  ها و خواسته  آمريكائيها و انگليسيها با وجوديكه با خود شاه رابطه مستقيم داشتند و برنامه

خواهند، مستقيم در اختيارشان  كردند و حتى شاه به آمريكائيها گفته بود كه هرچه و هر گونه اطالعاتى كه مى مى

و يا قصد آنها ) 193(عهذا تدابيرى اتخاذ كرده بودند كه اگر روزى اتفاقى ناگهانى براى شاه افتادقرار خواهد داد، م

در تغيير رژيم پهلوى بود و يا در اثر سياست داخلى و يا خارجى كشور و يا بهم خوردن تعادل قوا و يا به هر دليل 

 در آن صورت قادر به پيشبرد سياست خود ديگرى تغيير رژيم كشور و يا تعويض قدرت و چرخش سياست الزم آمد،

براى انجام چنين چرخش و سياستى الزم بود كه بدون اطالع شاه در ارگانهاى مختلف . و حفظ منافع خويش باشند

هاى اطالعاتى  نظامى، انتظامى، اطالعاتى و قدرتهاى محلى و عشايرى، احزاب و هيئت دولت و نيز روحانيت، شبكه

 عواملى در اين ارگانهاى مختلف داشته باشند و با افراد و اشخاص صاحب نفوذ در اين ارگانها خود را ايجاد كنند و

ارتباط برقرار كنند تا از اين طريق از وقايع و امور مختلف آگاه گردند و در مواقع ضرورى بوسيله اين عوامل 

كردند، بلكه  انال واحد استفاده نمىاى از يك ك اينان براى آگاهى و دسترسى به مسئله. سياست خود را پيش ببرند

آوردند تا قادر باشند صحت اطالعات مختلف را مورد ارزيابى قرار  هاى موازى بوجود مى براى كار واحدى شبكه

 و يا غير - بدهند و ثانياً نفوذ خود و وابستگان به خود را هرچه بيشتر گسترش و افزايش دهند تا در صورت لورفتن 

ها و   بتوانند از شبكه- تر را فدا كنند  يا در مواقع زد و بند باكانالهاى خاصى، كانالهاى كم اهميتفعال شدن كانالى و 

 .كانالهاى ديگر، سياست خود را اجراء كنند و يا به اطالعات ضرورى دسترسى داشته باشند

ضاخان را بر سر قدرت ها توانستند به راحتى ر ها و عوامل اطالعاتى بود كه انگليسى  به خاطر وجود همين شبكه

، از سلطنت خلع و )194(بنشانند و بعد هم به دست او احمد شاه را كه حاضر به پذيرش خواسته انگليس نشده بود

 زمانى كه سياستشان اقتضا كرد، 1320بعد از شهريور . سلسله قاجار را براندازند و خاندان پهلوى را جانشين آن سازند

تند و محمدرضا وليعهد را جانشين وى كردند و سلطنت وى را به رسميت شناختند و رضاشاه را روانه تبعيدگاه ساخ

 .بدينوسيله قدرت را از رضاشاه به محمدرضا شاه منتقل كردند

  بهم خوردن تعادل قوا در سطح جهان به سود آمريكا

  
ر انگليس بر هم بخورد و  دو جنگ اول و دوم جهانى باعث شد كه تعادل قوا در سطح جهان به سود آمريكا و به ضر

به موازات اينكه انگليس اقتدار و سلطه خود . آمريكا به عنوان يك ابرقدرت نيرومند وارد صحنه سياست جهانى گردد

دولت انگليس كه تا قبل از جنگ جهانى اول و دوم اولين . كرد داد، آمريكا جاى پاى بيشترى پيدا مى را از دست مى

ستعمارگر در سطح جهان بود، بعد از جنگ يال و كوپالش ريخته و ورشكستگى ابرقدرت و مهمترين نيروى ا

اش، از زير  اش در طول جنگ باعث شد كه اقتدار خود را از دست بدهد و بسيارى از كشورهاى زير سلطه اقتصادى

 .اش آزاد بشوند و استقالل و آزادى خود را بازيابند يوغ

اى جبران ناپذيرى را براى انگلستان به ارمغان آورد و او را بسوى  بهم خوردن تعادل قوا در سطح جهان ضرره

ورشكستگى اقتصادى كشاند و دست او را از بسيارى از مستعمرات خود كوتاه كرد  و عالوه بر همه اينها باعث شد كه 

 .اش را از دست بدهد بسيارى از بخشهاى سيستم اطالعاتى و عوامل اطالعاتى
  

 نگلستان سرويسهاى اطالعاتى ا
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االيام در  گرچه از قديم. رود ترين سرويس اطالعاتى جهان به شمار مى  سرويسهاى اطالعاتى انگليس يكى از قديمى

تمام كشورها، قدرتهاى حاكمه هميشه براى اطالع از رقبا و مخالفين داخلى و خارجى خود و نيز در جنگها از عوامل 

اى بس كهن دارد، با وجود اين كار اطالعاتى  و ضد جاسوسى سابقهكردند و جاسوسى  اطالعاتى خود استفاده مى

تقريباً . بصورت ارگانيك و سازمان يافته و پيدا كردن تشكيالتى عريض و طويل از قدمت چندانى برخوردار نيست

، سعى "اطالعات قدرت است": اند كه كمتر از يك قرن است كه اكثر كشورهاى جهان به اين نكته واقف شده

اند كه يك سيستم اطالعاتى براى كشور خود به وجود آورند و با ايجاد تشكيالتى منظم و ارگانيك به صورتهاى  كرده

هرچه به زمان . مختلف مخفى، نيمه مخفى، علنى و يا تركيبى از اينها را در خدمت اهداف اطالعاتى خود قرار دهند

كند تا جايى كه امروزه جنگ واقعى، بصورت  دا مىشويم، اطالعات و كسب خبر اهميت بيشترى پي حاضر نزديك مى

اى برخوردار است و  العاده شود و به كار بردن اطالعات و كسب خبر از اهميت فوق جنگ اطالعاتى نمايانگر مى

هاى مختلف سياسى، نظامى، اجتماعى،  دهد و تمام عرصه بودجه هنگفتى را در تمام كشورها به خود اختصاص مى

 .شود را شامل مىفرهنگى و مذهبى 

 در سطح جهان ايجاد كردند "اطالعاتى"ها طى چند قرن يك شبكه عريض و طويل   در ميان تمام كشورها، انگليسى

 .هاى خود را در اكثر كشورهاى جهان گسترش دادند و به دليل حكمرانى بر بخشهاى عظيمى از جهان شبكه

ن تا قبل از جنگ جهانى دوم، موسسين و فعالين تشكيالت هاى مختلف آ  مهمترين عوامل اطالعاتى انگليس و شبكه

فراماسونرى بودند ولى بعد از آن، فراماسيونرى بيشتر نقش يك سازمان سياسى و مكتب تربيتى و آموزشى دولتمردان 

 .كند ها ايفا كرده و مى و رجال را براى انگليسى

ى گسترده اطالعاتى دوران جنگ يك سرويس مستقل ها ها بعد از جنگ جهانى دوم از تمام عوامل و شبكه  انگليسى

 معروف شد، سازمان دادند و) MI-6( يا "اينتليجنس سرويس"اطالعاتى را كه به 

ولى با توجه به ورشكست اقتصادى انگلستان در طول . ها و عوامل قديمى خود را زير پوشش آن گرفتند كليه شبكه" 

ها و  لذا، بخش اعظم شبكه... امكان نداردMI-6عوامل براى  ها و  جنگ مشخص شد كه حفظ انبوه عظيم شبكه

سفارت انگليس در ايران، ضمن MI-6زمانى رئيس  . ها وصل شدند عوامل انگليس در سراسر جهان به آمريكايى

هاى عظيمى در كشورهاى آسيايى و آفريقايى داريم كه   متاسفانه ما شبكه": بحث خصوصى در منزلش به من گفت

كرد، ولى امروزه عالئق چندانى در بسيارى از  ها براى ما صرف مى زمانى حفظ اين شبكه. زينه استبسيار پره

 "سيا"لذا با . ايم ها نيز بى عالقه يا كم عالقه شده كشورهاى آسيايى و آفريقايى نداريم و لذا نسبت به حفظ اين شبكه

ريق ما استفاده كنيد و آنها پس از بررسى جواب دادند ها مستقيماً و يا از ط خواهيد از اين شبكه بحث شد كه آيا مى

 در نتيجه در ".شويم هاى آن را نيز متقبل مى خواهيم وگسترش برخى را نيز خواهانيم و كليه هزينه كه حتماً مى

ها و عوامل انگليس به آمريكا وصل شدند و نوعى همĤهنگى   بتدريج بسيارى از شبكه1960 و بخصوص 1950هاى  دهه

بعدها با فعال شدن سازمان اطالعات خارجى . صورت گرفتA.I. Cو MI-6بستگى اطالعاتى و سياسى ميان  و هم

بخصوص - هاى اطالعاتى انگليس را متقبل شدند و به صورت يك سازمان بسيار فعال  اسرائيل، آنها نيز بخشى از هزينه

 )195(" درآمدند-در ايران

و . اطالعاتى انگليس، مادر سرويسهاى اطالعاتى آمريكا و اسرائيل استشود گفت كه سرويسهاى   با چنين ديدى مى

 و موصاد وصل شدند و اولين ثمره "سيا" C.I.Aهاى اطالعاتى انگليس به  بدين طريق بخشهايى از عوامل و شبكه

ختيار گذاشتن  مرداد است كه با پيشنهاد انگليسها و در ا28اين اتصال عوامل اطالعاتى انگليسى به آمريكا، كودتاى 

 دست به كودتا زد و حكومت ملى دكتر مصدق را سرنگون و شاه را به قدرت "سيا"ها،  عوامل اطالعاتى به آمريكايى

 .بازگرداند
  

  مرداد28 كودتاى 
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ها در اختيار آمريكائيها قرار  ها و عوامل اطالعاتى كه انگليسى  با كمك  شبكه1332 همانطورى كه ذكر شد، در سال 

.  مرداد را ترتيب داد و حكومت قانونى و ملى دكتر محمد مصدق را سرنگون كرد28 كودتاى "سيا"ند، سازمان داد

 : گويد نخست وزير انگليس مى

شبى كه درعرشه كشتى خبر سقوط حكومت مصدق را به من دادند، آرامترين شب را در زمان صدارتم " 

 ) 196.(گذراندم

 و خارج شدن اختيار آن از دست آنها بود كه - نفت -ادن شريان حياتى غرب  در حقيقت به خاطر ترس از دست د

آنها از قبل به . انگليس و آمريكا را واداشت كه در ايران دست به كودتا بزنند و دولت مصدق را سرنگون كنند

اى ه  و نقش حياتى اين ماده در حفظ نگهدارى و گسترش تمدن و صنعت غرب و نيز دموكراسى"نفت"اهميت 

  در مجلس عوام انگليس اعالن كرد 1919چرچيل در سال : خود پى برده بودند

شكى نيست كه اگر متفقين توانستند كشتى جنگ را به ساحل پيروزى برسانند، به خاطر جريان پيوسته نفت " 

 ) 197("بود

  و برايشان مسلم شده بود كه نفت 

اندازد، و   كه اين خون را مانند تلمبه به جريان مىخون صنعت مدرن است، و منطقه خليج فارس قلبى است" 

 )198("گذرد راههاى دريايى پيرامون خليج فارس شريانى است كه اين خون حياتى از آنها مى

 ملى كردن صنعت نفت در سراسر كشور و كوتاه كردن دست انگليس از تمام منابع نفتى كشور و بيرون راندن آنها 

 : گفتند ار مصدق در مورد نفت كه مىاز كشور و نيز اعمال و رفت

نفت بايد همانقدر كه براى آبادانى كشور الزم است، . شود تكليف ما در قبال نفت توسط نسلهاى آينده تعيين مى" 

 ) 199.("استخراج شود، و بقيه زير خاك باقى گذاشته شود، زيرا به نسلهاى آينده تعلق دارد

 احساس - به خصوص آمريكا و انگليس -ها  ار آن از دست انگليس، غربى بعد از ملى شدن نفت و خارج شدن اختي

كردند كه نه تنها اين خون حياتى ايران در حال خارج شدن از دستشان است، بلكه ممكن است اين روش ايران به 

عنوان يك نمونه موفق و سرمشقى براى ساير كشورهاى نفت خيز جهان تلقى گردد و سايرين نيز براى بدست 

رفتن اختيار اين منابع حياتى، اقدامات جدى بعمل آورند و زمانى كه نتوانستند با مصدق كنار بيايند و او را وادار گ

كنند كه با قبول ملى كردن نفت، شيرازه اختيار و عنان نفت را در اختيار آنها قرار دهد، دست به كودتا زدند و 

 بر سر قدرت بازگشته "سيا" مرداد 28گليس و آمريكا و كودتاى و شاه كه با دسيسه ان. حكومت او را سرنگون كردند

بود، بالفاصله قرار داد كنسرسيوم نفت كه در واقع اختيار استخراج و ميزان آن، تعيين قيمت و اداره آن از طرف 

اى داد را به تصويب دولت و مجلس شه ساخته رساند و اين بار شركته دولت ايران بعهده كنسرسيوم نفت قرار مى

 درصد و هلند 6 درصد و فرانسه 40 درصد سهام كنسرسيوم نفت را در اختيار گرفتند و انگليس نيز 40نفتى آمريكايى 

 28ها با پيدا كردن نقش اساسى در تعيين سياست نفتى ايران و اهميت آن كه بر اثر كودتاى  آمريكايى.  درصد14

 برايشان نقش تعيين كننده، هم در سياست داخلى و خارجى و "نفت"مرداد در اختيارشان قرار گرفته بود، روزبروز 

هم ايفاى نقش بين المللى بعنوان پرچمدار حفظ و نگهدار آزادى و تمدن غرب، پيدا كرد تا جايى كه آرنولد 

 : گويد ويلسون مى

ز داشت، اكنون شيشه انگي اى كه زمانى شهرتى شاعرانه و خيال منطقه: توانيم از خواب برخيزيم و دريابيم چگونه مى" 

 )200("عمر دنيا رادر دستهايش، يا دقيقتر بگوييم، در دشتهايش دارد
  

  مرداد براى آمريكا28 اهميت كودتاى 
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 مرداد از انگليسها رو دست 28هادر قضيه كودتاى   بسيارى از خوش باوران را عقيده بر اين است كه آمريكايى

اسناد . ه كودتا زدند و ننگ نفرت مردم ايران را بجان خود خريدندخوردند و عليرغم ميل باطنى خود، دست ب

منتشره و نقشى كه آمريكا بعد از اين كودتا در ايران پيدا كرد و روشى كه در پيش گرفت جاى شك باقى 

كردند كه در تمام نقاط جهان نفوذ خود  ها در پى مقاصد و هدف خود بودند و كوشش مى گذارد كه آمريكايى نمى

شاهرگ "اى كه  اى فراهم شده است چه بهتر كه براى دسترسى و تسلط به منطقه گسترش دهند و حال كه زمينهرا 

 غرب و ايران در مركز اين شاهراه واقع شده است با يك كودتا در آنجا قدرتى بدست آورند و بدينطريق "حياتى

وذ خود را هر چه بيشتر گسترش دهند تا جايى كه ممكن است با كمك حكومت دست نشانده خود در كل منطقه نف

آمريكا تا قبل از جنگ . و طبيعى است كه در اين بده و بستان سياسى تا حدودى منافع انگليس را نيز در نظر داشتند

كرد و  كرد و بيشتر هم و غم خودش را مصروف مسائل داخلى خود مى الملل اول در جهان نقش مهمى ايفا نمى بين

شرفت و ترقى با تكيه بر امكانات داخلى وجود داشت، از نظر اقتصادى و دسترسى به مواد چون امكان هر نوع پي

ديگر اينكه تا آن زمان هنوز توليد صنعت و انباشته شدن سرمايه رشد سرطانى خود را . كرد اوليه، احساس نياز نمى

رهاى داخلى قاره آمريكا كردند، جذب بازا شروع نكرده بود، كارخانجات و صنايع آن كشور هر چه توليد مى

اما در . كرد هنوز آمريكا دست اندازى به منابع خارجى و به خصوص نفت كشورهاى ديگر را احساس نمى. شد مى

الملل اول و دوم اين امكان را برايش  دو جنگ بين. اى در جهان پيدا بكند كرد كه جاى ويژه بعد سياسى كوشش مى

 .به ارمغان آورد

از جنگ بزرگترين امپراطورى جهان را به وجود آورده بود و قدرتمندترين كشور جهان محسوب  انگليس كه تا قبل 

راند و حتى هر خيابانى كه منتهى به قصر بوكينگهام در قلب  شد و بر بسيارى از كشورهاى جهان حكومت مى مى

امگذارى كرده بودند كه خود نشانه ن... هاى مختلف دروازه آفريقا، دروازه آسيا، دروازه آمريكا و شد به نام لندن مى

بر اثر . و سمبلى از اين اقتدار بود، دو جنگ جهانى انگلستان را با بحرانهاى شديد اقتصادى و سياسى مواجه ساخت

ايكه براى نفس كشيدن كشورهاى زير سلطه انگليس و ديگر  بهم خوردن تعادل قوا در سطح جهان و روزنه

در اين موج آزاديخواهى و . طلبى و آزاديخواهى روبرو گرديد ليس با موج استقاللاستعمارگران پيدا شده بود، انگ

المللى و پركردن خالئى كه  ها، آمريكا از يكطرف به دليل بازكردن جاى خود در سياست جهانى و بين طلبى استقالل

 كه -دن نفوذ كمونيسم با بيرون رفتن انگليس از اين كشورها به وجود آمده بود و هم براى سد كردن و عقب ران

طلبى را سرداده بود، و مسكو مركز   را پشت سر گذاشته بود و نداى آزاديخواهى و استقالل1917تازه انقالب اكتبر 

كرد و بدين  طلبى كمكهاى مادى و معنوى مى  به اين نهضهتهاى آزاديخواهى و استقالل-احرار عالم لقب گرفته بود 

 .گردانيد  جاى پاى خود را محكم مىطريق در بعضى از كشورهاى جهان

اى از رجال ملى و  هاى بين المللى، در ايران هم عده  به خاطر اين تغيير قدرت و بهم خوردن تعادل قوا در موازنه

وطن پرست و خواهان آزادى و استقالل بپا خاستند و براى كسب استقالل و آزادى از سلطه خارجى و عوامل 

 ده ساله به يك مبارزه پى گير و مستمر دست زدند كه باالخره نتيجه اين دوره از داخلى آنها در طى يك دوره

. ها كه حاكم واقعى ايران بودند، انجاميد مبارزات به ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور و بيرون راندن انگليسى

 پيش گرفته بود، با ببار طلبى ملت ايران به رهبرى دكتر مصدق در راه و روشى كه نهضت آزاديخواهانه و استقالل

نشستن ثمره آن كه ملى شدن صنعت نفت، تشكيل حكومت ملى به رهبرى دكتر مصدق و بيرون راندن انگليسيها از 

كشور و پيروزى ملت در استيفاى حقوق حقه خود در ديوان بين المللى الهه بود، هم آمريكا و هم انگليس را به 

 . ا كردوحشت انداخت و آنها را وادار به كودت

عمليات پنهانى آيزنهاور رژيمى را بر ايران حاكم كرد كه نه تنها در خدمت منافع آمريكا، بلكه همچنين در خدمت " 

 ) 201("منافع ايرانيان، متحدين غربى دوستان ما در منطقه بود
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سى بود ولى  مصدق حاضر به مذاكره و تماس با تمام كشورها و خواهان برقرارى روابط اقتصادى تجارى و سيا

هرگز حاضر نبود از منافع حقه ملت ايران بگذرد و نيز حاضر نبود كه پاى هيچ قدرت خارجى را در كشور باز 

 .بگذارد

 مصدق حاضر بود كه نفت ايران را به قيمت عادالنه روز به هر كشورى كه خواهان آن باشد به فروشد، ولى قدرت 

 همان كشوريكه مصدق متهم شده بود - كوت شده بود، مصدق به شوروى استعمار مانع آن بود و خريد نفت ايران باي

 پيشنهاد كرد كه نفت ايران را به قيمت مناسبترى -خواهد كشور را بدست آنها بسپارد  كه متمايل به آنهاست و مى

. صدق نشدند از م"نفت"عليرغم اينكه آنها هم نياز به آن و هم بازار فروش براى آن داشتند، حاضر به خريد . بخرد

مصدق تنها راه چاره را در اين ديد كه در وضعيت فعلى، بايد كشور را از اتكاى به فروش نفت آزاد سازد، لذا با اتكا 

 و به اجرا گذاشتن آن، هم توانست تا حدودى مشكل "نفت"به ملت و اعتماد به خود با تصويب بودجه بدون 

راى خريدنفت پيدا بكند و اولين محموله نفتى را به يك شركت اقتصادى كشور را حل كند و هم موفق شد مشترى ب

 .ايتاليايى فروخت

كردند با بايكوت كردن خريد نفت ايران و اتكاء بودجه كشور به نفت، حكومت مصدق را   آمريكا و انگليس فكر مى

ت انداخت و وادار به  آنها را به وحش"نفت"كند،ولى اين پيروزى و اداره كشور بدون اتكاء به  خودبخود ساقط مى

آمريكا و انگليس برايشان روشن شده بود كه اگر مصدق بر سر كار باقى بماند نه جايى براى ادامه سلطه . كودتا كرد

و سهامدار عمده ) 202(انگليس باقى خواهد ماند و نه آمريكا خواهد توانست سلطه خود را در ايران بگستراند

اينها مسائلى بود كه براى آمريكا نيز مسلم شده بود . ن را به خود اختصاص دهدكنسرسيوم نفت ايران شود و نفت ايرا

و بدين علت بود كه وقتى انگليسيها پيشنهاد كودتا را براى سرنگون ساختن حكومت ملى دكتر محمد مصدق به 

 .آمريكائيها دادند، آمريكائيها با اشتياق آنرا پذيرفتند و طرح و نقشه را به اجراء گذاشتند

 اگر آمريكا در ايران به دنبال كسب قدرت، گسترش سلطه نفوذ خود بر كنسرسيوم نفت ودر نتيجه بر منابع نفت و 

: اند كه دخالت در امور سياسى كشور نبود و همانطورى كه بسيارى از تحليل گران غربى و خودى عنوان كرده

ستها خواهد داد، لذا براى جلوگيرى از كرد، مصدق يك كمونيست است و كشور را بدست كموني آمريكا فكر مى

اگر آمريكا تنها به خاطر . اى است سقوط كشور و افتادن در دام كمونيستها كودتا كرد، سخن مغشوش و ناسنجيده

ترس از كمونيست و براى نجات كشور از دام آنها دست به كودتا زد و هدفش از آن، سلطه بر كشور ومنافع آن و 

اقتصادى و نظامى كشور و بدست آوردن منافع و منابع عظيم نفتى نبود، بلكه براى حفظ دخالت در امور سياسى، 

آمد كه بعد از كودتا، قدرت را بدست  آزادى و دمكراسى و بازگرداندن حقوق فردى و اجتماعى بود، الزم مى

ه با كشور بكار ببرد، كسانيكه خواهان آزادى و استقالل و دموكراسى در مملكت هستند بسپارد، روش ديگرى در رابط

هاى خود را در رأس ارگانهاى   عوامل دست نشانده خود را يكى پس از ديگرى بر سر كار آورد و مهره- : نه اينكه

 .حساس و مهم مملكت بگمارد

  سهامدار عظيم كنسرسيوم نفت اين كشور بشود-  

 .ران از هر نوع تعقيبى مصون بدارد كاپيتوالسيون را بر كشور تحميل كند و مستشاران نظامى خود را در اي-  

 را با عوامل و مستشاران خود "ساواك" مشرف بر ارگانهاى اطالعاتى كشور باشد و سازمان اطالعات و امنيت -  

 ... سازمان دهد و

ها در طى يك ربع قرن بعد از كودتا در كشور ما بكار بردند، جاى شك و شبهه باقى   روشى را كه آمريكايى

 براى استقرار نفوذ - و ارزيابى دقيق از شرايط و موقعيت كشور ما در منطقه و جهان -ه آنها با آگاهى گذارد ك نمى

و امروز كه گزارش سيا در . اند همه جانبه خود در كشور و منطقه و تصاحب منابع و منافع نفتى دست به كودتا زده
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اند كه دكتر مصدق نه تنها  دانسته ها مى كند كه آمريكايى  مرداد فاش شده است، معلوم مى28مورد كودتاى 

 ) 203.(كمونيست نيست، بلكه مخالف به قدرت رسيدن آنها نيز هست

  
  
  

  منطقه "نفت" استراتژى آمريكا در خليج فارس، سلطه بر 

  
ها استراتژى و سياست دراز مدت خود را در منطقه خليج فارس تصاحب و در اختيار گرفتن شريان   آمريكايى

 و ميدانهاى نفتى استوار ساختند و با فراهم كردن زمينه، وسايل و امكانات براى دستيابى به اين استراتژى، "تنف"

همه كوشش و توان خود را بكار بردند و با تغيير دولتها و رؤساى جمهورى، اين سياست كلى همچنان تداوم پيدا 

 ن راه اروپا را نيز بدنبال خود كشاندند اى در هر زمانى سود جستند و در اي و از هر وسيله. كرد مى

اى بسا ملل اروپايى ضرورت يابد كه براى دفاع از منافع قانونى و حياتى غرب در خاورميانه و خليج فارس، ... " 

ما در صورت رويارويى با چنين . گيرى از نيروى نظامى، با همكارى اياالت متحده آمريكا شوند آماده و خواهان بهره

دست به هر اقدام ( نفت)اى نداريم مگر آنكه براى جلوگيرى از قطع شريان حياتيمان  بى و چالشى چارهطل مبارزه

در صورت لزوم، اياالت متحده آمريكا همچنين بايد از اين توانايى برخوردار باشد كه در اين منطقه ... الزم بزنيم

 ) 204("حياتى جهان، به تنهايى مداخله كند

  و 

 اتحاد محور استراتژيك سراپاى اتفاق غرب، امروز تا سالهاى آينده بر دسترسى قابل اتكاى اساس همكارى و" 

اروپاى غربى، آمريكاى شمالى و ژاپن به نفت خليج فارس، به تداوم اعتبار اياالت متحده آمريكا بر حمايت و 

 حتى االمكان پرهيز از جنگ، پشتيبانى از ممالك عمده در اين منطقه، در محدود ساختن نفوذ شوروى در منطقه، و

 ). 205("گردد استوار است و مى

 :  و براى حفظ و نگهدارى آن

توانند و مطلقاً هم نبايد اجازه بدهند كه تامين نفتى كه براى آنها حياتى است، به دست  اياالت متحده و غرب نمى" 

ر اينصورت، امنيت و حتى آزادى سياسى درغي. مشتى كشورهاى فوق العاده بى ثبات و بى بندوبار خاورميانه بيفتد

 )206("هاى غربى محكوم به فنا خواهد بود دموكراسى
  

 ها و عوامل مستقل اطالعاتى آمريكا  ايجاد شبكه

  
 مرداد، انگليس و به خصوص آمريكا مستقيم با خود شاه در ارتباط بودند و سياستهاى خود را 28 بعد از كودتاى 

كردند، با وجود اين به ايجاد  به وى ديكته مى...  و يا"ترقى و پيشرفت"، "الب سبزانق" تحت عناوين "مستقيما

هاى ديگر و عوامل اطالعاتى براى خود بدون اطالع شاه، در تمام سطوح و ارگانهاى مختلف مملكتى و دربار و  شبكه

 .گسترش آنها دست زدند

 كه در مواقع ضرورى و اضطرارى و يا زمانى كه ها و عوامل اين بوده باشد  شايد قصدشان از ايجاد اين شبكه

سياستشان ايجاب كرد، قدرت از رژيمى به رژيم ديگر منتقل شود و يا تغيير سياست كلى و به قدرت رساندن گروهى 

و يا چرخشى در سياست ضرورى به نظر رسيد و ممكن بود كه شاه خود مانعى در جهت پيشبرد آن اهداف ايجاد 

 . مستقل از شاه داشته باشندكند، امكان مانور 
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 بر وفق سياست كلى انگليس و آمريكا 70 و 60هاى  هاى موجود چنين برمى آيد كه شاه در دهه  از اطالعات و داده

كرد با هر چه بيشتر نزديك شدن و وابستگى به آمريكا، از زير يوغ  كرده است و سعى مى و بويژه آمريكا عمل مى

 .انگليس تاحدودى خارج شود

 سعى كرد به مرور تمام مخالفين و رقباى خود را از صحنه سياسى كشور 1332شاه بعد از بازگشت به قدرت در سال  

خارج كند و تمام ارگانها و بنيادهاى اجتماعى و سياسى و آزاديخواهى را به صورت ابزارى در دست خود مبدل 

ود، كشور را بسوى يك رهبرى فردى و  به بعد به موازات گسترش قدرت خ1342و سرانجام از سال . سازد

بايستى از مجراى او حل و فصل  ديكتاتورى كشاند و خود را به صورت يك رهبر بالمنازع كه تمام امور كشور مى

گردد، درآورد و نه تنها مخالفين، بلكه موافقين او نيز حق دخالت در هيچ امورى را و بخصوص امور خارجه، ارتش، 

توانست تحمل  ن اجازه وى نداشتند و هيچكسى را كه بخواهد، خودى نشان بدهد نمىبدو) 207(اقتصاد و نفت

 ).208(بكند

كرد و با زير پاگذاشتن حقوق فردى و   به مرور در طول دو دهه شاه با ديكتاتورى، يك تنه كشور را اداره مى

 از ديد آمريكا و انگليس در هيچ زمانى اجتماعى و ايجاد جو سانسور، همه آزاديها را از بين برده بود و اين مسائل نيز

پنهان نبود، چرا كه خود اينها امكان بوجود آمدن چنين ديكتاتورى را فراهم كرده و با كودتاى خود حكومت 

هاى   حقوق بشر، آزادى"ها غالبا از نظر غربى. قانونى و ملى را ساقط و وى را سوار بر اريكه قدرت كرده بودند

گردد كه بخواهند از آن بعنوان اهرمى براى به  و دموكراسى اغلب زمانى مطرح مى...( ان وآزادى قلم، بي)مختلف 

زمانى كه منافع آنها در خطر باشد حقوق بشر، دموكراسى و آزادى، . زانو درآوردن رژيمى از آن استفاده كنند

 .  بر همه چيز مقدم است"منافع ملى"گويند  دراينگونه موارد خيلى آشكارا مى. دهد معناى خود را از دست مى

آمد و   شاه با وجودى كه هم پيمان آمريكا و جزو كشورهاى دوست و اقمار آمريكا به حساب مى80 - 70 در دهه 

ها خواستار  اى كه آمريكايى روابط گسترده اقتصادى، نظامى و سياسى با آمريكا داشت و از هر نوع كمك و يا خواسته

زيرا . حساس كردند كه وجود او ممكن است در آينده برايشان خطرى ايجاد كندكرد، ا شدند كوتاهى نمى آن مى

زد و  شاه ظاهراً در منطقه به قدرتى تبديل شده بود و گهگاهى خارج از سياست اربابان خود تك مضرابهايى مى

 )209.(آورد كشيد و خود را پنجمين قدرت جهان بحساب مى قدرت خود را به رخ آنها مى
  

  جهت تضعيف كردن اوپك  حركت در

  
كرد و ايران نسبتاً   در اين زمان با قدرت پيدا كردن سازمان اوپك كه شاه در آن تا حدودى نقش رهبرى را ايفا مى

بصورت قدرتمندترين كشور عضو اوپك در آمده بود، اين وضعيت موجب شد كه امر به خود شاه مشتبه شود و 

كرد يكى از پنج قدرت بزرگ جهان و يكى از رهبران بزرگ  قعاً فكر مىچنين تصورى به او دست داده بود كه وا

گرفت و سياست آنها را مورد  كرد كه به اربابان خود نيز خورده مى ها او را وادار مى اين بلند پروازى. دنياست

 : گفت داد و مى سئوال و سرزنش قرار مى

ديت در اختيار همگان قرار گيرد انتقال تكنولوژى، زمان آن فرا رسيده است كه تكنولوژى و توسعه بدون محدو" 

  "اين است قيمت واقعى نفت

 :  ويا

 "...دهيم و به اين چشم سبزها ديگر باج نمى" 

 و باالخره سازمان اوپك كه كم كم به صورت يك سازمان متحد و هم آهنگ درآمد و تبلور اين اتحاد در 

لجزاير نمايان گرديد، اعالميه نهايى كنفرانس كه به صورت اتفاق گردهمايى روساى كشورهاى صادر كننده نفت در ا

 :آراء مورد تصويب قرار گرفت اعالم كرد
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پادشاهان و رؤساى دولتها همبستگى طبيعى كشورشان را با كشورهاى ديگر كه در راه غلبه بر عقب ماندگى مبارزه " 

 .دارند كنند، اعالم مى مى

انى نيرومند همه كشورهاى در حال توسعه كه در كنفرانس عمومى ماه گذشته در شناسى خود را از پشتيب  مراتب حق

 .دارند داكار درباره مواد اوليه اعالم شده بود، ابراز مى

دانند و معتقدند   بحران اقتصادى جهانى را ناشى از نابرابريهاى ژرف در پيشرفت اقتصادى و اجتماعى بين خلقها مى

ستعمار خارجى است كه موجبات بهره كشى از منابع طبيعى و عدم انتقال مؤثر سرمايه و كه اين نابرابريها زاييده ا

تورم عمومى، كاهش جهانى ميزان رشد، و از هم پاشيدگى نظام پولى ناشى از همين . فنون را فراهم كرده است

هاى پايه به  ر فرآوردهخواستار همكارى با تمام كشورهاى صادر كننده مواد اوليه و ديگ... عدم تعادل اساسى است

 .باشند منظور بدست آوردن قيمتهاى عادالنه و متناسب مى

 ...دارند گيرى، موافقت خود را با تجمع براى هماهنگى كلى اعالم مى  سپس بعنوان نتيجه

 پادشاهان و رؤساى دولتها موافقت خود را با اصل تشكيل يك كنفرانس بين المللى مركب از كشورهاى صنعتى و 

 .دارند رهاى درحال توسعه اعالم مىكشو

 هدف از تشكيل چنين كنفرانسى بايد پيشبرد اقدامهاى الزم براى تسكين آالم اقتصاد جهانى باشد و در نتيجه دستور 

 .تواند به بررسى مساله انرژى محدود شود كار آن بهيچوجه نمى

لمللى، همكارى عمومى به نفع كشورهاى درحال  كنفرانس بايد مسائل مربوط به مواد اوليه، اصالح نظام پول بين ا

 ) 210.("توسعه را در بر گيرد

 حوادثى كه در منطقه خليج فارس به وقوع پيوسته گوياى اين مطلب است كه بعد از قد علم كردن سازمان 

 عادالنه  در برابر منافع غرب و قدرت گرفتن اين سازمان در برابر آنها خواستار بدست گرفتن سياست تعيين"اوپك"

قيمت نفت شدند و در مرحله اول خواستار حداقل باال بردن قيمت نفت به ميزان تورم پول جهانى و باال رفتن 

هاى صنعتى غرب و در مرحله بعد خواستار انتقال تكنولوژى و فنون به كشورهاى جهان سوم در ازاء فروش  فراورده

 : و به اين حقيقت پى بردند كه. نفت خود شدند

 ) 211("اى براى ادامه حيات خود ندارد  شاهرگ حياتى تمدن است، و بدون آن، تمدن وسيلهنفت" 

 . زنگ خطر جدى براى غرب به صدا درآمد

 كارشناسان غربى و در رأس آن آمريكا دست به كار شدند تا براى حل اين بحران خطرناك و نابود كننده راه حلى 

از جمله موسسه فنى ماساچوست كه در . شوند نهاى مختلف دست بكار مىدر اين رابطه مؤسسات و سازما. پيدا كنند

داند و نظر خود را بدين شرح خالصه كرده   مى"اوپك"آن پروفسور آدلمن راه حل بحران غرب را در هم شكستن 

 :است

توانند   دهند، مىاى را كه در اختيار دارند، انجام اگر كشورهاى مصرف كننده به تفاهم برسند و اقدامات اوليه.... " 

توانند و بايد اوپك را درهم شكنند، زيرا  اين كشورها مى. هر وقت اراده كنند، وضع را به حالت پيشين بازگردانند

اين كار بسرعت عملى . وجود اوپك و انحصارى كه عمالً بر انرژى دارد، تهديد غير قابل قبول و خطرناكى است

بايد زود دست بكار شد، و گرنه درآمدهاى عظيم مالى، عالوه بر . ستاست، زيرا اوپك شكننده است و ساختگى ا

در اين صورت، در آشفتگى شاهد تكرار خطاى . نفت، اوپك را از توانايى هولناك و پايدارى برخوردار خواهد كرد

 رقابتى شيطانى ميان آنها -  بزودى و به هر قيمت -كشورهاى مصرف كننده خواهيم بود و براى تامين نفت 

 )212("درخواهد گرفت

در ميان اعضاء اوپك، شاه .  بنابراين، تصميم گرفتند كه اوپك را در هم بشكنند و يا آنرا از قدرت بيندازند

كرد و از طرف ديگر بعنوان ژاندارم غرب، امنيت  قدرتمندترين عضو آن و نقش رهبرى و هدايت آن را ايفا مى
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غرب مايل به حفظ اين وضعيت در اوپك و در خليج فارس نبود .  بودخليج فارس و نفت را در اين منطقه عهده دار

چون كشورهاى نفت خيز منطقه و بخصوص ايران و عربستان كه زير نفوذ غرب بودند، خودشان را نيز قدرتمند به 

حالت خواهند و يا قادر نيستند كه دست به تركيب آنها بزنند و  ها نمى كردند كه غربى آوردند و فكر مى حساب مى

كنند كه حكم عضوى از  نوكرى را كه در اثر بزرگ شدن در خانه ارباب و در درون روابط گسترده خانواده فكر مى

در وضعيت عادى و معمولى نيز . كردند خانواده را پيدا كرده و قدرتش همسنگ قدرت ديگر اعضاء است، عمل مى

آمد كه بحرانى ايجاد شود و تعادل قوا در سطح  لذا الزم مى. از قدرت انداختن اوپك و شكستن آن عملى نبود

 تصرف وتسلط كامل بر " و يا تضعيف آن، احتماال"اوپك"منطقه بهم بخورد و در آن وضعيت امكان شكستن 

 .هاى نفتى ميسر گردد ميدان

ر جهت رسد كه از نظر غرب و به خصوص آمريكا و انگليس وجود شاه و تداوم سلسله پهلوى را مانعى د  به نظر مى

چون . بينند كه شاه را سرنگون كنند آورند و الزم مى كنند و نقش او را خاتمه يافته به حساب مى منافع خود تلقى مى

اش با غرب و به خصوص آمريكا و روابطى كه با غرب و جهان پيدا كرده بود، مشكل به نظر  با وجود شاه و دوستى

از طرف ديگر چون شاه هم پيمان نظامى آمريكا بود و . كنند را از قدرت خود ساقط "اوپك"رسيد كه بشود  مى

دست آمريكا در تمام امور كشور و منافع آن باز بود و در تمام جهان متحد و دوستدار غرب و بخصوص آمريكا تلقى 

المللى و  شده بود، مايل نبودند براى سرنگون كردن او، مستقيماً وارد عمل شوند چون هم از نظر سياست بين

اى و هم از نظر افكار عمومى ممكن بود برايشان گران تمام شود و يا اينكه شاه از زير فرمان آنها سرباز زند و با  طقهمن

بدينجهت با همكارى اطالعاتى آمريكا و انگيس و . كمك شرق و عوامل ديگر مشكالت جدى براى آنها ببار آورد

يران و روابط آن و اهرمهاى مختلف قدرت داشتند و با اشرافى كه اين دو كشور و به خصوص انگليس از جامعه ا

هاى مختلف خود، در درون ارگانهاى مختلف مملكتى و مخالفين  بكارگيرى تمام امكانات و عوامل اطالعاتى و شبكه

دولت و با ارزيابى و جمعبندى خود ضربه حقوق بشر را بمثابه رهاكردن سنگى در اقيانوس بسته ولى پر تالطم كشور 

اين رها كردن سنگ .  ساله شاه به صورت آتشى زير خاكستر درآمده بود، وارد كنند25ان كه در اثر ديكتاتورى اير

اش را به قعر اقيانوس فرو برد و او را  در آن اقيانوس از پى هم موج آفريد و همه چيز را در بر گرفت و شاه و سلسله

گيرى اعضاء سفارت  كرد تا باالخره منجر به گروگان ىاز صحنه خارج ساخت و دامنه موج همچنان گسترش پيدا م

آمريكا، جنگ ايران و عراق و بعد عراق و كويت و غرب شد و زمينه سلطه آمريكا را بر شريان حياتى غرب يعنى نفت 

 )213.(هاى نفتى و خليج فارس و امنيت آن در يد اقتدار آمريكا درآورد و ميدان

هاى اطالعاتى انگليس در ايران و ارتباط آن با دفتر ويژه اطالعات   و گسترش شبكه براى بيشتر پى بردن به عمق نفوذ

و سازمان بيسيم كه هر دو بدست انگليسيها سازماندهى شده است به شماى اطالعاتى سازمان بى سيم و شماى سيستم 

 اقتباس شده است  كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوى406 و 357 اطالعات كه از صفحات "دفتر ويژه"اطالعاتى 

اينتليجنس سرويس و نيز ارتباط MI-6و  C.I.A  "سيا"توجه كنيد در اين دو نمودار همكارى اطالعاتى سازمان 

 .هاى مختلف فراماسونرى است اينها عالوه بر شبكه. دهد اين دو را با دفتر ويژه اطالعات نشان مى
  

  نفوذ سلطه اطالعات انگليس بر آمريكا در ايران

  
ها گسترانيده بود، از شاه و رژيمش در جهت   به مرور قدرتش را در تمام زمينه"سيا" مرداد 28ريكا كه با كودتاى  آم

 ايران تحت رهبرى شاه بعنوان ": كرد حفظ منافع خود و غرب و ساير اقمارش و نيز پيشبرد سياستش استفاده مى

الخره زمانى كه احساس كردند كه ديگر شرايط براى با) 214.(كرد ها در منطقه خدمت مى ستون اصلى امنيت غربى

او مهيا نيست، با وضعيتى كه پيش آمده و بوسيله اهرمهاى مختلفى كه در دست داشتند موجبات ذليل كردن و سقوط 

عالقگى ما به سرنوشت شاه بعد از اينكه  شركت و همدستى در قتل نگودين ديم و بى": وى را فراهم آوردند
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نده او را براى لغزش و سقوط، روغن مالى كرديم و بدين طريق خمينى را در به قدرت رساندن ستونهاى نگهدار

اينان در مواقع مختلف براى پيشبرد ) 215.("كمك كرديم، دو صفحه از تاريكترين تاريخ ديپلماسى آمريكاست

 . كردند سياست خود از اهرمهايى كه در اختيار داشتند استفاده مى

 سرويسهاى اطالعاتى است كه مخالف رئيس كشور را به او معرفى نكنند و خود از وجود او بطور مسجل رويه" 

تنها موردى كه شاهد لو دادن يك مخالف محمدرضا بودم در ماجراى سرلشگر قره نى بود كه توسط  . استفاده كنند

MI-6سياستشان در 1332 مرداد 28 و چه در 1320انگليسيها چه در صعود محمد رضا به سلطنت در شهريور . لو رفت 

 )216.("جهت حفظ و تحكيم قدرت محمدرضا بود

چيدند و حتى زندگى شاه را  هاى خود را مى  آمريكا و انگليس براى حفظ و تحكيم قدرت خود در همه جا مهره

 استراق سمع "سيا"كند كه مكالمات خصوصى شاه را  فردوست گزارش مى. كردند بدون اطالع وى كنترل مى

 .ردك مى

جريان از اين قرار بود .  بود"سيا"و از همه باالتر، استراق سمع مكالمات خصوصى محمدرضا و مقامات عاليرتبه .... " 

به اطالع محمدرضا رساند كه تلفن هايى كه استفاده ( ى سفارت، يادم نيست"سيا"سفير يا رئيس )كه سفارت آمريكا 

اى بكشند كه از   شماره10 زياد است و پيشنهاد كرد كه يك كابل كنيد مطمئن نيست و امكان استراق سمع خيلى مى

ها  محمدرضا موافقت كرد و آمريكايى. مراكز تلفن خودكار عبور نكند، بلكه مستقيماً به محلهاى مورد نظر وصل شود

ستفاده در كنار هر دستگاه ليست مقاماتى كه از اين تلفن ا.  معروف شد"تلفن قرمز"ها را كشيدند كه به  تلفن

محمدرضا، وزير : كردند عبارت بودند از مقاماتى كه از اين تلفن قرمز استفاده مى. كردند و شماره آنها قرار داشت مى

دربار، نخست وزير، فرمانده گارد، رئيس ستاد ارتش، رئيس اداره دوم ارتش، رئيس ساواك، فرمانده ژاندارمرى، 

من مطلع بودم كه يك تلفن قرمز هم در سفارت آمريكاست و (. من )"دفتر ويژه اطالعات"رئيس شهربانى و رئيس 

شد و  هاى قرمز در سفارت آمريكا روى نوار ضبط مى كليه مكالمات تلفن... كنند  شماره را استراق سمع مى10هر 

 )217(".كرد آمريكا بر كليه مسائل درجه اول مملكتى نظارت مى

 نقل شده "ظهور و سقوط سلطنت پهلوى"بخشهاى قبل از كتاب  نظر به اينكه مطالب بخش آتى و بعضى مطالب 

است، الزم است نكاتى را بطور عموم در مورد اينگونه كتابها كه وسيله سران جمهورى اسالمى انتشار پيدا كرده 

 .است، متذكر شوم

ائل اطالعاتى و طلبى و نبود قدرت تجزيه و تحليل مس  به علت وجود مراكز متعدد قدرت، بيماريهاى شخصى و قدرت

چند و چون آن؛ كتابهايى بدست بعضى از سران رژيم جمهورى اسالمى انتشار پيدا كرد كه در نوع خود نمونه و 

ظهور و سقوط " و كتاب "خاطرات ريشهرى"، "غائله چهارده اسفند"كتاب : از مهمترين آنها. اند منحصر بوده

ها كه وسيله سران جمهورى اسالمى انتشار پيداكرده است، هر سه اين كتاب. توان نام برد  را مى"سلطنت پهلوى

اقرار ". كند، در بر دارد اش را در رابطه با آن مسائل آشكار مى بسيارى از مسائل ناگفتنى كه دست رژيم را باز و چهره

ر  مسائلى كه كتاب از روابط و همكارى فردوست با سران جمهورى اسالمى و نقش وى د"عقال على انفسهم جايز

طرفه آنكه . ناپذير و قابل استناد است انتقال قدرت به رژيم، خود آگاه و ناخودآگاه پرده برمى دارد، خدشه

ها و كل پرونده وى فقط در اختيار سران درجه اول رژيم و مقامات اطالعاتى  ها، مصاحبه ها، دست نوشته بازجويى

ا چاپهاى مكرر و متوالى آن بدست خود، مهر تأييد نيز بر آن بوده است كه نه تنها مطالب آنرا تكذيب نكرده، بلكه ب

 .اند آن نهاده

 خاطرات ارتشبد فردوست، كتابى نظير ساير كتابها، كه مؤلفى با كار تحقيقى و پژوهشى خود، دست به تاليف و انتشار 

رين عنصر رژيم زند نيست، بلكه تلخيص بخشهاى دست چين شده از محتويات پرونده چهره مرموز قدرتمندت آن مى

اما از آنجا كه در . باشد گذشته كه انحصاراً در اختيار وزارت اطالعات و مقامات قضايى جمهورى اسالمى است، مى
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ماند و به برون از رژيم  پذير نيست، بسيارى از اسرار مگو، از قيچى سانسور مصون مى هيچ رژيمى سانسور مطلق امكان

اگر در موقع انتشار، كتاب رامضر به حال . ن كتاب يكى از آن نمونه هاستكند و اي وسيله خودشان درز پيدا مى

البته بعدها كه فهميدند كه . دادند، هيچ دليلى بر انتشار آن بدست خودشان وجود نداشت خود و رژيم تشخيص مى

 را باز چه گاف بزرگى كرده و چه اطالعات ذيقيمتى را به اين سادگى در اختيار مردم قرار داده و دست خود

به زودى كتابى : منبع موثقى به اينجانب اظهار داشت. اند، از انتشار چنين كتابهايى جلوگيرى بعمل آوردند كرده

كند  هاى دكتر مظفر بقايى كه آماده شده است انتشار پيدا مى ها و مصاحبه نظير كتاب فردوست از مجموعه بازجويى

ت جلد دوم خاطرات رى شهرى و جلد دوم كتاب غائله چهارده و از منبع موثق ديگرى شنيدم كه قرار بوده اس

اما از انتشار آن جلوگيرى بعمل آمد و دستور داده شد كه ديگر نبايستى . اسفند كه آماده انتشار بود، انتشار پيدا كند

 .اينگونه كتابهاى خاطرات كه جزو اسرار و اسناد ملى است انتشار پيدا بكند

 و مسائلى "چهارده اسفند"كرد كه در رابطه با  نوشت و پولها خرج مى ها كتاب مى صدر ده  به نظر من اگر آقاى بنى

كه منجر به سقوط او گرديد، مردم را از آنها آگاه كند و هدف كلى رژيم كه استقرار ديكتاتورى واليت فقيه بود 

نجر به حذف قائم مقام رهبرى، در رابطه با مسائلى كه م. بيان كند، بنحوى كه اين كتاب بيان كرده ممكن نبود

رساند همين  اهللا منتظرى شد نيز بهترين كتاب كه حقانيت آقاى منتظرى را در مقابل آقاى خمينى به ثبوت مى آيت

آقاى رى . كتاب رى شهرى است كه به وسيله كسى انتشار پيدا كرد كه اوج خصومت با آقاى منتظرى را داشت

 نسبت به آقاى منتظرى عريان كرده است و هم توطئه عليه منتظرى را و شهرى با دست خودش هم كينه خودش را

 .هم عداوت آقاى خمينى را به روشنى ابزار داشته است

ارتشبد فردوست : شد كه كرد، به اين سادگى معلوم نمى  انتشار پيدا نمى"ظهور و سقوط سلطنت پهلوى" اگر كتاب 

 را سازمان داده است و اين "دفتر ويژه اطالعات"و نظارت دائم آنها چگونه عامل انگليس بوده و با تعليم و آموزش 

دفتر در انتقال قدرت از پهلوى به جمهورى اسالمى نقشى بعهده داشته و با سران جمهورى اسالمى در رابطه بوده و 

 .كرده است همكارى مى
  

  حسين فردوست يكى از عوامل انتقال قدرت

  
ها، و گزارشهاى  ها، مصاحبه ون از جانب بعضى از سران رژيم سابق و بخصوص بازجويى با توجه به اطالعاتى كه تاكن

: توان گفت  درآمده و انتشار پيدا كرده است، مى"ظهور و سقوط سلطنت پهلوى"خود وى كه به صورت كتاب 

گانهاى اطالعاتى، ارتشبد حسين فردوست تنها مغز متفكر اطالعاتى و سازمان دهنده آن و قرار گرفتن در رأس همه ار

.  بوده است"دفتر ويژه اطالعات"كاناليزه كردن همه اطالعات از ارگانهاى مختلف و هدايت آنها به يك كانال 

رسيده است كسى حق نداشته شخصاً اطالعاتى بدست شاه برساند  سپس اطالعات و گزارشهايى هم كه به دست او مى

رسانده و  داده است بدست شاه مى دانسته و تشخيص مى الح مى و يا هرچه را كه خود ص-  پس از جرح و تعديل-

 نقش منحصر بفرد داشته است و

 )218.("شد نه ساواك يا سازمانهاى اطالعات ارتش فردوست بود كه چشم و گوش شاه محسوب مى" 

ه صورت  بنا به اعترافات متعددى از سپهبد حسين فردوست كه ب"ظهور و سقوط سلطنت پهلوى" با مطالعه كتاب 

رسد كه وى يكى از عوامل انتقال قدرت از رژيم گذشته به رژيم  مختلف در اين كتاب آمده است چنين به نظر مى

اند كه از درز  با وجودى كه دست اندركاران و سران جمهورى اسالمى كوشش كرده. جمهورى اسالمى بوده است

صر اطالعاتى  كه بصالح جمهورى اسالمى كردن بسيارى از اطالعات جلوگيرى بعمل آورند و بعضى از عنا

دانستند را سانسور كنند و مسائلى را كه دال بر ارتباط مستقيم با بعضى از سران رژيم اسالمى و همكارى و  نمى
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همĤهنگى با آنها در جهت انتقال قدرت و كمك در سازماندهى جديد وزارت اطالعات جمهورى اسالمى است را 

 .ه در اين كتاب فاش شده، خود به تنهايى اثبات كننده مطلب فوق استحذف كنند، معهذا مسائلى ك

 در رابطه با مسائلى كه در مورد ارتشبد فردوست ذكر شد، نكات زير حائز كمال اهميت است كه به ترتيب به توضيح 

 :پردازيم آن مى

  وضعيت استثنايى و منحصر به فرد فردوست نزد شاه و رژيم او- 1 

 و دست پرورده انگليس فردوست عامل - 2 

  فردوست و انتقال قدرت- 3 

  
  وضعيت و موقعيت استثنايى فردوست نزد شاه- 1 

  
 تا "له روزه" موقعيت استثنايى و منحصر به فردى كه ارتشبد فردوست از زمان وليعهدى و تحصيل شاه، در مدرسه 

پاسخ به "هم شاه در كتاب . پوشيده نيستانتقال قدرت به جمهورى اسالمى نزد شاه و سران رژيم داشته، بر كسى 

مهمتر از همه اينها، پست و قدرتى كه در تمام . اند  و هم بعضى از درباريان و سران رژيم بدان اشاره كرده"تاريخ

ظاهراً او در تمام دوران محرم راز و يار . دوران سلطنت محمدرضاشاه حفظ كرده بيانگر وضعيت استثنايى اوست

 .مانده استصميمى شاه باقى 

 دو هفته آخر سلطنت رضاخان، من درگير مسائلى بودم كه به تعيين سرنوشت بعدى حكومت پهلوى پيوند قطعى " 

نزديكى من به وليعهد و دوستى منحصر به فرد او با من عاملى بود كه سبب شد تا در اين مقطع حساس نقش . داشت

در اين روزها من تنها يار محرم و صميمى محمد رضا . شومرابط او را با مقامات اطالعاتى انگلستان عهده دار 

 )219(".بودم

 :گويد اش با شاه مى  در مورد مشاغل خود و دوستى

! خير. شد  مشاغل من هر چند با پيشنهاد شاپور جى بود ولى اين بدان معنا نيست كه مسئله به محمدرضا تحميل مى" 

ت او بودم، مورد اعتماد كامل او بودم و به قول شاپور جى با دوس. محمد رضا با طيب خاطر به من تمايل داشت

 )220(توانستند به محمدرضا معرفى بكنند؟ استعداد و مدير خوب بودم، پس چه شخصى بهتر از من را مى

 ديگر از وظايف منحصر به فرد او القاء و رساندن سياست انگليس به شاه و جمع كردن و ساختن افراد براى مشاغل و 

 :اى باالى ممكلتى استپسته

ولى از شروع كار دفتر، انگليسيها مرا درباره . دانستم  چيزى از مسائل مملكتى نمى"دفتر ويژه اطالعات" قبل از " 

و بعد هم شغل در دفتر . كردند و منظورشان اين بود كه به او بگويم اشتباهات محمدرضا در مملكت دارى توجيه مى

كرد كه محمدرضا چه اشتباهاتى از نظر مملكتدارى مرتكب  يج مرا توجيه مىو در ساواك و در بازرسى بتدر

 "گردد مى

 :گويد  و بعد در ادامه مى

شاه در حضور و يا در غياب من به مقامات مهم مملكتى مانند نخست وزيران، رؤساى ستاد ارتش و امثالهم، مرا ... " 

خواست من در كشور وضع استثنايى داشته باشم و چنين  ماند كه مى كرد و ترديدى باقى نمى دوست خود اطالق مى

و به همين دليل حق داشتم هر نوع گزارشى را به او بدهم و نظرم را بنويسم، در حاليكه يك گزارش از آن . هم بود

شدم، علم  با چنين وضعى اگر رابط انگليس و يا آمريكا با محمدرضا مى. نوع را براى بركنار كردن وزيرى كافى بود

نمود، اما عالقه من به همين مسائل  دادم، مرا نخست وزير مى زدم و اگر به امور سياسى علناً عالقه نشان مى را كنار مى

 )221(".بود كه به من محول نمود

 : و همچنين
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در دفتر :  ترتيب، ساختن و آماده كردن افراد براى مشاغل مهم بوده است"دفتر ويژه اطالعات"يكى از وظايف ... " 

خواستند سرتيب  آوردم و وقتى مى آنها را از درجه سرگردى مى. كردم ويژه اطالعات افسران اليق را جمع مى

 سال زير دست من بودند و برايم احترام قائل 15 تا 10بشوند، محل سرتيپى به آنها مى دادند و در مجموع حدود 

ها نيز  البته به بعضى. تر برسند التر و مشاغل مهمشدند كه به درجات با بودند و چون اليق بودند، خودشان موفق مى

به اين ترتيب در ارتش، شهربانى و ژاندارمرى و ساواك تعدادى از افسران سابق . نمودم در مشاغل مهم مساعدت مى

 )222(دفتر بودند

 :كند كه  و با توجه به اينكه خود اعتراف مى

توانستند به مقامهاى مهم برسند اين  آمريكا بود كه افراد مى در دوران محمدرضا، با حمايت سفارتهاى انگليس و " 

امر نه تنها در مورد من بلكه در مورد همه كسانى كه مشاغل و پستهاى درجه اول را در اختيار داشتند صادق است 

")223( 
  

، "يژه اطالعاتدفتر و"آيد كه در واقع  آوريم چنين بر مى  بنابراين از اين مطلب و آنچه كه در صفحات بعدى مى

نقش يك دولت در دولت را داشته و آقاى فردوست عامل و دست پرورده انگليسيها، سياستهاى آنها را وسيله اين 

كرده است و قدرت واقعى كشور در دست او بوده و اين حرف كه  سازمان و سازمانهاى ديگر در كشور پياده مى

زدم و اگر به امور سياسى علنى عالقه نشان   علم را كنار مىشد، اگر رابط انگليس و يا آمريكا با محمد رضا مى"

. زيرا نقش او فوق يك رابط بوده است.  بيشتر به شوخى شبيه است تا واقعيت"نمود دادم، مرا نخست وزير مى مى

نقش او در اختيار داشتن همه اهرمهاى قدرت بوده است و اين نقش قابل مقايسه با نقش يك نخست وزير در چنين 

 .ژيمى نيستر

 به مشاغل، پستها و اختيارات ارتشبد فردوست و "ظهور و سقوط سلطنت پهلوى" كتاب 661 تا صفحه 653 صفحه 

 :آوريم سازمانهايى را كه بنياد نهاده است، اختصاص داده شده است كه بعضى از آنها را در ذيل مى

 : چهار سازمان را از پايه ساخته است

  پرسنل تأسيس نمودم300 را با " جاويدانگارد" با درجه سرگردى، -  

 . را ساختم و تا انقالب رئيس آن بودم"دفتر ويژه اطالعات" با درجه سرهنگى -  

 درصد آن ساخته 10 بادرجه سرتيپى، در سمت قائم مقام ساواك و با اختيارات تام و تمام، ساواكى را كه حدود -  

 .دادم درصد سازماندهى كردم و آموزش 80شده بود، تا 

  درصد آن را كامل نمودم 80 با درجه سپهبدى، بازرسى را از هيچ ساختم و تا -  

  
 :كنم  به عنوان نمونه به چند مأموريت و مشاغل او نيز اشاره مى

، براى حل مسئله سلطنت محمدرضا، از طرف وى مأمور تماس با مستر ترات، رئيس 1320 در روزهاى شهريور " 

 .  شدماطالعات سفارت انگليس

، مأموريت تجديد سازمان و فعال كردن بازرسى را يافتم و به جاى سپهبد يزدان پناه رئيس 1350 فروردين 20 از -  

 "دفتر ويژه اطالعات"ها در بازرسى و بعدازظهرها در  اين مسئوليت تا انقالب ادامه داشت و صبح. سازمان فوق شدم

 .بودم

وء استفاده يا عدم لياقت مقامات نظامى، انتظامى و ساير سازمانهاى دولتى  به دستور محمدرضا، تحقيق در مورد س-  

 .شد تحت نظر من انجام مى

 ". به عنوان رئيس بازرسى، عضو كميسيون عالى بركنارى مقامات مملكتى بودم-  
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افت كه در توان ي  با توجه به اين مطالب كه بخشى از آنها اينجا آورده شده است، در طول رژيم شاه كسى را نمى

 .آن رژيم صاحب نفوذتر و پرقدرت تر از ارتشبد فردوست بوده باشد
  
  فردوست عامل و دست پرورده انگليس- 2 

  
 مطالعه و مختصر دقت روى همان قسمت از اطالعات و اعترافات ارتشبد فردوست كه وسيله مقامات جمهورى 

دا كرده است، حاكى از آن است كه وى عامل و  اسالمى به صورت كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوى انتشار پي

البته سئوالهايى را در ذهن خوانندگان باقى خواهد گذاشت كه اگر چنين است . دست پرورده انگليسيها بوده است

و او عامل و دست پرورده انگليس بوده است چرا او مثل مابقى دست اندركاران رژيم و خود شاه نزد اربابان خود 

و به دستور خود انگليسيها در ايران مانده، نقش او در انقالب چه بوده است؟ و يا عوامل ديگرى باعث برنگشت؟ اگر ا

اند كه او اسرار پشت پرده را فاش سازد؟ و اسرار ديگرى كه سانسور شده و يا فردوست آن را فاش نكرده چه  شده

 . و سؤالهايى ديگر از اين قبيل. تواند باشد مى

       

 عزيز ممكن است در خالل مطالعه كتاب حاضر جواب بعضى از سئوالهاى فوق را دريابند و يا با اطالعاتى  خوانندگان

بهرحال به اصل مطلب برمى . اند و يا در آينده كسب خواهند كرد، اين مسايل برايشان روشن شود كه كسب كرده

 .گرديم
  

اند كه او   كار كرده و او را شناسايى كرده و تشخيص داده از اينكه چگونه انگليسيها، از اوان جوانى و تحصيل روى او

تواند مهره خوبى براى آنها باشد، حداقل بر اينجانب پوشيده است و از همه كسانى كه در اين زمينه اطالعاتى  مى

 فردوست :اما آنچه از خالل اين كتاب به روشنى برمى آيد اين است كه. دارند تقاضا دارم كه مرا از آنها آگاه سازند

 "له روزه"از دوران دبيرستان نظام با وليعهد در ارتباط بوده و هنگامى كه رضاشاه وليعهد را براى تحصيل به مدرسه 

و از اين زمان تا دوران انقالب، فردوست محرم اسرار، . در سوئيس فرستاده، فردوست را نيز با او همراه كرده است

ترين فرد درون رژيم شاه بوده و آن را همچنان تا انقالب حفظ كرده دوست و فرد استثنايى نزد شاه و قدرتمند

 .است

در دوران محمدرضا، با حمايت سفارتهاى انگليس و آمريكا بود كه افرادى مى توانستند به " خود او معترف است كه 

ى درجه اول را در مقامهاى مهم برسند، اين امر نه تنها در مورد من، بلكه در مورد همه كسانى كه مشاغل و پستها

اند كه حتى در درجات پايين نظامى  و اينقدر روى او كار كرده و اعتماد داشته) 224(".اختيار داشتند صادق است

 :اند كه جاى سرلشگر به باال بوده است پستهايى را در اختيار او قرار داده

دفتر ويژه "با درجه سرهنگى و ) 225(كند  را دريافت مى"گارد جاويدان" با درجه سرگردى فرمان تاسيس 

 )226.(گذارد  را بنياد مى"اطالعات

 )227.( همه مشاغلى كه به او واگذار شده است با پيشنهاد شاپور جى بوده است

 فردوست با اكثر مقامات مهم اطالعاتى انگليس، در رابطه بوده است و مهمترين پست او تشكيل دفتر ويژه اطالعات و 

 :گردد  بنا به پيشنهاد شاپور جى به وى محول مى1338ل رياست آن است كه از سا

 كانديد شدم و شاپور جى مرا براى اين "دفتر ويژه اطالعات"ها براى تشكيل   بدين ترتيب، من توسط انگليسى" 

 )228.("پست به محمدرضا پيشنهاد كرد

 "دفتر ويژه اطالعات"رود و  ن مى به انگلستا1338هاى الزم جهت تشكيل دفتر ويژه اطالعات در سال   براى آموزش

 ).229("ها توسط من ايجاد شد، يك سازمان كوچك ولى منضبط و پرتحرك و كم تظاهر كه با هدايت انگليسى
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ها عالقه داشته و با آنها دوست بوده است كه در يك ميهمانى خصوصى در زمان   فردوست به قدرى به انگليسى

سفارت انگليس در حالى كه مشروب مفصلى خورده و سرش گرم MI-6دولت سپهبد زاهدى هنگامى كه رئيس  

 :پرسد بوده است از او مى

ها اين است كه افرادى را كه براى  پروا گفتم، عيب شما انگليسى لذا بى"كنيد؟  ها چه فكر مى راجع به انگليسى" 

 بدنام و اهل سوء استفاده "ثراكنيد و افرادى كه با شما تماس دارند و طرفدار شما، اك مشاغل مختلف پيشنهاد مى

اگر اين خواص از ضروريات اين افراد است كه حرفى نيست، ولى اگر چنين نيست چرا از بين افراد خوشنام . هستند

ايران و انگلستان روابط :  گفتم" مگر شما انگلستان را دوست داريد؟": كنيد؟ گفت براى خود طرفدارانى پيدا نمى

 )230.("او تشكر كرد و بطور ضمنى محبتهاى مرا پذيرفت! داشته باشم؟نزديك دارند، چرا دوست ن

دهد، در بين افراد خوشنام طرفدارانى براى  ها خط مى كنيد كه رابطه چنان نزديك است كه به انگليسى  مالحظه مى

 .خود پيدا بكنيد

در منطقه و سهيم بودن  را حفظ رژيم و حفظ پايگاه غرب "دفتر ويژه اطالعات" ارتشبد فردوست علت تاسيس 

 :داند ها در سيستم اطالعاتى كشور مى انگليسى

. حفظ رژيم محمد رضا، و به تبع آن پايگاه غرب در منطقه، منوط به ايجاد نظام اطالعاتى و امنيتى در ايران بود..." 

ها  بست در اختيار آمريكايىتوانستند از همه امكانات خود در ايران صرفنظر كنند و آنرا در ها نيز نمى بعالوه انگليسى

لذا، بدنبال تمهيداتى ). 231(خواستند قرار دهند و در سازمان جديد اطالعاتى و امنيتى ايران سهم و نقش مى

دفتر " او به لندن جلب كردند و به دنبال آن من با مأموريت تاسيس 1338موافقت محمدرضا را در سفر ارديبهشت 

در انگلستان با سازمان اطالعاتى كشور فوق آشنا شدم و مقرر شد كه مطابق همان . به انگلستان رفتم"ويژه اطالعات

 و با 1338بنا بر اين مفهوم نظام امنيتى كشور تنها در سال . سيستم دستگاه اطالعاتى و امنيتى ايران را سازماندهى كنم

لى كه توضيح خواهم داد،  مطرح شد، هر چند به دالي"دفتر ويژه اطالعات" و "شوراى عالى همĤهنگى"تاسيس 

 )232("دربازگشت به ايران طبق الگوى انگلستان به سازماندهى پرداختم. هيچگاه به طور واقعى تحقق نيافت
  
  فردوست مورد اعتماد همه جانبه انگليسى ها- 3 

  
از مسائلى را كه ها و جزو افراد باالى اطالعاتى آنها بوده است كه حتى بعضى   فردوست چنان مورد اعتماد انگليسى

او رئوس آموزشهايى را كه توسط . اند داده از اسرار دستگاههاى اطالعاتى آنها بوده است در اختيار وى قرار مى

در مورد آموزش و استخدام عضويابى . كند اند را عنوان مى اينتليجنس سرويس طى سه سفر به انگلستان به او داده

 :گويد  مى"دفتر ويژه"براى 

اجازه يادداشت بردارى خواستم و با .  در دوجلسه داده شدMI-6زش توسط يك مقام كارگزينى   اين آمو" 

 )233.("وجودى كه برخى موارد از اسرار دستگاه بود، اجازه داد

ايران او را براى MI-6كند كه در دومين سفر به انگلستان براى آموزش اطالعاتى، هنگامى كه رئيس    او اضافه مى

 :گويد انى واقع در يك كشتى در رود تايمز دعوت كرده بود، در حين صحبت مىشام به رستور

ها قصد داشتند كه يك افسر واجد شرايط را جايگزين مصدق كنند ولى ما آنها را راهنمايى كرديم و  آمريكايى" 

بهترين كار اين ايم، در ايران افسرى كه مورد قبول همه ارتش باشد وجود ندارد و لذا  گفتيم هر چه جستجو كرده

ها پذيرفتند و  آمريكايى. است كه شاه به ايران بازگردانيده شود، زيرا هيچ فردى موقعيت او را در بين افسران ندارد

ها را به انجام كودتا ترغيب كرديم و گفتيم كه اگر دير  او افزود، ما بوديم كه آمريكائى. لذا در رم با او تماس گرفتند

شود و لذا براى نجات ايران بايد مصدق بركنار و شاه را بازگرداند  دتاى كمونيستى پيروز مىبجنبيم در ايران يك كو
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ها خيلى بد جنسند ولى در  بينى كه انگليسى حال مى: او  سپس به شوخى گفت. ها نظر ما را پذيرفتند و آمريكائى

 )234.("بينم اينجا بدجنسى نمى

 :كند كه  مرداد اضافه مى28 در همين رابطه كودتاى 

ها سلطنت محمدرضا را پذيرفتند و بر سر سپهبد زاهدى به توافق رسيدند  باالخره آمريكائى: گفتMI-6 رئيس  " 

اسداهللا علم با كمك . خواست نقش مستقل بازى كند كودتا انجام شد و زاهدى تا مدتى با اتكاء به آمريكا مى

ها  و قدرت فائقه محمدرضا قانع كند و چنين شد ولى آمريكائىها را به بركنارى زاهدى  ها توانست آمريكائى انگليسى

ها   آمريكائى1341 - 1342باالخره در سالهاى . را در سر داشتند( قره نى و بختيار)تا مدتها طرح ديكتاتورى نظامى 

اتورى ها را در ايران به رسميت شناختند و ديكت ها شدند و تجربه طوالنى انگليسى  تسليم نظر انگليسى"كامال

 )235.("محمدرضا مورد پشتيبانى هر دو قدرت قرار گرفت

هاى ديگر خود نظير  اند كه بعضى از شبكه ها چنان اعتماد كاملى به فردوست داشته و به او مطمئن بوده  انگليسى

ند و او ا  را در اختيار وى قرار داده-كه شماى آن در پايان كتاب آمده است-سيم  شبكه سرتيب ماهوتيان و شبكه بى

سازمان بى " و "شبكه ماهوتيان"فردوست در مورد علت محول كردن . هم نهايت خدمت را به آنها كرده است

 :گويد  مى"دفتر ويژه اطالعات" به "سيم

از آن سالها بود كه سازمان بى سيم در ارتباط با رئيس ستاد ارتش ايجاد شده و اكنون به داليلى مسئوليت آن .... " 

 چه بود؟ عوامل متعددى را "دفتر ويژه اطالعات"علت انتقال سازمان بى سيم به . گردد ه محول مىبه دفتر ويژ

كارى سازمان بى سيم   درجه اختفا و پنهان"از جمله اينكه به علت تغييرات رؤساى ارتش طبعا. توان بر شمرد مى

 دادن سازمان تحت مسئوليت رئيس پسنديدند و قرار ها سازماندهى ساواك را نيز نمى انگليسى. يافت كاهش مى

. احتمال نفوذ مأمورين روس وجود داشت( ستاد ارتش و ساواك)در هر دو ارگان . دانستند ساواك را مناسب نمى

ترين ارگان براى اداره سازمان بى سيم تشخيص دادند، زيرا اوالً مرا خوب  ها دفتر ويژه را مناسب در نتيجه، انگليسى

ها انطباق داشت، آشنايى داشتند و ثانياً دفتر  يدند و با روحيه من كه با اصول اطالعاتى انگليسىپسند شناختند و مى مى

مسلماً در اين مورد نيز انتخاب . شد و پنهانكارى در حد اعلى بود ويژه ارگانى بود كه هيچگاه رئيس آن عوض نمى

ى صحيح از آب درآمد و من تا انقالب به بهترين عمالً نيز اين ارزيابى شاپور ج. من به پيشنهاد شاپور جى بوده است

ايران و MI-6ها رضايت بخش بود كه مسئول   شكل اين سازمان را اداره كردم و نتيجه كار چنان براى انگليسى

 )236.( چندين بار از نحوه اداره شبكه توسط من تشكر كردند"رئيس ستاد مركزى سازمان بى سيم"، "دكتر"

كنند كه اسناد و مدارك سازمان بى سيم تحويل داده شود، فردوست  ها درخواست مى  و بعد هم كه انگليسى

 :گويد همه را تحويل دادم مى

 بود كه سرهنگ فروزين به دفتر مراجعه كرد و گفت مأمور انگليسى درخواست 1357كنم در آذر ماه   تصور مى" 

 رابطه با سازمان موجود است، از قبيل نتايج كرده كليه مداركى كه در دفتر و يا در ساختمان ستاد مركزى در

 )237.("دستور دادم كليه مدارك تحويل شود. مخابرات با قبرس و نظاير آن به وى تحويل شود
  
  فردوست و انتقال قدرت- 4 

  
 قبل از اينكه به اصل مطلب يعنى نقش فردوست در انتقال قدرت از رژيم پهلوى به رژيم جمهورى اسالمى را از 

ن خود فردوست بياوريم، اين نكته بايستى روشن شود كه آيا نظر رهبران درجه اول جمهورى اسالمى و زبا

دستگاههاى عريض و طويل سازمانهاى اطالعاتى و دادستانى انقالب و قاضى القضاتهاى كشور و خالصه آن تعداد از 

همان نظر و ديدى است كه نسبت به افرادى كه اهرمهاى قدرت را در جمهورى اسالمى در دست داشته و دارند، 

اند و همانگونه كه با ديگر  داشته.... ساير مقامات بلند پايه رژيم گذشته نظير هويدا، نصيرى، ربيعى، رياضى، مقدم و
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اند، و همانگونه كه آنها را مصاديق بارز مفسدفى  اند، با وى نيز چنين كرده مجرمين به قول خودشان عمل كرده

 ر مورد او نيز چنين بوده است و يا اينكه او تافته جدا بافته از همه اينها بوده است؟االرض دانسته، د

 از شايعاتى كه در مورد ارتشبد فردوست وجود داشته و دارد و نيز از مطالبى كه بعضى از سران رژيم گذشته در 

در اين . كاهد  از ارزش كار مىكنيم چرا كه تكيه بر اسناد مخدوش و شايعات، اند باز چشم پوشى مى مورد او گفته

رابطه مهمترين منبع تحقيق و قابل استناد همين كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوى است كه جمهورى اسالمى خود 

از سياق كتاب سئوالها و جوابها، محتواى كلى كتاب و نيز چند مصاحبه تلويزيونى او . به انتشار آن دست يازيده است

توان چنين استنباط كرد كه برخورد مقامات جمهورى اسالمى با  مى پخش شد، مىكه از سيماى جمهورى اسال

در چند مصاحبه تلويزيونى وضع فردوست چنان . فردوست در مقايسه با ساير بلند پايگان رژيم شاه فرق داشته است

رد كه هر چه ك و چنان صحبت مى. بود كه گويى دادگاهى است و او نقش مدعى و شاكى شاه را بعهده گرفته است

بدبختى، فساد، غارت و چپاول و سلطه آمريكا و غرب در كشور وجود داشته است، همه به قول خودش بدست محمد 

را ) 238(يقطين بن ها نقش على رضا انجام پذيرفته است و خود او در اين سيستم عابد و زاهدى بوده و به قول بعضى

يار بوده كه فقط در دستگاه سلطنت پهلوى به خدمت بندگان خدا كرده است و يك مسلمان انقالبى تمام ع بازى مى

 !مشغول بوده است

دانستم و در خود نسبت به مردم و امام نوعى عالقه احساس   خود را در مسايل رژيم پهلوى گناهكار و مقصر نمى" 

  "كردم و احساس بى زارى از آن حكومت فاسد مى

 : گويد  و مى

 . "از آينده نداشتمدرباره خودم هيچ نگرانى " 

. كند محكم باشد و از سرانجام كار مطلع  اينگونه حرفها، حرف كسى است كه پشتش از منبعى كه از آن نمايندگى مى

ها  دانم كه اقتدار و قدرتى كه او در رژيم شاه و انگليسى گويد خود را در مسايل رژيم گناهكار و مقصر نمى كسى مى

ات خود وى، او يكى از مهمترين عوامل سرسپرده دولت انگليس بوده و هدايت داشته است و بنا به نص اعتراف

 .ها و سازمانهاى اطالعاتى آنها را در دست داشته است شبكه

 حداقل مطلب با روشى كه جمهورى اسالمى در مورد صاحب منصبان رژيم گذشته و بعضى از عوامل شرق و غرب 

بايستى با ارتشبد فردوست بمثابه جاسوس خارجى رفتار  ل مخففه جرم، مىدر پيش گرفته بود و با توجه به تمام عوام

آنهم فردوست كه جاسوس و عامل معمولى نبوده است، بلكه عاملى بوده است كه تمام مقامات انگليس و . شود

نتيجه "ودش اند و بنا به قول خ اند و هيچگاه نسبت به او شك و ترديد روا نداشته شخص شاه به او اعتماد كامل داشته

 "سيم ايران و دكتر، و رئيس ستاد مركزى بىMI-6كارش براى انگليس چنان رضايت بخش بوده است كه مسئول  

 و باز بنا به گفته خودش تمام مناصب و مشاغل وى به دستور و سفارش شاپور "از نحوه اداره شبكه از من تشكر كردند

ها با تمهيداتى موافقت محمدرضا را  فتر ويژه انگليسىخود وى معترف است كه براى تاسيس د. جى بوده است

 و علت تشكيل آن را هم حفظ رژيم و حفظ پايگاه غرب در منطقه و سهيم بودن انگليس در سيستم اطالعاتى "گرفتند

 .داند كشور و شريك در تقسيم منافع آمريكا مى

مشروح به شرح وظايف آن پرداخته به طور  دفتر ويژه چنانكه از ترسيم شماى آن پيداست و خود فردوست مفصل و 

ها و  ها و پيش برد سياست غربى خالصه كنترل تمام مقامات، صاحب منصبان، درباريان با هدايت و راهنمايى انگليسى

و رئيس و فرمانرواى يك چنين دفترى بنا به دستور مقامات اطالعاتى انگليس آقاى . به خصوص انگليس بوده است

  .فردوست بوده است
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: گويد  شاه بوده است مى"چشم و گوش"توان گفت به منزله   وى با اينهمه پست و مشاغل كليدى و اقتدار كه مى

دانم در   نمى"و احساس بيزارى از آن حكومت فاسد.. دانستم خود را در مسائل رژيم پهلوى گناهكار و مقصر نمى"

 تواند گناهكار باشد؟ يك چنين رژيمى اگر او گناهكار و مقصر نيست، پس چه كسى مى

هاى پايين رژيم را عامل نگهدارنده رژيم و حافظ منافع غرب   هنگامى كه جمهورى اسالمى ايران بسيارى از رده

اند به اعدام محكوم كرده است و اگر شاه خود عامل  تلقى نموده و بسيارى از آنها را كه شغلهاى بسيار پايينى داشته

، طبق همين اعترافات و اسناد و مدارك ارتشبد فردوست عامل مسلم انگليس و در سرسپرده آمريكا در ايران بوده

مواردى هم عامل آمريكا براى حفظ و حراست از شاه و رژيم او و حتى در كنترل خود شاه پا را قدمى از منافع آنها 

 به كشور زيادتر و باالتر بنا براين از يك ديد خيانت ارتشبد فردوست به مراتب از خيانت شاه. بيرون نگذارده است

چرا كه سازمانهاى اطالعاتى كشور به منزله گوش و چشم كشور هستند و قدرت واقعى هميشه در تمام . بوده است

 .اند و حاكم بر سيستمهاى اطالعاتى هستند كشورها در دست كسانى است كه اطالعات را قبضه كرده

يك وضعيت استثنايى داشته است، زمانى هم كه آن رژيم  چنانكه مشاهده شد فردوست همچنانكه در رژيم شاه 

ها  فروريخت باز از يك وضع استثنايى برخوردار بوده است و نه در خالل سئوالها و جوابها، متن كتاب و در مصاحبه

و . شده است هاى گروهى، از نزديك شدن به يك چنين مهره مهم و حساس دورى مى و حتى در جرايد و رسانه

فظ خائن، جاسوس، عامل شرق و غرب، سرسپرده در سازندگان افكار عمومى نقل و نبات شده بود، گويى زمانى كه ل

 بازداشت شده 1362/8/12بنا بگفته كتاب ارتشبد فردوست در تاريخ . ارتشبد فردوست وجود خارجى نداشته است

بفرض كه اين . اشت شده استنه در تاريخ فوق و نه بعد از آن جايى اعالن نشده است كه فردوست بازد. است

اند، با وجوديكه بنا   سال گذشته او را بازداشت نكرده5تاريخ درست باشد اين سئوال مطرح است  كه چرا در آن 

اند كه  گرچه تهيه كنندگان كتاب سعى كرده. بگفته خود او با بعضى از سران انقالب در تماس و رابطه بوده است

دوست را دولت موقت حمايت و حفاظت كرده و به اين علت بازداشت او ميسر چنان وانمود كنند كه ارتشبد فر

 : نويسد صدر مى آقاى بنى. كند ها، مسئله ديگرى را حكايت مى نگرديده است، ولى شواهد و نشانه

اى  كلمه. كند گويند فردوست تحت حمايت شما است و براى شما كار مى مى: اينجانب خود به آقاى خمينى گفتم" 

 ) 239("ب نداد و تكذيب هم نكردجوا

 . گيريم  با كمك همين كتاب مسئله را پى مى

  
  مسئله بازداشت فردوست 

  
 :بنا بگفته تنظيم كنندگان كتاب.  در باره سپهبد فردوست مسائل زيادى مطرح بوده و هنوز نيز هست

 )240("گذراند  سال زندگى نيمه پنهانى مى5او مدت " 

نند كه فردوست و برخى ديگر از مقامات عاليرتبه رژيم گذشته در زير چتر حمايت دولت ك  و چنان وانمود مى

 گذرانند  موقت امواج اعدام را از سر مى

نشيند و فردوست همانند برخى ديگر از مقامات عاليرتبه  امواج اعدامهاى انقالبى ماههاى نخست انقالب فرو مى" 

 ) 241("گذراند  را از سر مىرژيم گذشته، با حمايت دولت موقت اين موج

 كه دولت موقت استعفا داد، زير 1359 آبان ماه 13شود كه سپهبد فردوست تا تاريخ   از اين گفته چنين استنباط مى

اند و ديگر رهبران  اند كه از وضعيت و محل او مطلع بوده و با او در تماس بوده چتر آنان بوده است و اين آنها بوده

اند كه زير چتر  اند و هنگامى كه پى برده قامات قضايى و ارگانهاى اطالعاتى بدنبال او بودهجمهورى اسالمى و م

 .اند كارى انجام دهند حمايت دولت موقت است نتوانسته

 : گويند  سپس تهيه كنندگان كتاب بدون توجه به مسئله فوق مى



126 

ود را در قلع و قمع بقاياى رژيم پهلوى دهد كه اگر انقالب يورش بى مهاباى خ خاطرات حسين فردوست نشان مى" 

ها و  گرفت و امروز نصيرى آغاز نكرده بود، حتى سپهبد ناصر مقدم نيز در رأس ساختار ساواك منحله مجددا قرار مى

با عنايت الهى و رهبرى نستوه مجد . گذراندند هويداها در ويالهاى خود به آرامش، دوران بازنشستگى خود را مى

ها در هم شكست و انقالب ايران رايت اصيل خود را در  در قرن معاصر اين توطئه( ص)ب محمدى بزرگ اسالم نا

 ".سراسر جهان اسالم به اهتزاز درآورد

اى به شكوهمندى  هاى واقعى سير طبيعى انقالب اسالمى ايران است و ذره  ولى عليرغم اين مسائل، كه بهر روى پرده

ين فردوست، نه در دوران دولت موقت، كه نهاد اطالعاتى محدودى در سازد، ارتشبد حس آن خدشه وارد نمى

نخست وزيرى برپاشد و نه پس از آن هيچگاه كوچكترين مسئوليت يا همكارى در نهادهاى اطالعاتى پس از انقالب 

 ) 242(".نداشت

و او زير چتر حمايت ايد  گوييد با فردوست در رابطه نبوده و تماس نداشته  حال اين سئوال مطرح است، وقتى مى

دانيد كه هيچ همكارى اطالعاتى حتى  دولت موقت بوده است و دولت موقت با او در تماس بوده، شما از كجا مى

با حمايت دولت موقت موج اعدام را از سر "پذيريد كه  در دوران دولت موقت با آنها نداشته است؟ وقتى مى

 ا بعضى مسائل كه اطالعات او منحصر بفرد بوده است كمك بگيرند؟توانستند در رابطه ب  آيا آنها نمى"گذراند مى

نه در دوران دولت موقت و نه پس از آن هيچگاه كوچكترين مسئوليت ياهمكارى در نهادهاى " اين مطلب كه 

 اگر از او اطالع نداشتيد، از كجا همكارى اطالعاتى او را با دولت موقت نيز. "اطالعاتى پس از انقالب را نداشت

كنيد؟ مگر شما دولت موقت بوديد؟ اعترافات آقاى فردوست كه دراين كتاب آمده، خود تكذيب اين  انكار مى

نى يكى از فعالين و سازمان ده  در بدو انقالب و تا ماهها پس از تشكيل دولت موقت آقاى تيمسار قره. مطلب است

و بنا به دالئلى كه بعداً . فردوست در تماس بوده استدولت و انقالب بوده است و او بنا به گفته همين كتاب مرتب با 

ذكر خواهم كرد رابطه تيمسار قره نى با دولت موقت نيز خوب نبوده است ولى با امام رابطه تنگاتنگ و خوبى داشته 

عالوه بر آنها آيا شوراى انقالب و به خصوص . كرده است او آقاى خمينى را از بسيارى از وقايع مطلع مى. است

كردند؟ آقاى دكتر  از وجود چنين مسئله مهمى سئوال نمى... ايان دكتر بهشتى، هاشمى رفسنجانى، دكتر يزدى وآق

بهشتى كه خود فعاالنه در رابطه با انتقال قدرت از رژيم شاه به رژيم جمهورى اسالمى با ژنرال هايزر، تيمسار قره 

در رابطه بود، از مسئله به اين بزرگى گذشته ....ها ريكائىباغى رئيس ستاد ارتش، سپهبد ناصر مقدم رئيس ساواك، آم

است و اصالً به آن توجهى نكرده است؟ آيا هنگامى كه آقاى خمينى و دكتر بهشتى در دفتر رياست جمهورى 

خودشان چندين و چند جاسوس كاشته بودند، چطور ممكن است كه اصالً به فردوست توجهى نكرده باشند و از آن 

 د؟گذشته باشن

  
 نى و مهندس بازرگان  رابطه فردوست با تيمسار قره

  
نى در رابطه با دولت موقت و نيز خودش، با فردوست در تماس بوده و با او در بعضى   بنا به گفته كتاب، تيمسار قره

نى يك ارتشى معمولى نبود، او خودش يك امير ارتش و يك افسر  تيمسار قره. كرده است مسائل مشورت مى

او از اهميت .  با درجه سرتيپى در رأس ركن دوم ستاد ارتش قرار گرفت32 مرداد 28پس از كودتاى . عاتى بوداطال

 قصد 1338نى هم زمانى كه در سال  از طرف ديگر خود تيمسار قره. و نقش فردى مانند فردوست كامالً مطلع بود

ايت آنها را به خود جلب كرده بود و هم بعد از آن كودتا بر ضد رژيم شاه را داشت با آمريكائيها در تماس بود و حم

 ) 243:(و در رابطه با انقالب با آمريكائيها مراوده داشته و پيامهايى نيز براى آقاى خمينى از قول آنها داده است

 :گويد فردوست مى. گيريم نى و مهندس بازرگان، از كتاب كمك مى  براى روشن شدن رابطه فردوست با تيمسار قره
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تلفنى تماس ) 244( بودم كه محمد على افراشته"دفتر ويژه اطالعات" بهمن طبق روال هميشگى در 20بعدازظهر " 

گفتم، آدرس دقيق محل را بپرسيد و به من ... او گفت كه مهندس تمايل دارد شما را فردا شب مالقات كند. گرفت

تلفن زنگ . من بود و من مجدداً در دفتر بودم به21يك روز گذشت و بعد از ظهر ... بدهيد تا سر موقع حاضر شوم

اى در لويزان هستم و دو شخصيت محترم، جناب آقاى  من در خانه": او گفت. زد و قره باغى با من تماس گرفت

از لحن مكالمه قره باغى معلوم بود كه مكالمه  )"مهندس بازرگان و جناب آقاى دكتر سحابى در اينجا تشريف دارند

اند كه فردا صبح كميسيونى  ها در سطح شهر از من خواسته آقايان با توجه به درگيرى": او افزود(. در حضور آنهاست

خواستم . كند در ستاد ارتش و با شركت افسران عالى مقام تشكيل شود و اعالم نمايد كه ارتش از بختيار پشتيبانى نمى

كميسيون را حتماً فردا تشكيل دهيد و . مالً موافقمضمن عرض سالم، بگوييد من كا: من پاسخ دادم. نظر شما را بدانم

كنند و فردا كميسيون   آقايان تشكر مى": پس از چند ثانيه قره باغى گفت. عدم پشتيبانى خود را از بختيار اعالم كنيد

 ".را تشكيل خواهيم داد

 مدتى تلفنى اطالع داد كه  پس از اين تلفن با افراشته تماس گرفتم و پرسيدم كه مالقات چه شد؟ افراشته پس از

 )245.(باغى مطرح شد برايم مشخص شد كه هدف از مالقات همان بوده كه از طريق قره. مالقات منتفى شده است

 :گويد  فردوست مى

 تشكيل شده و تيمساران 7/5 بهمن قره باغى از ستاد ارتش تلفن كرد و گفت كميسيون از ساعت 22 صبح روز " 

 افسر عاليرتبه ارتش 30فوراً رفتم و در اطاق كنفرانس حدود . ند كه شما هم تشريف بياوريداعضاء كميسيون ميخواه

 از صبح اين كميسيون تشكيل شده و بحث بر سر اين است ": پس از ورود من قره باغى رو به من كرد و گفت. بودند

لذا .  نظر كميسيون مشخص نشدهكه آيا ارتش از بختيار حمايت كند يا نه؟ نظرات موافق و مخالف هست و تاكنون

قانون وظيفه : سپس خطاب به حاضرين گفتم... ".اعضاء كميسيون خواستند كه شما بياييد و نظر خود را اعالم كنيد

ارتش را مشخص كرده و آن وظيفه عبارتست از حفاظت از مرز و بوم ايران در مقابل ارتش متجاوز و بيگانه و در 

. لذا تيمسارانى كه موافقند دست خود را بلند كنند. ز نخست وزير هم بايد پشتيبانى كندوظيفه ارتش نوشته نشده كه ا

البته اين سخن من صحيح نبود زيرا قانون، استفاده از . )همه بلند كردند و ربيعى موقعى بلند كرد كه او را نگاه كردم

لطفاً مطلبى در اين زمينه :  حاتم گفتمسپس به سپهبد(. ارتش عليه دشمنان داخلى و نيز حكومت نظامى اشاره داشت

بنويسيد و قرائت كنيد كه اگر نظراتى بود تصحيح شود و به امضاى اعضاء كميسيون برسانيد و بالفاصله بدهيد به 

متن براى . حاتم متن را نوشت و قرائت كرد و همگى موافق بودند. راديو كه به عنوان خبر فوق العاده پخش كند

من . توانم امضاء كنم او گفت كه من وزير جنگ دولت بختيارم و نمى.  داده شد كه امضاء كندامضاء اول به شفقت

 بار به اطاق مجاور رفت و به بختيار تلفن 2در اين زمان قره باغى . امضاء كردم و به ترتيب به امضاء سايرين رسيد

هيچيك از آقايان : خواهد رفت؟ گفتماگر اين صورتجلسه امضاء شود : بار اول با عجله مراجعت كرد و گفت. كرد

قره باغى دو مرتبه از اطاق خارج شد و مجدداً . ما وظيفه ارتش را در قبال نخست وزير مشخص كرديم. نگفتند بروند

 )246("بختيار رفت": با عجله مراجعت كرد و گفت

از طريق تلفن با فردوست  بهمن باز 23بعد از ظهر . گيرد  بهمن مهندس بازرگان تلفنى با وى تماس مى22 شب 

 :گويد گيرد و بعد از احوالپرسى مهندس بازرگان مى تماس مى

نى گوشى را   قره"دهم با شما كار دارد، گوشى را به ايشان مى: گفت! شناسيد؟ گفتم البته تيمسار قره نى را مى" 

زنگ خانه را زدم و خود را . تم فوراً رف". الزم است الساعه به خانه من بياييد": گرفت و پس از احوالپرسى گفت

قره نى با لباس سويل وارد سالن . همسر تيمسار قره نى مرا راهنمايى كرد. در باز شد و وارد خانه شدم. معرفى كردم

اى و  اول اينكه به بدره.  با شما دو كار دارم": پس از احترام متقابل، روى كاناپه در كنار مبل من نشست و گفت. شد

آنها قصد دارند با واحد لويزان ":  و اضافه كرد".ها بردارند عى تلفن كنيد كه دست از اين بچه بازىخسروداد و ربي
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: نى سپس گفت قره! كنم، ولى عجب آدمهاى بيشعورى هستند حتماً اين كار را مى:  پاسخ دادم".فردا كودتا كنند

هوايى و نيروى دريايى و ساواك معرفى  نفر را براى فرماندهى نيروى زمينى و نيروى 4كار دوم اين است كه "

به اطاق ديگر براى مكالمه . "كنم  سئوال مى":  گفتم چطور من معرفى كنم؟ آيا نظر نخست وزير است؟ گفت".كنيد

نخست وزير گفتند سريعاً معرفى كنيد و حداكثر در درجه سرتيپى ": تلفنى رفت و پس از چند دقيقه بازگشت و گفت

بعدها .  درجات باالتر معرفى كنيد بى اشكال است": شناسم گفت ين درجات كسى را نمىگفتم من در ا. باشند

، (كه قره نى بسيار پسنديد)حاتم را براى نيروى زمينى ( هوشنگ) من نيز بالفاصله سپهبد ".توان آنها را عوض كرد مى

و سپهبد مقدم را براى ساواك سپهبد آذر برزين را براى نيروى هوايى و دريادار مدنى را براى نيروى دريايى 

قره نى بالفاصله تلفن زد و اين اسامى را گفت و اعالم داشت كه اين افراد بالفاصله در ستادهاى . معرفى كردم

اى، خسروداد   براى خواست اول قره نى موفق به تماس با بدره".مربوطه حاضر شوند و حضور خود را اطالع دهند

مهم نيست، در لويزان هستند و : گفت. كردم و گفتم كه هيچيك در خانه نيستندبه قره نى تلفن . و ربيعى نشدم

.  شماره مقدم را نيز داد".به او بگوييد كه به ساواك برود. مقدم نپذيرفته":  و اضافه كرد".ترتيب كار را خواهم داد

 ".ى اطالع دادمن جواب مقدم را به قره. "شود  اطاعت مى": گفت. به مقدم تلفن كردم و مطلب را گفتم

 :كند  فردوست تلويحاً خاطرنشان مى

مقدم تا روزهاى آخر به آينده خود اطمينان داشت و سقوط سلطنت و سرنوشت خود را پيش بينى " 

 ) 247(".كرد نمى

اهللا منتظرى در  آيت. اهللا منتظرى نيز حاكى از اينستكه قرار نبوده است مقدم اعدام شود  اما خاطرات سياسى آيت

 :نويسد ه برخورد سپهبد مقدم رئيس ساواك با روحانيون و سران انقالب مىبار

آقاى تيمسار مقدم رئيس كل ساواك گفته :  آمد و گفت"باصرى نيا"رئيس ساواك قم كه شخصى بود به نام " 

يشان ا": چه لزومى دارد؟ گفت":  گفتم".خواهيد برويد پاريس الزم است شما را ببينم ام كه شما مى چون شينده

 ":رويم آييم تهران شب در منزل آقاى مطهرى هستيم و بعد از آنجا مى  خوب وقتى ما مى": گفتم. "اند تاكيد داشته

 بعد در همان منزل آقاى مطهرى ". مانعى ندارد":  گفتم". پس اجازه بدهيد كه در آنجا خدمت شما برسد": گفت

آقاى مطهرى هم نشسته بود و . ود سه ساعت صحبت كردند آمدند حد"طباطبايى"تيمسار مقدم با يك نفر به نام 

وقتى من صحبتهاى او را براى آيت اهللا خمينى گفتم ايشان تعجب . باالخره سه پيام براى آيت اهللا خمينى داشتند

ايد شركت نفت  يكى اينكه به آقاى خمينى بگوييد شما فرموده. خالصه صحبتهاى او در چند محور بود. كردند

پس فردا زمستان اگر . ند، آنها هم اعتصاب كردند ولى نفت هم مصرف داخلى دارد و هم مصرف خارجىاعتصاب كن

مصلحت . شوند ميرند، آن وقت مردم به شما و روحانيت بدبين مى نفت نباشد در روستاها مردم خودمان از سرما مى

داخلى توليد كنيد كه مردم از همين اول اين است كه شما توليد نفت را خودتان زير نظر بگيريد و به اندازه مصرف 

ايم، مواظب باشيد كمونيستها  دوم اينكه ما در اين مدت تجربه خيلى داشته. به شما و روحانيت و انقالب بدبين نشوند

كنيد همان نيروهاى مذهبى را داشته باشيد  شما به خاطر دين و مذهب داريد فعاليت مى. در كار شما رخنه نكنند

گذاريم ولى اين كمونيستها از پشت خنجر  يام شما يك قيام مقدس است ما هم به آن احترام مىق. كافى است

شما آخوندها چرا پول را صرف اشخاص : گفت پيشنهاد ديگرى كه داشت اين بود كه مى. زنند مواظب آنها باشيد مى

با اين . ى و اقتصادى درست كنيدرسد مؤسسات مذهبى، دين با اين پولهايى كه از وجوهات به دست شما مى. كنيد مى

اين خالصه كالم مقدم . ها را اداره كنيد توانيد حوزه ماند و هم با درآمد آن مى كار هم اصل سرمايه محفوظ مى

 .كرد زد و خيلى دوستانه اين حرفها را بيان مى در آن جلسه البته خيلى با احترام و مؤدب حرف مى. بود

.  رسيدم صحبتهاى مقدم را براى ايشان نقل كردم ايشان خيلى تعجب كردند هنگامى كه در پاريس خدمت امام

 بعد در همان جا به آقاى مهندس بازرگان و آقاى هاشمى پيغام دادند "!مقدم اين حرفها را گفت! عجب": گفتند
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نصيرى خصوصياتى داشت مقدم . كه به كار شركت نفت نظارت بكنند و به اندازه مصرف داخلى توليد كنند

از صحبتهايش پيدا بود كه مقدارى درس طلبگى . ام من سابقا طلبه بوده: گفت مقدم خودش مى. خصوصيات ديگرى

يك داستان را . با كمونيستها خيلى بد بود و براى روحانيت احترام قايل بود. يك عرق مذهبى هم داشت. خوانده

 من در خرم آباد بودم يكى از علماى لرستان  قبل از انقالب كه": گفت كرد و مى آقاى قاضى خرم آبادى نقل مى

. كرد و با ما همراه بود كه نفوذ محلى هم داشت مقدارى در رابطه با ترويج از امام و مسايل انقالب فعاليت مى

ساواك لرستان از طريق شنود تلفنهاى او كشف كرده بود كه گويا با زنى مربوط است او را صيغه كرده يا بنا بوده 

خالصه ساواك خرم آباد براى مقدم كه رئيس ساواك بود گزارش كرده بود كه اين سوژه خوبى است و . صيغه كند

مقدم گفته بود نه اين كار را نكنيد، براى اينكه اصل روحانيت . توانيم با افشاى اين قضيه آبروى فالنى را ببريم ما مى

بينى در جامعه درست شود اين به ضرر است و اگر در امور دينى بد. ايم كه محفوظ باشد ما مردم را حفظ كرده

  ".شود كه ماركسيستها و كمونيستها در منطقه تقويت شوند باعث مى

خود مقدم در زندان هم كه با ما . كردند اى بودند روى اين مسايل حساب مى  باالخره بعضى از آنها كه افراد فهميده

 )248.(ولى آقاى خلخالى مقدم را نيز اعدام كرد. الفمگفت من با مشى نصيرى و پاكروان مخ كرد و مى صحبت مى

 اينجانب  بعد از اعدام مقدم، تمام پرونده بازجويى و پرسنلى او را در دادستانى انقالب مطالعه كردم كه در آن دو 

 :نكته حائز اهميت بود

  پرونده حكايت از اين داشت كه وى با دكتر بهشتى رابطه نزديك داشته- 1 

 عضى از امور در دوران انقالب با نظر و مشاوره با دكتر بهشتى انجام پذيرفته است انجام ب- 2 

 : تماس مجدد

.  به نخست وزيرى بياييد8فردا صبح ساعت ":  بهمن بود كه مهندس بازرگان مجدداً تماس گرفت و گفت24 شب " 

 ."به سرهنگ معمار صادقى هم تلفن خواهم كرد كه باشند

. خيابان را بسته بودند. خواستم به نخست وزيرى بروم. النترى يك از ماشين پياده شدم بهمن،نزديك ك25 صبح 

 ايشان ": در اين موقع فرد جوانى با لباس چريكى مرا شناخت و به پاسداران گفت. سنگر بندى كرده بودند

نيز آنجا ) 249(صادقىسرهنگ معمار . خود را معرفى كرد و معلوم شد سرگرد نيروى هوايى است. "توانند بيايند مى

به افسر آنها گفتم نخست وزير مرا احضار كرده است و حدود يك . كردند همافران از ساختمان محافظت مى. بود

 چند ساعت ": پس از يك ساعت افسر نگهبان به من نزديك شد و گفت. عده زيادى منتظر بودند. ساعت منتظر شدم

نخست وزير هم بالفاصله .  به ساختمان نخست وزيرى تيراندازى كردندقبل چند جيپ از خيابان پاستور عبور كرده و

 روز خبرى نشد و هر روز خبر مرگ و 5 حدود ".لذا انتظار شما بى فايده است. روم پيش امام رفتند و گفتند مى

وشن بود كه ر. رسيد اى و ربيعى و خسروداد و امينى افشار و نصيرى و غيره به گوش مى اى مانند بدره تيرباران عده

همين . كند نى بر اوضاع تسلطى ندارند و اگر من به چنگ انقالبيون بيفتم، خطر مرگ تهديدم مى بازرگان و قره

روزها خبر دستگيرى سپهبد ناصر مقدم منتشر شد همان كسى كه توسط قره نى و بازرگان كانديد رياست ساواك 

نى منزل نبود،  قره. نى همسرش به گرمى مرا پذيرفت منزل قرهدر .  روز بعد به منزل قره نى رفتم6- 5باالخره . بود

رويد، اينجا براى   چرا مى": نى گفت با هم شام خورديم بعد خواستم بروم قره. مدتى بعد او با دو پاسدارش آمدند

احت  به هر حال، هر وقت نار": قره نى بسيار محبت كرد و گفت.  گفتم اجازه بدهيد فعالً بروم".شما اطاق هست

نى  ام كه بدنبال من به خانه قره ولى پسنديده راننده.  تشكر كردم و به منزل افراشته رفتم".بوديد به اينجا بياييد

باالخره وسيله عباس . كرد اعدامها بيشتر ما را نگران مى. آمده بود و نام مرا برده بود، آن دو پاسدار مرا شناختند

مهندس بازرگان يك روز صبح اول وقت تلفن كرد و . كه با من تماس بگيرندافراشته به مهندس بازرگان پيغام دادم 

 ": بازرگان گفت. من مطلبى را كه در دفاع از خود يادداشت كرده بودم، از روى يادداشت براى او قرائت كردم
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ده بازرگان از طريق داماد عباس افراشته، برادرزا... ".از همان طريق امروز به دست من برسانيد. خيلى خوب است

 جناب آقاى مهندس بازرگان نخست وزير بود و در آن با "عنوان نامه . كه رئيس دفتر خصوصى او بود، ارسال داشتم

مهندس . هاى انقالب و اينكه در مفاسد محمدرضا شريك نبوده، طلب عفو نمودم برشمردن مواضع خود در طول ماه

 به منزل خواهرم ايران 58باالخره قبل از عيد نوروز .... ود نباشيدبازرگان پاسخ داده بود كه فعالً مدتى در منزل خ

بازرگان هنوز نخست وزير بود كه دومين و آخرين نامه خود را به او نوشتم ولى .  سال آنجا ماندم2خانم رفتم و 

ان در منزل باالخره مسئله را تعقيب كردم و با بازرگ. مدت كوتاهى بعد دولت بازرگان سقوط كرد و جوابى نشنيدم

از آن پس ارتباط . اى نرسيد و من نيز دنبال نكردم عباس افراشته مالقات كردم و او وعده كمك داد ولى به نتيجه

 )250.(من با بازرگان قطع شد 

 :گويد  فردوست در ادامه ارتباطات خود مى

 سئوال نمودم، گفت فعالً هيچ زمانى كه سرلشگر فربد رئيس ستاد ارتش بود، به او تلفن كردم و وضع خود را... " 

 )251.(نگرانى از وضع خود نداشته باش

ام مراجعه كرده بودند و پرسيده بودند كه فالنى كجا زندگى  ، چند نفر مسلح به خانه پدرى1359 يكبار در سال 

دقى تلفن كردم از خانه مريم به سرهنگ معمار صا. جريان را به من گفتند.. اتاق خواب مرا نشان داده بودند. كند مى

تلفن منزل . گويم صحبت كند گفت شماره تلفن را بدهيد مى. توانم با سرلشگر شاكر صحبت كنم آيا مى: و گفتم

شناسم  من دو نفر را مى: گفت. ماجرا را به او گفتم. شاكر پاى تلفن بود. پس از ده دقيقه تلفن زنگ زد. مريم را دادم

فرداى آن روز زنگ . دهم پرسم و به همين شماره جواب مى  ساعته مى24ند، كه در ارتباط با دادستانى انقالب هست

از هر دو سئوال كردم و هر دو گفتند كه اينها به دستور دادستانى انقالب به خانه شما مراجعه نكرده : زد و گفت

 )252(".بودند و دادستانى هر وقت الزم باشد او را احضار خواهد كرد

 :گويد  و باالخره مى

او . تا يكسال ونيم بعد از انقالب او را رسمى نكردند. كرد تا در تهران بود در وزارت خارجه كار مى( پسرم)شاهرخ  " 

شاهرخ . او استعفا داد و به آمريكا رفت... پنداشت ميل داشت در ايران بماند و عدم استخدام رسمى را بعلت من مى

 شاهرخ مرحمت پيدا كرده بود و به او در حضور همگان گفته گفت كه دكتر ابراهيم يزدى در دوران وزارتش به مى

ايم و چند كار هم براى بررسى و گزارش به او داده بود و از  به هر حال ما هر دو در يك كشور تحصيل كرده: بود

 )253(".نتيجه كار شاهرخ راضى بود

رگان، تيمسار قره نى، رؤساى ستاد  تا اينجا اين نكات روشن شده است كه او تا سقوط دولت موقت با مهندس باز

و دكتر يزدى كه ( شاغل در نخست وزيرى و دفتر ويژه)، سرهنگ معمار صادقى (تيمسار شاكر و تيمسار فريد)مشترك 

شده  با پسرش شاهرخ در وزارت خارجه تماس داشته است و در بعضى موارد كه در كتاب آمده با او مشورت مى

با وجوديكه يك چنين شخصى اگر هم خودش . ى و بازداشت وى نبوده استاست و كسى هم به دنبال دستگير

تنها به يك . مخفى باشد، منزل خود و تمام فاميل درجه يك و دو و بعضى از دوستان وى، براى بسيارى مشخص است

و كنند  كند كه چند پاسدار مسلح به منزل پدرى او در كوچه شهناز مراجعه مى  اشاره مى1359مورد در سال 

آقاى دكتر يزدى . شود كه مسئله جدى نبوده است سپس معلوم مى. برند مقدارى از كتابهاى اطاق خواب وى را مى

 :گويد در مورد نقش قدرتهاى خارجى و اصالت انقالب و فردوست مى

ته است گفته ولى نگف بايست مى مثال خاطرات نوشته شده فردوست را بخوانيد و به آن چيزهايى كه فردوست مى... " 

. دهد  انتليجنس سرويس انگليس مى6 -آى - فردوست در اين كتاب توضيحاتى در باره نزديكى اش با ام . فكر كنيد

دانستند  ها اصال نمى دانستند كه مركز و ساختمان اين سازمان كجاست، خيلى گويد خيلى از رجال انگليس را نمى مى

. اند و برگشته است به ايران ايران را به آنجا برده و آموزش دادهحاال يك افسر برجسته . چنين تشكيالتى وجود دارد
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اى را درست كرد كه تمام سازمانهاى امنيت  او در واقع عامل انتليجنس سرويس در ايران بوده است، او ستاد ويژه

 اين  وقتى ديد انقالب ايران در حال پيروزى است، به6-آى-سئوال اين است كه ام. كرد ايران را همĤهنگ مى

و اگر مانده است ! نگفت كه از ايران بيرون برود يا در ايران بماند؟! افسر برجسته خود نگفت كه بايد چه كار بكند؟

آيا طبق دستورالعمل آنها بوده است؟ او براى چه هدف يا اهدافى در ايران ماند؟ فردوست اين مطالب را روشن 

 ) 254(".نكرده است

 :زيرا. كتر يزدى است كه به سئوالهاى فوق پاسخ گويد حقيقت آنستكه بر خود آقاى د

 به تصريح خودش بعداز پيروزى انقالب چون معاون نخست وزير در امور انقالب بوده و اداره ساواك در - 1 

 .و بهمه اسناد دسترسى داشته است) 255(اختيارش بوده است

نى، تيمسار شاكر،  دس بازرگان، تيمسار قره به تصريح كتاب فردوست وى تا قبل از سقوط دولت موقت با مهن- 2 

ارتباط داشته است، عالوه بر اين پسر ( شاغل در نخست وزيرى و دفتر ويژه)تيمسار فربد، سرهنگ معمار صادقى 

 .كرده است فردوست در وزارت خارجه زير نظر شما كار مى

 .رتشبد فردوست بازسازى شده استنى و شما و ا  طبق اطالعات بدست آمده اداره هشتم ساواك با كمك قره- 3 
  

  چگونگى بازداشت و معرفى ارتشبد فردوست

  
هنگامى كه شايعه بكارگيرى ارتشبد ": كنند  تهيه كنندگان كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوى چنين گزارش مى

 در سال فردوست، در دستگاه اطالعاتى جمهورى اسالمى وسيله راديو شاپور بختيار پخش شد در حول و حوش آن

 كه سران و فعالين حزب توده بازداشت شدند و حزب توده شايعه سازى كرد كه اين يورش به حزب توده 1362

 ثمره تحريكات 

 "ساواما"سرويسهاى جاسوسى غرب  و عامل درجه اول آن در ايران ارتشبد حسين فردوست است كه در رأس " 

ل شد كه كارگزاران استكبار شرق و غرب، مشتركاً از او به اى بد بدين ترتيب حسين فردوست به چهره. قرار دارد

 ) 256("كردند عنوان يك محور تبليغى در جنگ روانى خود استفاده مى

 و از طرف ديگر بعلت پراكندگى ارگانهاى اطالعاتى و امنيتى، سالها فردوست از پيگرد قضايى مصون ماند و با ادغام 

مسئله "از انقالب، وزارت اطالعات جمهورى اسالمى ايران تاسيس شد و نهادهاى اطالعاتى و امنيتى برخاسته 

و سئوالهايى براى وزارت اطالعات ) 257.( از زمره نخستين مسائلى بود كه در دستور كار قرار گرفت"فردوست

در كاوش براى يافتن پرسشها، وزارت اطالعات به اين نتيجه رسيد كه شخص فردوست سهم مهمى در . مطرح شد

اعه شايعات پيرامون خود دارد و خود وى نيز در روابط دوستانه و خانوادگى به شكل مرموزى اين شبهه را القاء اش

بنابراين معلوم ) 258.(بازداشت شد( خيابان وصال شيرازى)اش   وى در خانه پدرى1362/8/12در نتيجه، در . كند مى

و بقول خودشان يكراست به خانه پدرش رفته و او را كند  دانستند كه وى در كجا زندگى مى شود كه آنها مى مى

 .اند اند و نياز به جستجو هم نداشته احضار كرده

كنند كه ارگانهاى اطالعاتى و امنيتى نيز در تعقيب و بازداشت   مقامات اطالعاتى جمهورى اسالمى تلويحاً اعالن مى

د از اينكه وسيله كارگزاران شرق و غرب از او عليه ولى بع. اند، چون مسئله مهمى نبوده است ارتشبد فردوست نبوده

 و قرار گرفتن در رأس آن گسترده "ساواما"كنند و شايعه همكارى فردوست با  جمهورى اسالمى مشتركاً استفاده مى

براى خاتمه دادن به شايعات و گرفتن حربه از دست استكبار شرق و غرب، تصميم به بازداشت وى و اعالن . شود مى

 .شود فته مىآن گر

 به معرفى و تجزيه و تحليل 643 تا 639 به دنباله گزارش دستگيرى ارتشبد فردوست، تهيه كنندگان كتاب از ص 

اى قابل ترحم، نادم و بيچاره و كسى كه از انقالب  شوند و از او چهره پردازند و از كنار او ماليم رد مى روانى وى مى
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كه فردوست از كودكى از اليه فقير : گويند مى. سازند برد، مى ذت هم مىكرد و به عكس در باطن خود ل هراس نمى

 :آورند جامعه بوده است كه وارد دربار شده است و بعد هم از زبان خود وى مى

 بود و 3محمدرضا شدم، پدرم ستوان ( دبستان نظام)موقعى كه وارد كالس مخصوص . من از خانواده فقيرى بودم" 

واده با پنج طفل را بتواند تامين كند، خود را به بندرعباس منتقل كرده بود تا از مزاياى بدى براى اينكه زندگى خان

 تومان 47حقوق ماهيانه او .  سال خانواده تنها و او در مأموريت بندرعباس بود5آب و هوا استفاده نمايد و بيش از 

اصالً اين كالس جاى من نبود ...وانست زياد باشدت  تومان نمى30سهم من از اين . داد  تومان مى30بود و به خانواده 

حال همين بچه فقير انتخاب شد كه با محمدرضا به . و در من در همان سن طفوليت ناراحتى و عقده فقر ايجاد نمود

كردم  كردم و بقيه را جمع مى  تومان آن را هزينه مى5شايد .  تومان بود55وقتى افسر شدم حقوقم .... سوئيس برود

وقتى نيروهاى بيگانه وارد ايران شدند اتومبيلى داشتم كه ارزش آن موقعى كه نو بود . راى تهيه زمين و خانهباز ب

اين فرم زندگى تا انقالب ادامه داشت و .  تومان يك اتومبيل كهنه تهيه كردم500 تومان و با 12000فروختم 

نرفته ( محمدرضا)اگر به كالس . هاى ايران بود سرچشمه آن فقر در طفوليت و زندگى در ميان متمولترين خانوداده

ماندم، من هم مثل سايرين بودم و شايد امروز حتى صاحب يك خانه هم نبودم و  بودم و در دبستان نظام عمومى مى

چرا اتاق خواب بهتر و . اتاق خواب مرا موقع دستگيرى ديديد. كردم از پول خود براى زندگى بهتر استفاده مى

 ".دانستم هميشه خود را كوچك و بى اهميت مى. اى خود تهيه نكردم؟ همان عقده طفوليت بودمنزل بهتر بر

اند، براى گم كردن رابطه خود با فردوست و نقش او در انتقال   و بعد از اين مطلب كه از زبان خود فردوست آورده

رويسهاى اطالعاتى انگليس و آمريكا ، سيا و ساير س"اينتليجنس سرويس"قدرت كه يكى از بهترين مهره مورد اعتماد 

گويند كه شاه هم براى او وزنى   روانى از او مى-سوزد و در لباس تحليل روحى  است، دلشان بحال فردوست مى

 :قائل نبود و تنها ارتباط و پيوند عاطفى فردوست با شاه نيز در اثر تندباد انقالب گسست

او ثروتى اندوخته .  است"اى خودساخته"زندگى فرد موفق و كرد كه در   سالها گذشت و فردوست احساس مى" 

و از اعتبار در محافل دربار پهلوى و هراس نامحسوس نيرومندترين فرزندان اشرافيت متمول در درون خود ... بود 

ناگهان تندباد انقالب فرا رسيد كه از اعماق جامعه صداى اضمحالل هم قدرت و صالبت : كرد احساس رضايت مى

در اين لحظه تنها تعلق فردوست به دربار . داد ر ايران را به همراه فروپاشى همه ارزشهاى فاسد حاكم ندا مىدربا

ها و  پهلوى پيوند عاطفى و فردى او با شخص شاه بود، كه طى سالها از كودكى او را بخوبى شناخته بود و با ضعف

دانست، براى  ترين كارگزار خود مى وست را محرمشاه نيز، عليرغم آنكه فرد. حقارتهاى ذاتى وى آشنايى داشت

آمد و لذا در روزهاى دغدغه و  در دوران محمدرضا پهلوى، فردوست به حساب نمى. فردوست ارزشى قائل نبود

فردوست اين احساس شاه به . يكسره اين دوست ديرين را از ياد برد. اضطراب انقالب وى را به هراس انداخته بود

 ."د و اين سرآغاز گسست روحى او از شاه شدكر خود را لمس مى

ديد در النه زنبور دربار ولوله افتاده است در  كرد و به عكس از اينكه مى فردوست از انقالب احساس هراس نمى" 

 ."برد باطن خود لذت مى

مى نيز  و مقامات جمهورى اسال"دانستم  هميشه خود را كوچك و بى اهميت مى": گويد  اين گفته فردوست كه مى

عضو "، "عضو كميسيون عالى بركنارى مقامات مملكتى بودم": گويد اند، از كسى كه مى تلويحاً آنرا تائيد كرده

شاه در حضور و يا در غياب من، به مقامات مهم مملكتى مانند نخست وزيران، "، يا "بودم( شاه )"الينفك خانواده

خواست من در كشور وضع  ماند كه مى و ترديدى باقى نمىكرد  رؤساى ارتش و امثالهم مرا دوست خود اطالق مى

حرفى مغشوش ...  و"يك گزارش من براى بركنار كردن وزيرى كافى بود" و "استثنايى داشته باشم و چنين هم بود

 .و عارى از حقيقت است
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ئن به شاه معرفى ها او را خا كنم كه ارتشبد فردوست دامن خود را از اينكه بعضى  در خاتمه اين قسمت اشاره مى

 :گويد كند و مى اند، پاك مى كرده

همين مواضعى بود كه . ام تا كنون جسته و گريخته به مواضعى كه در روزهاى انقالب اتخاذ كردم، اشاراتى داشته" 

 )259.("اى مرا به خيانت به محمدرضا متهم كردند بعدها سبب شايعاتى پيرامون من شد و عده

باغى  ل شاه از دامن خود پاك مى كند و از اينكه شاه او را خائن به خود ندانسته، ولى قره او اين اتهام را از قو

راخائن معرفى كرده، خوشحال است  و از اينكه محمدرضا تصميم به خروج گرفته و جان خود را نجات داده است 

 :كند اى تلقى مى ،كار عاقالنه

زيرا حداقل جان او را نجات . يم به نظرم عاقالنه آمد زمانى كه محمدرضا تصميم به خروج گرفت اين تصم" 

مدتى پس از اقامت امام در پاريس دوران محمدرضا را خاتمه يافته دانستم و مطمئن بودم كه او در موقع . داد مى

مسئول كشور بود، سريعتر از « چون مصدق» مرداد 25او در . خطر كشور را ترك خواهد كرد و اهل مقاومت نيست

ور را ترك كرد و اين بار بايد مسئوليت را ولو به طور صورى هم باشد به فردى بسپارد و برود تا شايد بعدها موقع كش

 )260(". مرداد سرويسهاى غربى زمينه بازگشت او را فراهم كنند28مانند 

و مسلم بوده  بيان اينگونه مطالب مبين اين است كه ارتشبد فردوست به اطالعات ديگرى دسترسى داشته است و بر ا

 .اش ديگر باز نخواهند گشت، لذا سرنوشت سلسله پهلوى را خاتمه يافته دانسته است است كه نه شاه و نه خانواده
  

  سلسله پهلوى برگشتنى نيست

  
ظهور و "ها و رويدادهاى ارائه شده توسط ارتشبد فردوست و نيز تدوين كنندگان كتاب   قريب به تمام تحليل

گيرى و پيروزى آن از پشتيبانى و  در ظهور انقالب و اوج:  بر اين پايه استوار شده است"ىسقوط سلطنت پهلو

ها از ريشه با آن مخالف بوده و با تمام قوا كوشش  حمايت هيچ دولت خارجى برخوردار نبوده است و خارجى

اجماالً . اند ند، آنرا پذيرفتهاند كه انقالب پيروز نشود و شاه را بر اريكه قدرت نگهدارند ولى چون موفق نشد كرده

 :شرايط و عواملى كه براى يك انقالب و پيروزى آن الزم است بدينقرارند

يك رژيم در بين افكار ...  از بين رفتن و بردن مشروعيتهاى مختلف، عرفى، اجتماعى، حقوقى، مذهبى، سياسى و- 1 

المللى با كمك و همكارى دستگاههاى سازنده  نعمومى جامعه خود و انتشار و تبليغ آن در سطح جهان و افكار بي

 .المللى افكار عمومى بين

ترين نقطه رژيم يا به زير سئوال بردن جدى مشروعيتهايى كه تا قبل از آن بدان   وارد كردن ضربه به ضعيف- 2 

 .اند نگريسته توجهى نداشته و با آگاهى با ديده اغماض بدان مى

 براى توده مردم و جا انداختن وى بعنوان رهبر "مركز ثقل" و يا " ستارهتك" پيدا كردن و يا پيدا شدن - 3 

 .حركت و بيان كننده تمايالت توده مردم، در نزد افكار عمومى داخلى و خارجى

 گيرى درست و به موقع رژيم حاكم بهر دليلى  از دست دادن قدرت تصميم- 4 

ن با مخالفان رژيم و انقالبيون و رهبرى حركت در هاى گروهى خارجى و ارتباط نزديك آنا  همكارى رسانه- 5 

 جهت رساندن پيام انقالب به افكار عمومى داخلى و خارجى

 اى آشكار برخى از سران انقالب با بعضى از قدرتهاى خارجى  ايجاد روابط پنهانى و در مرحله- 6 

اند و نشان   رژيم حاكم بوده دست برداشتن حمايت كشورهاى خارجى كه تابحال دوست و پشتيبان و همپيمان- 7 

 .دادن تمايالت خود به حمايت از رژيم جديد

 در كشور و طرد همه عالقمندان به ميهن و بازى كردن "نشان دادن خود" و "اظهار وجود" بستن همه درهاى - 8 

 .با احساسات ملى و مذهبى مردم



134 

جود آمدن طوفان كه در اين مرحله ديگر  در نتيجه كشيده شدن و كشاندن توده مردم به سمت انقالب و به و-9 

 .هيچ نيرويى تاب ايستادگى در برابر انقالب را نخواهد داشت

 ... و

 . شرايط فوق بهر دليلى كه در كشورى جمع شد، وقوع انقالب در آن كشور حتمى است

 :اند شته با توجه به نكات ذكر شده، روشن است كه در انقالب سه عامل مهم زير هر كدام در آن نقش دا

  رژيم حاكم- 1 

  مردم- 2 

  خارجى ها- 3 

اند و كم و كيف نقش آنها چگونه بوده است در خور مطلبى مستقل   اينكه هر كدام از اين سه عامل چقدر نقش داشته

نماييم كه در هر انقالبى  كنيم و نظر شما را به اين نكته جلب مى و جداگانه است و فعالً به همين مختصر بسنده مى

چگونگى فعل و انفعاالت و روابط متقابل اينها و . اند ها نقش داشته ن سه عامل مهم يعنى رژيم حاكم، مردم و خارجىاي

البته در خالل فصول . تاثيرى كه هر يك از آن عوامل با همديگر دارند، باز از حوصله اين مطلب خارج است

ا اشاره شده و توضيحاتى داده شده است و عالوه بر اينها مختلف اين كتاب، مستقيم و غير مستقيم به قسمتهايى از آنه

اما فعالً به اصل موضوع كه توضيح نقش ارتشبد . دو فصل آخر همين كتاب به اين بحث اختصاص داده شده است

گرديم و مسئله  فردوست در انتقال قدرت از رژيم شاه به رژيم جمهورى اسالمى و نيروى جانشين است برمى

 .گيريم مىفردوست را پى 

ها تغيير رژيم پهلوى بوده است و اينكه چگونه اين رژيم  شود كه هدف غربى هاى فردوست و شاه مسجل مى  از گفته

ساقط شود كه كمتر منافع آنها مورد حمله قرار گيرد به تاكتيك مسئله برمى خورد كه باتوجه به استراتژى كلى آنان 

ارتشبد فردوست . گرديده است اكتيهاى مناسب آن اختيار مىدر هر مرحله متناسب با وضعيت پيش آمده، ت

 :گويد مى

 سران غرب اميد خود را به بختيار بستند و ژنرال هايزر وارد تهران شد و زمانى كه با شاه "گوادلوپ"در كنفرانس " 

 خروج را شويد؟ يعنى خواسته بود كه محمدرضا روز مالقاتى پيش آمد، از شاه پرسيد كه كى از كشور خارج مى

ها خروج محمد رضا را موقت  ها و انگليسى حتى تا آن زمان بسيارى از مقامات و حتى آمريكايى. مشخص كند

شود ولى براى من مسجل شده بود كه او هيچگاه   مرداد ديگرى تكرار مى28كردند كه  دانستند و تصور مى مى

 )261.("و با صراحت اين حرف را زدم. مراجعت نخواهد كرد

دانستند جاى   بسيارى از مقامات خروج شاه را موقتى مى"گوادلوپ"ته اينكه تا آن زمان يعنى تا تشكيل كنفرانس  الب

 :پنداشتند بنا به گفته فردوست و شاه جاى تأمل است ها چنين مى ها و انگليسى حرف نيست، ولى اينكه همه آمريكايى

ارش داد كه جرج المبراكيس، دبير اول سفارت امريكابه در اواخر آذرماه سناتور محمد على مسعودى به من گز" 

 )262("وى گفته است به زودى در ايران يك رژيم جديد وجود خواهد داشت

نى به آقاى خمينى سالى قبل از انقالب پيغام داده بود، اگر  صدر آوردم كه سرلشگر قره  كمى قبل، از قول آقاى بنى

 ).263(برند  مىشما اسم از آمريكا نبريد، آنها شاه را

 :گويد  فردوست مى

 پيش 1979 سال پيش از انقالب فردى به زبان انگليسى كتابى نوشت و سقوط محمدرضا را در سال 2تنها حدود " 

 ) 264(".بينى كرد و هيچ كس اين كتاب را جدى نگرفت

 : كند كه  او اضافه مى

 ، ولى)265(هشدارى مشاهده نكرديم اى كه بدستم رسيد هيچ  ها تا لحظه در بولتن سرى آمريكايى" 



135 

داشتند  ها براى محمدرضا ارسال مى از زمانى كه كارتر به رياست جمهورى رسيد، بولتن سرى كه هميشه آمريكايى" 

شايد ارسال آن به . گذارد، نيز به دست من نرسيد  مى"دفتر ويژه اطالعات"و او پس از مطالعه براى ابطال در جعبه 

 ) 266("نمود شد و محمدرضا شخصاً ابطال مى يا شايد ارسال مىمحمدرضا قطع شد و 

 :كند  باز در همين رابطه اضافه مى

زمانى كه كارتر به رياست جمهورى آمريكا رسيد محمد رضا وجهه بدى در مطبوعات غرب كسب كرده بود و به " 

غرب به عنوان يك سلطان محمدرضا در . خصوص اعمال ساواك مورد انتقاد مجامع حقوق بشر غرب قرار گرفت

هاى غربى نيز دخالت كند،  خواست حتى در دموكراسى ديكتاتور و مغرور و ثروتمند كه با پول بادآورده نفت مى

 )267(".شناخته شده بود

 دو  ماه مانده به انقالب در جواب سئوال جمشيد اعلم سناتور و دوست شاه كه از وضع شاه از فردوست سئوال 

 : گويد در جواب مىكند، فردوست  مى

  ".رسد ايشان رفتنى است به نظر مى:  من جواب صريح داشتم و گفتم" 

 : كند كه  بعد اضافه مى

و هر فردى كه نظر مرا . نظر شخصى من طى اين دوران شكل گرفته بود و همان اعتقاد به پايان كار محمدرضا بود" 

گفتم نه محمدرضا و نه خانواده او ديگر مراجعت نخواهند  كرد، احتياج به فكر كردن نداشتم و صريح مى سئوال مى

 )268(".كرد

 :رسد كه  چنين به نظر مى

هايى كه خود شاه از قول سناتور  هاى ديگرى متكى باشد، نظير همان داده گيرى اعتقاد او بايستى به داده  اين شكل

 و فردوست هر دو از عمق مسئله و و اين خود نشان دهنده اين مطلب است كه شاه. گويد محمدعلى مسعودى مى

اند  اند و شاه فهميده است كه آمريكا و انگليس همانهايى كه او را به قدرت رسانده  آگاه شده"ها كامال نظر خارجى

خواستار رفتن خود وى از ايران هستند، از طرفى شاه جرات اقدام خودسرانه بدون جلب رضايت آمريكا و انگليس 

 :خود شاه در مصاحبه با واشنگتن پست به اين مطلب اعتراف كرده است. ده استدي را نيز در خود نمى

. ها در زمينه امور داخلى كشورم گوش دادم ها و انگليسى هاى آمريكايى بزرگترين اشتباه من اين بود كه به گفته" 

ت سعى نمايم راه نصيحتى كه آمريكا از طريق سفيرش ويليام سوليوان داد به من كمك نمود كه در آخرين لحظا

 )269.("حلى براى به قدرت رسيدن مخالفين پيدا كنم

 و هم در سرمقاله روزنامه انقالب "سير تحول روابط ايران و آمريكا"صدر از قول سوليوان هم در كتاب   آقاى بنى

 با  آورده است كه بر سر ايجاد رژيمى با ثبات از راه وحدت روحانيت و ارتش419اسالمى در هجرت شماره 

 :ها توافق شده بود آمريكايى

دانست مرد مطلوب آمريكا براى اجراى توافق بر  نه تنها آقاى خمينى در پى دست يابى بر اسناد سفارت آمريكا مى" 

 آقاى بهشتى است بلكه آقاى سوليوان، واپسين سفير " از راه وحدت روحانيت و ارتش"رژيم با ثبات"سر ايجاد 

اى كه در پى قتل آقاى بهشتى انتشار داد، به وجود رابطه ميان سفارت   خود و در مقالهآمريكا در ايران در كتاب

كند و خمينى را مانعى سر  آمريكا با بهشتى و توانايى بهشتى براى قرار گرفتن در رأس يك رژيم با ثبات، تصريح مى

 . "شمارد راه بهشتى مى

 بودند، او را بردند، چندان جاى مناقشه نيست و حتى آقاى  در اينكه آمريكا و انگليس همانطوريكه شاه را آورده

بهرحال شاه خود يقين پيدا كرده بود . هاى نماز جمعه بدين مطلب اذعان داشت هاشمى رفسنجانى در يكى از خطبه

 .كه بايد برود
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ارها و بارها و در نخستين سال رياست جمهورى، ب) 1976) 1355جيمى كارتر در مبارزات انتخاباتى خود در سال " 

اين مطلب را تكرار كرد كه بين المللى كردن حقوق بشر و محدود كردن فروش اسلحه اياالت متحده به خارج، دو 

 ) 270.("دهد، شاه دريافت كه اياالت متحده او را رها كرده است ركن اصلى سياست خارجى او را تشكيل مى

كرد، پس از اعالم نتايج انتخابات، شاه تلگرام تبريكى  نهان نمى و با وجوديكه شاه نگرانى خود را از انتخاب كارتر پ

 . براى رئيس جمهور انتخاب شده مخابره كرد

اما متن . كردند هاى شاه را منتشر مى متن اين تلگرام در اختيار مطبوعات ايران گذاشته شد كه بنا بر وظيفه تبريك" 

هم شاه و هم آگاهان . ى كارتر پاسخى به پيام شاه ندادها گذشت و جيم هفته. جوابيه اين تلگرام وجود نداشت

، چيده شدن 1976در پايان سال . سياسى در ايران از اينكه پرزيدنت كارتر پيام تشكرى ارسال نكرد يكه خوردند

 ) 271.("در واقع، هرگز هيچ پيام پاسخى دريافت نشد. نوك شاه موضوع گفتگوى محافل تهران بود

 :س شاه از كارتر كمك كرد اين بود كه گام بعدى كه به هرا

پس از گذشت چندين ماه از كار كابينه كارتر، براى انتخاب جانشين ريچارد هلمز، سفير آمريكا، كه تهران را ترك " 

بود كه پرزيدنت كارتر ويليام اچ ) 1356فروردين  )1977در آوريل سال . كرده بود هيچ اقدامى صورت نگرفته بود

اما بر اثر تاخير سفير در ترك پست خود در مانيل و انجام . نوان سفير آمريكا در تهران انتخاب كردسوليوان را به ع

 )272.("وارد تهران نشد( خرداد)هاى الزم در واشنگتن، وى تا ماه ژوئن  مراحل ادارى و كسب دستورالعمل

م و تاخير در معرفى سفير جديد،  عالوه بر بين المللى كردن حقوق بشر و محدود كردن فروش اسلحه به جهان سو

 . هاى ديگرى نيز برداشت كه شاه را بيش از پيش وحشت زده كرده است رئيس جمهور گام

 پرزيدنت 1977 ماه مه سال 22يكشنبه، : در يادداشتهاى روزانه سفير شاه در لندن يكى از اين موارد ذكر شده است" 

آمريكا بايد ترس مفرط خود از كمونيسم و اشاعه آن در : ويدگ كارتر ضمن يك سخنرانى در دانشگاه نوتردام مى

گويد اين سياست باعث شده است كه آمريكا از هر ديكتاتورى كه با كمونيسم  او مى. سراسر جهان را كنار بگذارد

دانم اعليحضرت همايون  نمى! خداى من. كند وى به عنوان مثال ويتنام را ذكر مى. كند حمايت نمايد مخالفت مى

 )273("شاهنشاه با شنيدن اين سخنان چه فكرى خواهد كرد

 : عالوه براينها

در يك كنفرانس خبرى در واشنگتن از پرزيدنت كارتر سئوال شد كه به عقيده ) 1357 آذر 1978) 16 دسامبر 7در " 

باشد اين چيزى دانم، اميدوارم اينطور  نمى. رئيس جمهور پاسخ داد. او آيا شاه انقالب را پشت سر خواهد گذاشت

ما . ايم در مسائل سياسى داخلى ايران مداخله كنيم ما هرگز قصد نداشته... است كه در دست مردم ايران قرار دارد

دهيم كه شاه نقش   ترجيح مى"در درجه اول خواستار پايان خشونت و خونريزى و استقرار ثبات هستيم ما شخصا

 )274.("ى است كه مردم ايران بايد بگيرنداى در دولت داشته باشد، اما اين تصميم عمده

 هايزر معاون ژنرال آلكساندر هيگ فرمانده نيروهاى آمريكا در اروپا از "اچ"، ژنرال )1978) 1357 و در اواخر سال 

اعزام هايزر به ايران مورد اعتراض شديد هيگ . طرف سيا و رئيس جمهور و بدون اطالع شاه به تهران فرستاده شد

و اظهار داشت بدون اطالع و مشاوره بامن، معاون مرا جهت تنظيم رابطه ارتش ايران با انقالبيون به قرار گرفت 

 )275.(ايران فرستادند و وى بعنوان اعتراض از پست خود استعفا داد

ژيم شاه ها به مخالفين بود تا از نظر آمريكا ر  به نظر نويسنده تمام اين گامها يكى پس از ديگر ى چراغ سبز آمريكايى

 .را خاتمه يافته تلقى كنند

ابهام در جاهاى ديگر و بويژه در چگونگى قرار و مدارها با .  در اين قسمت مدارك به اندازه كافى گويا هستند

هاى كور انقالب اسالمى،  يكى از مهمترين گره. ها و چگونگى استقرار رژيم جانشين و سردمداران آنست خارجى

اگر اين راز گشوده شود، بخشى از اسرار پشت پرده آشكار خواهد شد و . ه پاريس استتصميم رفتن آقاى خمينى ب
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اما هنوز مطالب آشكار و روشنى بجز چند اشاره كه هم سئوال برانگيز و . به فهم ساير مطالب نيز كمك خواهد كرد

 . گفته نشده استتواند خطوط راهنما براى پژوهشگران باشد در اين رابطه از زبان دست اندركاران هم مى
  

  تصميم رفتن به پاريس

  
 قبالً متذكر شدم كه آقاى دكتر يزدى در همان گرماگرمى كه دولت عراق آقاى خمينى را تحت فشار قرار داد كه 

از عراق برود، به عراق سفر كرده و يك شب قبل از حركت آقاى خمينى به سوى كويت و سپس حركت به پاريس 

نظر . ابه آقاى خمينى پيوسته و متعاقب آن روز بعد جزو يكى از همراهان آقاى خمينى بودوارد نجف شده و در آنج

ها مذاكراتى  رسد كه با آمريكايى به اينكه آقاى دكتر يزدى در آمريكا نماينده آقاى خمينى بوده،بعيد به نظر مى

در اين رابطه . تفاقى بوده باشدانجام نداده باشد و اين همĤهنگى و پيوستن به آقاى خمينى در نجف تصادفى و ا

 .آقاى دكتر يزدى خود توضيحاتى داده است كه در در همين بخش خواهد آمد

 :گويد  در رابطه با رفتن آقاى خمينى به پاريس سوليوان مى

شريف امامى كه خود عامل نزديك شدن رژيم . اهللا خمينى بود ترين مخالف شاه آيت به نظر شريف امامى اصلى" 

از عراقيان خواست كه آيت اهللا را از .... اند دانست كه عراقيها از تحريكات آيت اهللا خسته شده عراق بود و مىشاه به 

اهللا از عراق تبعيد شود، ناگزير راهى غرب و باحتمال  نطريه شريف امامى اين بود كه وقتى آيت... عراق تبعيد كنند

او به پارسونز  . رس اكثر مذهبيهاى ايران بدور بماندشود كه از دست اين امر سبب مى. شود زياد اروپا مى

Parsonsدهد و  وقتى آيت اهللا به پاريس رفت اعتبار خود را نزد مردم از دست مى: سفير انگلستان و من گفت

 )276("...شود فراموش مى

شريف امامى  احتماالً بر اساس اين اظهارات سناريوى رفتن آقاى خمينى از عراق و رفتن وى به پاريس بدست 

 .صورت گرفته است

خواهد كه آقاى خمينى را از عراق تبعيد كنند و به نظر وى وقتى آقاى خمينى از عراق   شريف امامى از عراقيان مى

 ": گويد شود و بعد به سوليوان و پارسونز سفير انگليس مى تبعيد شود، ناگزير راهى غرب و به احتمال زياد اروپا مى

 سئوالهاى مختلفى بر "شود دهد و فراموش مى اريس رفت اعتبار خود را نزد مردم از دست مىوقتى آيت اهللا به پ

دانست كه وقتى آقاى خمينى تبعيد شود راهى اروپا   آقاى شريف امامى از كجا مى-1: اين مطلب مترتب است

 و با چه منطقى وقتى رود؟ و بر چه اساس دانست كه وى به پاريس مى  و مهمتر اينكه وى از كجا مى-2شود؟  مى

شود؟ در اروپا و بخصوص فرانسه كه  دهد و فراموش مى اهللا به پاريس رفت اعتبار خود را نزد مردم از دست مى آيت

هاى گروهى بدنبال پيدا كردن النه زنبور جهت چوب  هاى گروهى آزاد هستند و اربابان رسانه مطبوعات و رسانه

تواند به آنها دسترسى داشته باشد و ايرانيان نيز براى آمدن به فرانسه   مىكردن به داخل آن هستند و همه كس نيز

ماند ولى  اهللا از دسترس مردم دور مى در آن زمان هيچ مشكل گرفتن ويزا نداشتند و رفتن به فرانسه آزاد بود، آيت

اهللا به  حاكم نيست، آيتاى و يا مطبوعات آزادى  كه در آنها هيچ ضابطه... در كشورى نظير عراق، كويت، سوريه و

 كرد؟  مردم دسترسى پيدا مى

هاى دانشجويى  دانستند كه اروپا و غرب مركز سازمانهاى سياسى و اسالمى است كه توده  در آن زمان همه مى

توانند به مثابه بازوى وى عمل كنند، چگونه  متمركز شده در آنجا مخالف شاه و موافق آقاى خمينى هستند و اينها مى

 تا انقالب همين سازمانهاى اسالمى اروپا بودند 1350شود؟ از سال  ماند و فراموش مى سترس مردم ايران دور مىاز د

حقيقت اين است كه اگر اين نقل . كرد كه مخاطب آقاى خمينى بودند و پيامهاى وى نيز وسيله آنها انتشار پيدا مى

 در ايران بوده است سناريوى اربابان بدست وى اجرا قولها درست باشد، آقاى شريف امامى چون رئيس فراماسونرى



138 

شده است و خود اين اشارات حكايت از اين دارد كه آقاى شريف امامى دسترسى به بعضى اطالعات پشت پرده 

 .در هر حال اين مسئله بيش از پيش قابل تحقيق و بررسى است. داشته است

 : نويسد صدر در انتقاد به اين نكات مى  آقاى بنى

حال آنكه سند سفارت و قول ... بايد كنيد كه شريف امامى مى بافيد و بعد حكم صادر مى اول يك خيال مى" 

واال چرا بايد . شود كند و بى اعتبار مى كردند او در محيط غرب، خود را اظهار مى آنها فكر مى: سوليوان روشن است

 انقالب هم در چرخش بود بيان پاريس هم پيدا ماند و چرخ خواست او را تبعيد كند؟ در عراق مى از عراق مى

 "...شد و نمى

 دبير لژ ماسيونرى آقاى دكتر على آبادى نيز در رابطه با تشكيل شوراى سلطنت بعنوان راه حل انتقال قدرت از 

هيم در اين رابطه آقاى دكتر ابرا. كند شود و به نقش خود عمل مى سلسله پهلوى به رژيم انقالبى وارد آن شورا مى

 : گويد يزدى در مورد تشكيل و انحالل شوراى سلطنت و نقش دكتر على آبادى مى

و اشخاصى در نظر گرفته بودند ولى پس از . تشكيل شوراى سلطنت در زمان شريف امامى مطرح شده بود" 

ا افرادى را دانست كه راه حل سياسى بدون تاييد آقاى خمينى عملى نيست، لذ تظاهرات تاسوعا و عاشورا امينى مى

از جمله محيط طباطبايى، دكتر يداهللا سحابى، . گذارند برند و با مرحوم مطهرى در ميان مى براى نامزدى آن نام مى

گيرد و تبادل نظر  باالخره آقاى مطهرى با آقاى خمينى تماس مى. دكتر على آبادى، دكتر يزدى و مهندس مهد مينا

 اما تماس "شوراى نيابت سلطنت باشد يا شوراى اداره امور كشور"نند كه ك در مورد اسم شورا نيز بحث مى. كند مى

و گفتگو ميان رهبر انقالب و داخل كشور در جريان بود تا افراد موجهى از رهبران سياسى و مذهبى را قانع كنند 

 خروج شاه و اما قرار شد افرادى براى عضويت در شورا پيشنهاد شوند كه پس از". ولى مورد موافقت قرار نگرفت

از اين افراد آقاى دكتر على . در صورت لزوم هر زمان كه به آنها پيشنهاد استعفا داده بشود، بدون ترديد عمل كنند

عضويت در شورا را پذيرفته و همان موقع هم استعفاى كتبى خود را بطور خصوصى به شوراى انقالب ) 277(آبادى

 ) 278(".را منتشر سازندداده بودند تا هر زمان كه الزم دانستند آن

از خالل . و عمل آنها نشان دهنده راه حل سقوط رژيم شاه است. اند  اين دو استاد اعظم لژ به نقش خود عمل كرده

توضيحات آقاى دكتر يزدى نيز آشكار است كه حداقل هنگام ورود آقاى خمينى به پاريس در سيزدهم مهر ماه 

رنامه سياسى آقاى خمينى نيز در همان اول ورود وى به نفلوشاتو تهيه شده  سناريوى سقوط شاه آماده شده و ب1357

 .است

با انتصاب بختيار از جانب شاه و خروج قريب الوقوع شاه از ايران و تبليغات وسيع گسترده منابع غربى در حمايت " 

 درمورد چگونگى انتقال از بختيار و فعاليتهاى پشت پرده براى تشكيل شوراى سلطنت، و ابهامات و سئواالتى كه

قدرت در برخى از اذهان بوجود آمده بود الزم ديده شد كه هم از جهت تضعيف روحيه دشمن و هم تقويت 

روحيه ملت و هم پاسخ به سئواالت بسيارى كه مرتب درباره برنامه سياسى امام و چگونگى انتقال قانونى قدرت 

اين برنامه . گرديد، برنامه سياسى امام مطرح و اعالن شود نوان مىشد و همچنين در برابر پيشنهاداتى كه ع مطرح مى

در همان هفته اول ورود امام به نوفل لوشاتو تهيه شده بود و به شخصيتهايى كه نامزد عضويت در شوراى انقالب 

اى انقالب و بدنبال اجراى همان برنامه بود كه اقدامات اوليه براى تشكيل شور. شد بودند كه بخصوص ارائه داده مى

شرايط خاص ياد شده آن چنان بود كه اعالن علنى و گسترده اين برنامه را ضرورى . دولت موقت انجام گرفته بود

 )279.("ساخت مى

 ولى به داليلى اين برنامه در آن زمان اعالن نشد و طبق گفته دكتر يزدى، اين برنامه كه قبالً تهيه و تدوين شده بود 

و باز طبق همان اظهارات در برنامه تدوين شده سياسى .  يعنى درست دو ماه بعد اعالم گرديد57 ديماه 22در تاريخ 
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اند و اين برنامه نيز خصوصى به آنها  آقاى خمينى نامزدهاى عضويت در شوراى انقالب و دولت موقت معلوم بوده

 ) 280.(د نيز در آن آمده استهاى سياسى كه بايستى مرحله به مرحله اجراء گرد داده شده است و رئوس برنامه

 آقاى دكتر يزدى از اينكه اين برنامه با رايزنى و وسيله چه كسانى تهيه شده است خاموش است ولى حداقل اين 

وى بعد از ) 281.(كند كه اين برنامه در همان هفته اول ورود امام به نفلوشاتو تهيه شده بوده است مسئله را روشن مى

كه در رابطه با زدودن اتهامات نسبت به ) 282(اى گذرد، طى نامه ز نوشتن اين كتاب مىگذشت چهارده سال كه ا

 .خود به روزنامه رسالت فرستاده بعضى از نكات ديگر اين برنامه را آشكار ساخته است

.  استرا رهبر انقالب در نفلوشاتو و با حضور اينجانب بوده( منظور شهيد مطهرى است)كليه مذاكرات آن شهيد ... " 

هاى سياسى امام را كه توسط اينجانب تدوين،  ترين مطالب و مسائل انقالب و رهبرى، از جمله برنامه ايشان خصوصى

حتى اسامى اعضاى ... پيشنهاد و تاييد شده بود، نظير تشكيل شوراى انقالب ودولت موقت و تدوين قانون اساسى و

 )283.(كردند احتمالى آن را با اينجانب مطرح مى

ها و صهيونيستها اطالعاتشان بيشتر از  در مورد اينكه شاه خاصيت خود را از دست داده و جناحهايى از انگليسى 

 : گويد آمريكايى هاست مى

كردند كه شاه خاصيت خود را از دست داده و به جاى آنكه براى آنان يار شاطرى باشد بار خاطرى  پيش بينى مى" 

و حتى )كنترل بحران و مقابله با طوفان قريب الوقوع بايد همراه با استعفاى شاه است و لذا هرگونه تغييرات براى 

 ) 284.("باشد( االمكان در چهارچوب حفظ سلطنت

 : گويد  و باز در همين رابطه مى

، در كنفرانس گوادلوپ سران چهار كشور غربى تصميم گرفتند براى حفظ منافع خود، شاه را به 1979در ژانويه " 

رفت   كشور وادار سازند چرا كه موج مبارزات ملت ايران بدانجا رسيده بود كه اصرار بر حكومت شاه مىخروج از

آنها تصور كرده بودند كه اگر شاه را بردارند، . تا تمامى منافع دولتهاى غربى و شرقى را در ايران و منطقه نابود سازد

 كرده بودند كه شاه بجاى آنكه يارشاطرشان باشد، بار آنها يقين. شايد بتوانند سيل خروشان مردم را مهار كنند

هايزر " فرستادند و يا بقول ربيعى معدوم، فرمانده نيروى هوايى شاه "مرخصى"خاطرشان شده است و لذا شاه را به 

 اين عقب نشينى را كردند تا بلكه سنگرهاى ديگر را حفظ "شاه را مثل يك موش مرده بخارج پرتاپ كرد

 ) 285.("كنند

دهند  دانند و هيچ توضيح نمى  آقاى مهندس مهدى بازرگان رفتن آقاى خمينى را به پاريس يك تصادف مباركى مى

كه به چه علت اين تصادف با رفتن آقاى دكتر يزدى به نجف و حركت كردن وى با آقاى خمينى بسوى پاريس 

 . مقارن شده است

ل و بمردم ايران نداشته فشار دولت شاه بدولت عراق، براى حركت رو بتزايد تمركزى اول، انقالب انحصار بداخ" 

، تصادف 57/7/13اخراج آيت اهللا خمينى از نجف و رفتن ايشان به پاريس در معيت آقاى دكتر يزدى در تاريخ 

 ) 286.(مباركى بود

 : دهد  آقاى دكتر يزدى در اين رابطه توضيح بيشتر مى

وزير امور خارجه شاه كه براى .  مذاكره با مقامات عراقى به بغداد رفتندهيئتى از مقامات عاليرتبه ساواك براى" 

شركت در مجمع عمومى سازمان ملل متحد به نيويورك رفته بود، ديدارهاى مكررى با وزير خارجه عراق و وزير 

عراق خارجه آمريكا بعمل آورد، كه نتيجه آنها فشار براى ساكت كردن و يا اخراج امام از نجف توسط دولت 

اما با ماجراهايى . اين فشارها، نتيجه مورد نظر آنها را نداد و امام نجف را بقصد كويت و سوريه ترك كردند. گرديد

 114كه در مرز عراق و كويت رخ داد، امام پيشنهاد سفر به پاريس را پذيرفتند و با مهاجرت امام به پاريس و اقامت 

 ) 287(".اى پيدا كرد عت بيسابقهروزه در نفلوشاتو، مبارزات ملت ايران سر
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اند، روشن است  جناحهايى از صهيونيستها و هيئت حاكمه انگليس خواستار استعفاى شاه بوده:  نظر وى مبنى بر اينكه

اما در مورد كم و كيف پيشنهاد رفتن به پاريس و پذيرفتن آن از جانب آقاى خمينى و چرائى رفتن خود وى از 

ركت آقاى خمينى به پاريس، آقاى دكتر يزدى ساكت است و به همين جمله بسنده كرده آمريكا به نجف قبل از ح

 :است كه

 ) 288("امام پيشنهاد سفر به پاريس را پذيرفتند" 

گذرد با مجله ايران   مى"آخرين تالشها در آخرين روزها" اما بعد از گذشت حدود چهارده سال كه از انتشار كتاب 

ده و در مورد رفتن آقاى خمينى به پاريس و رفتن خودش به عراق و پيوستن به آقاى اى انجام دا فردا مصاحبه

 : خمينى اطالعات بيشترى را آشكار ساخته است و در مورد اين سئوال كه

 ؟"عزيمت آقاى خمينى به پاريس چگونه شكل گرفت" 

 : گويد  مى

 مطلع شده بودم كه آقا تصميم به ترك من از مدتها قبل از طريق دوستان مقيم نجف به خصوص آقاى دعائى" 

اما اينكه . كرد نجف دارند و همين موضوع به دليل محدوديتها و فشارهايى بود كه دولت عراق به ايشان وارد مى

كردند كه به شيخ نشينهاى عربى خليج  بيشتر فكر مى. خواهند بكنند مشخص نبود خواهند بروند و چه كار مى كجا مى

فرمايند شما   بود كه آقاى دعايى به من تلفن كرد كه آقا مى57حدود شهريور ماه . ستان بروندفارس يا هند و پاك

 ) 289.("قرار بود كه به ما سرى بزنيد اگر ممكن است سريعتر بياييد كه با شما كار دارم

 خودش مصادف با ولى چون اين زمان بنا بگفته. گيرد  بعد از اين تلفن آقاى دكتر يزدى تصميم به رفتن به نجف مى

در بيروت در يك جلسه چهارنفره، صادق قطب زاده، . رود گردد، وى به بيروت مى محاصره منزل آقاى خمينى مى

 در آنجا براى اولين بار ": گويد وى مى. كنند دكتر چمران، دكتر ضرابى و خودش سفر آقاى خمينى را بررسى مى

دكتر ضرابى و دكتر چمران با اين پيشنهاد .  به پاريس بروندمطرح كردم كه بايد آقاى خمينى را قانع كنيم كه

گيرد ولى بدليل  بعد از اين جلسه تصميم رفتن به بغداد مى) 290(موافق نبود زاده موافق بودند ولى صادق قطب

كند و سپس از كلن به پاريس و از  تشديد جنگ در بيروت و احتمال بسته شدن فرودگاه بيروت به كلن پرواز مى

گيرند و به  رود كه در آنجا مأموران امنيتى عراق او را مى و از بغداد يكسره به نجف مى. كند جا به بغداد پرواز مىآن

و سپس همراه آقاى خمينى به سوى كويت حركت . برند تا شب را در آنجا بگذراند اى نزديك حرم مى مسافرخانه

دهند و مأموران كويتى آنها را به شهر مرزى عراق،  نمىها اجازه ورود آقاى خمينى را به كويت  كويتى. كنند مى

رسد  دارند و پس از كسب اجازه از بغداد دستور مى نگه مى( امنيت)گردانند و در ساختمان استخبارات  صفوان بر مى

ولى آقاى دكتر يزدى  و مهرى به . كه آقاى خمينى و همراهان را كه از نجف آمده بودند به بصره منتقل كنند

دهند و بناچار وى به مركز  كنند، ولى باز اجازه ورود به كويت را به آقاى دكتر يزدى نمى  كويت حركت مىسمت

روز بعد مأموران عراقى به وى . برند اى مى گردد و آنها او را به مهمانخانه سازمان امنيت شهر صفوان عراق بر مى

سرانجام وى را به هتل . بصره نزد آقاى خمينى ببرنددهند كه از بغداد دستور رسيده است كه وى را به  اطالع مى

 برند،  بصره نزد آقاى خمينى مى

. اند و به محض رسيدن به هتل حاج سيد احمد به من گفت كه آقا پيشنهاد شما را براى رفتن به پاريس پذيرفته" 

تيم من مفصل با آقاى  حالت بازداشت داش"البته روز قبل در طول مدتى كه در ساختمان استخبارات عراق عمال

 - 7خواهند  از ايشان پرسيدم كه برنامه شما چيست؟ گفتند مى. خمينى در خصوص برنامه آينده ايشان صحبت كردم

من براى ايشان .  روز به كويت بروند و دوستان آنجا را ببينند و سپس از كويت به سوريه رفته مقيم سوريه شوند8

بنابراين اگر شما به سوريه برويد . امنيتى و فشارهاى سياسى بهتر از عراق نيستتوضيح دادم كه وضعيت سوريه از نظر 

توان با هر  در عراق به راحتى مى. همين وضع است با يك تفاوت كه سيستم تلفن عراق به مراتب بهتر از سوريه است
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به  زاده م كه صادق قطبهمنچنين توضيح داد. اما در سوريه چنين وضعى نيست. كجاى دنيا تماس تلفنى برقرار كرد

اند و ايشان به ژنو رفته تا با مقامات الجزايرى صحبت  سوريه رفته و مقامات دمشق خيلى از اين سفر استقبال نكرده

 )291(".در اين مذاكرات آقاى خمينى استنكاف داشتند كه به پاريس بروند. كند و مقدمات عزيمت را مهيا نمايد

 : كند اى دكتر يزدى اضافه مى در مورد تاثير سفر پاريس، آق

اگر آقاى خمينى به . شود سفر آقاى خمينى به پاريس نقطه عطف و مقطع كار ساز در تاريخ انقالب محسوب  مى" 

رفتند يا بنا بر نظر بعضى از دوستان قديمى مثل  رفتند و طبق برنامه خودشان به كويت يا به سوريه مى پاريس نمى

سفر آقاى خمينى به پاريس . رفتند، قطعاً اين تاثير جهانى را نداشت ن در دره بقاع مىمرحوم محمد منتظرى به لبنا

 )292(".انقالب اسالمى را جهانى كرد

 سرانجام در پايان اين قسمت سهم انتقال قدرت از رژيم پهلوى به جمهورى اسالمى را از زبان ارتشبد فردوست به 

گيرى شايعات   سئوال كه زندگى خود را پس از انقالب و نحوه شكلارتشبد فردوست در مورد اين: بريم پايان مى

 :گويد پيرامون خود را شرح دهيد، مى

اول توصيه من به بختيار توسط سرلشگر : سه حركت من در دوران حكومت بختيار سبب اصلى اين شايعات شد" 

د سعيد رئيس مجلس و كسب تكليف  نفر نمايندگان مجلس از طرف دكتر جوا10فربد كه استعفا دهد، دوم، مراجعه 

 )293.(" بهمن سران ارتش22از من كه آنها را دعوت به استعفا كردم، سوم، نقش من در جلسه 

 :صدر  يادداشت آقاى بنى

بريد آن روزها را كه ملتى براى اولين  از ياد مى. گيريد شما همچنان مردم را ناديده مى. آورم دوباره بياد شما مى" 

بريد اگر وضعيت از دست  حتى از ياد مى.  به يك جنبش عمومى با سازماندهى خودجوش برخاسته بودبار در تاريخ

دهيد، ناچار  چون آن عامل را دخالت نمى. كردند  نماينده به فردوست براى كسب تكليف مراجعه نمى10نرفته بود، 

لخواه خود، رمز آن را باز كنيد شويد، در اين سو، يك خدا بتراشيد و هر حركت را يك سر ببينيد و به د مى

 )294("...و

 وعده 164ها كه در صفحه   در فصل بعد روابط مخالفين رژيم و انقالبيون با غربيها، يعنى قسمت دوم حركت خارجى

 .آن داده شد، مورد بحث قرار خواهد گرفت
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  فصل چهارم

  
  
 ها  ابط مخالفين رژيم و انقالبيون با غربى رو- 2 

  
  نفس رابطه2- 1 

  
ها و به خصوص در رأس آنها آمريكا   قبل از اينكه به بحث پيرامون چگونگى روابط انقالبيون و مخالفين رژيم با غربى

ن و قطع ارتباط و انگليس بپردازيم، بايد اين مسئله را روشن كنيم كه مطرح كردن اين بحث به معناى بريدن از جها

چون هر چه مصيبت و گرفتارى كه ما داريم به خاطر رابطه با اين كشورها بوده است و : خواهيم بگوييم نيست و نمى

. اند، الجرم ما نبايد با اينگونه كشورها رابطه و دادو ستد داشته باشيم ها را اينها براى ما به ارمغان آورده تمام بدبختى

د بپذيريم و به خود بباورانيم كه ما نبايد از كشورهاى ديگر انتظار داشته باشيم كه بيايند و اين مطلب را نيز ما باي

در دنياى واقعيت، . اين چنين تصورى يك رؤيا و خواب و خيالى بيش نيست. مسائل ما را به نفع ما حل و فصل كنند

 است كه امكاناتى را از اينطرف و آنطرف، از ما بايد قبول كنيم كه تمام دولتها سعى و كوشش شان بر اين پايه استوار

حتى امروز كه آمريكا مدعى است كه . اين كشور و يا آن كشور به طرق مختلف براى كشور خود بدست آورند

گويد كه اختيار منابع و مواد خام جهان به خصوص  حافظ صلح، آزادى و دمكراسى در جهان است آشكارا مى

 .  باشد كه در غير اين صورت جهان آزاد به سقوط وحشتناكى در خواهد غلطيد بايستى در قبضه قدرت ما"نفت"

آنها آن چنان متالشى . بدون صادرات نفت خليج فارس، اقتصاد متحدين ما به سقوط آزاد در خواهند غلطيد" 

 خواهد  در مقايسه با آن يك ركود اقتصادى بسيار ماليمى به نظر"ركود اقتصادى بزرگ آمريكا"خواهند شد كه 

 )295.("رسيد

هاى غربى محكوم به فنا خواهد   و نيز بدون در اختيار داشتن نفت، امنيت و حتى آزادى سياسى و دموكراسى

اين يك ! نه. اند و نظر شخصى است فكر نكنيد كه اين مطلب را تنها نيكسون و پروفسور آدلمن گفته) 296.(بود

، كارتر، جرح بوش و مارگارت تاچر گرفته تا ديگران همه آن را استراتژى است كه انگليس و آمريكا، از نيكسون

چون وظيفه اصلى رهبرى جهان و حفظ صلح و آزادى و دموكراسى : گويد آمريكا مى. كنند اند و مى دنبال كرده

عصاره اين ريشه و . بعهده ما گذاشته شده است، لذا بايد منابع اقتصادى با اختيار و صالحديد ما در جهان توزيع شود

در اين رابطه آقاى . اين واقعيت تلخ ديگرى است كه ما با آن روبرو هستيم. استراتژى فعلى و آينده آمريكاست

 : اند صدر نوشته بنى

شود و  مسئله اين است كه زير سلطه چگونه و چرا زير سلطه مى. كند مسئله اين نيست كه مسلط چگونه عمل مى" 

ها هستند كه  شديد كه زير سلطه پرداختيد، متوجه مى گر به اين پرسش مىشود؟ ا مسلط چگونه و چرا مسلط مى

اگر نظامى از راه صدور نيروها . كنند نيروهاى محركه هر نظام اجتماعى ناگزير از تغيير مى. سازند مسلطها را مى

 )297.(رود خواست خود را حفظ كند، خود به دنبال ارباب مى
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در دنياى امروز هيچ كشورى قادر نيست بدون ارتباط و : رار دارد اين است كه واقعيت ديگرى كه در جلو چشم ما ق

همه كشورها مجبورند كه در رابطه با يكديگر باشند و . مراوده، با ساير كشورهاى جهان به زندگى خويش ادامه دهد

ورى بايد كوشش كند تا ها و دادوستدهاست كه هر ملتى و كش با هم مراوده و دادوستد داشته باشند و در اين مراوده

ما بايد بدانيم و بپذيريم كه اين . جايى كه توان دارد و ممكن است از منافع كشور خويش پاسدارى و حفاظت كند

خود ما هستيم كه بايد مسائل مختلف خودمان را حل كنيم و اين ما هستيم كه بايد از منافع خودمان حفاظت و 

نياى ديروز و امروز و نه در دنياى فردا حاضر نيست كه از منافع و مصالح هيچ كشور ديگرى نه در د. پاسدارى كنيم

 : گويد صدر به حق مى آقاى بنى. ما دفاع و حفاظت كند

 ) 298( قدم اول اين نيست كه از قدرت خارجى را اسطوره كردن باز ايستيم؟

ها  يط و وضعيت قدرت خارجى اينكه قدرت خارجى را نبايد اسطوره كرد حرف حقى است اما ناديده گرفتن شرا

 .نيز عاملى است كه بايد برايش بهاى سنگين پرداخت

گذارد و حتى به ما  گيرد و باب مراوده و دادوستد را باز مى هر كشورى كه با ما در رابطه قرار مى:  مسئله اين است

منافع كشور خويش را در اين كند، بدين خاطر است كه  كند و يا در مواقعى از ما و منافع ما پشتيبانى مى كمك مى

همچنان كه او به مشتريان خود ممكن : درست يك تاجر و يا يك كمپانى تجارى را در نظر بگيريد. عمل ديده است

سود بردن او يك . است سودى برساند در مرحله اول عمل او به خاطر در نظر داشتن منافع خويش است

ى براى منافع دور و نزديك خود با توجه به شرايط مختلف  كلى است، ولى اين تاجر و يا كمپان"استراتژى"

اگر شما در طول تاريخ توانستيد يك تاجر و يا يك شركت تجارى را پيدا كنيد كه . برد تاكتيكهاى مختلفى بكار مى

توانيد توقع داشته باشيد كه كشورهاى ديگر نيز  در درجه اول هدفش در نظر گرفتن منافع مشتريان خود باشد، مى

 .اول منافع ما را در نظر بگيرند

 كشورهاى جهان از يك ديد به مانند كمپانيهاى تجارى با يكديگر در رابطه و دادوستد هستند و طبيعى است كه وزنه 

بنابراين ما نبايد رابطه داشته باشيم، چون آن شيطان بزرگ است، . تر باشد، سود بيشترى خواهد برد هر طرف سنگين

آنچه مهم و نقش تعيين كننده دارد، .حرف درستى نيست... و آن ديگرى تجاوز گر است واين يكى بى خداست 

چگونگى و كم و كيف رابطه است واال خود رابطه داشتن فى نفسه يك عمل پسنديده و مفيد است و حتى 

نسبت به پس برماست كه ديد خودمان را . متخاصمين و طرفهاى درگير در جنگ هم از نفس رابطه بى نياز نيستند

هاى مختلف مراوده و رابطه  جهان و رابطه با جهان عوض كنيم و با خودمان و ملتمان يگانه باشيم و مردم را در زمينه

. با ساير دول آگاه و آشنا بكنيم و معيار و وسيله سنجش رابطه درست را از نادرست براى خود و مردم توضيح دهيم

ان و نيز استراتژى خود را مشخص كنيم تا هم بر خودمان روشن باشد و هم سيستم و نظام ارتباطى خود را با بقيه جه

داشتن سيستم و نظام ارتباطى و مراوده يك چيز است و بلبشوى ارتباطى و اينكه هر شخص، گروه و . بر ملتمان

خود بايد : خالصه كنم. اى در صدد بر قرار كردن رابطه با ساير دول جهان است، خود مطلب ديگرى است دسته

هاى خود با بقيه جهان باشيم و نه اينكه آنها معمارى و مهندسى رابطه ما را خودشان در اختيار  معمار و مهندس رابطه

 .ايم بگيرند و اين چيزى است كه حداقل در دو قرن گذشته كمتر خودمان آنرا در اختيار داشته

روابطى كه منظور نظر اين كتاب است  حال كه به اختصار مسئله رابطه داشتن مشخص شد، به اصل مطلب و 

 .پردازيم مى

كند  اى را وادار مى  منظور نظر ما در اين گفتار آنگونه روابطى است كه فرد يا افرادى، گروه و حزبى، ايل و يا طايفه

كه از روى آگاهى و يا نا آگاهى، منافع شخصى و يا گروهى، اشباع كيش شخصيت، بدست گرفتن قدرت و يا مسلط 

بر كشور و يا بهر دليل ديگرى، حافظ و عامل منافع بيگانگان باشد و يا رابطه او باعث سلطه اقتصادى، اجتماعى، شدن 
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فرهنگى، سياسى و نظامى و استمرار آن بر كشور خود شود و يا با كمكهاى خود به آنها موجب شود كه بخشى از 

 .منافع كشور در اختيار ديگران قرار گيرد
  
 ها قبل و بعداز انقالب لفين رژيم با غربى روابط مخا2- 2 

  
ها و به خصوص آمريكا و انگليس را با   در بخشهاى قبل در حد توان و بضاعت اطالعاتى و تحقيقاتى خود، رابطه غربى

در اين قسمت نظر ما نگرشى بر رابطه مخالفين رژيم شاه و . رژيم گذشته و چگونگى آن به رشته تحرير درآوردم

آنچه اينجانب در خالل گفتگوهاى خصوصى، مطالعه و تحقيق در مورد روابط متقابل . ها است با غربىانقالبيون 

ام اين است كه، اين روابط در عين پيچيدگى از  ها، به سردمدارى آمريكا با مخالفين رژيم شاه بدان دست يافته غربى

 .يك بى نظمى و بلبشويى عجيب و غريبى برخوردار است

رابطه برقرار كند و از ... ها و يا ها و انگليسى اى به خودش حق داده است كه با آمريكايى  و دسته هر شخص، گروه

اند كه با هر  شمرده ها نيز خود را محق و مجاز مى ها و انگليسى جانب ملت و مردم با آنها سخن بگويد و يا آمريكايى

ها و  در ميان افراد، دسته. تر سازند ابط خود را گستردهكه بخواهند و يا هر جا كه بتوانند كانالى را باز كنند و رو

 از همه نوعى مشاهده -  چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور - اند  گروهها و احزابى كه با غرب رابطه داشته

ين ها، احزاب و جمعيتها عمل كرده و بعضاً در ب كسانى هستند كه ساليان بعنوان عامل آنها در درون دسته. شود مى

اند تا كسانى كه بدون داشتن  جامعه از وجه مقبول اجتماعى و مبارزه عليه سلطه استعمار خارجى نيز برخوردار بوده

چون هدف ما در . اند، وجود دارد  آمريكوفيل و يا آنگلوفيل شده-  به لحاظ فرهنگى و اعتقادى -اى  چنين رابطه

ه روابط را به جامعه خود ارائه دهيم، بيشتر به روابطى اين مرحله اين است كه حداقل يك جمعبندى از اينگون

خوريم   يا ايجاد شده و يا وسعت گرفته است و در خالل آن به روابطى نيز بر مى1355پردازيم كه از حدود سال  مى

هاى آن به بعد از جنگ بين الملل دوم و دوران ملى شدن صنعت نفت و حكومت دكتر محمد مصدق و  كه ريشه

براى سهولت در كار و درك بيشتر، اين روابط . رود رسد، اشاره مى ر سقوط حكومت ملى مصدق مىهمكارى د

 :كنيم ها را به چند دسته تقسيم مى آن

 روابطى كه اعضاء نهضت آزادى در داخل و خارج از كشور چه تحت نام نهضت و چه تحت نام جمعيت حقوق - 1 

 .اند بشر با آمريكا داشته

 اند  داشته"ضى از روحانيون نظير دكتر بهشتى به نمايندگى از آقاى خمينى و يا مستقال روابطى كه بع- 2 

  روابط رنگارنگ و متفاوت ديگر- 3 

  
  روابط نهضت آزادى با آمريكا- 1 

  
هنگامى كه از رابطه فرد و يا افرادى و يا طرفدارانى از :  قبل از ورود به اين بحث الزم است به اين نكته اشاره كنم

ها  آيد، به اين معنا نيست كه آنچه را كه آن شخص و يا فرد خاص در رابطه با غربى نهضت آزادى سخن به ميان مى

گفته، شنيده و يا تبادل نظر كرده است، همگى آن نظر جمعى نهضت آزادى بوده است و يا همه نهضت از كم و 

به اين مسئله بايستى . اند  نيز همان نظر را داشتهاند و يا رهبرى نهضت آزادى و سايرين كيف اين روابط خبر داشته

اند، نظرات و  كه كسانى كه روابط برقرار كرده و گفت و شنود داشته و دست به اعمالى زده: اينطور نگريسته شود

چرا كه به تجربه ثابت . اعمال آنها، مخلوطى از نظر و روابط شخصى خودشان و نهضت آزادى هر دو بوده است

 در كشور ما متاسفانه هنوز كار جمعى و حزبى صورت واقعى به خودش نگرفته است و در درون شده است كه

اى خاص، در عمل بيشتر نظر و سليقه خود  ها، اغلب افراد و اشخاص در عين وابستگى به حزب و دسته احزاب و دسته
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نظرشان در آن جمعيت پذيرفته كنند و حتى با حزب و جمعيت خود زمانى همĤهنگى دارند كه  را دنبال كرده و مى

اى است براى صعود آنها به  شده و آن جمعيت به صورت محلى براى ارائه طرز تفكر و نظراتشان درآمده و وسيله

و چنين نبوده كه افراد خود را تابع حزب و دسته بدانند و طبق خط مشى تدوينى و يا اساسنامه حزب . مراحل باالتر

و يا حزب را محلى بدانند . هاى آن با رأى اكثريت به تصويب رسيده است، باشند كنگرهها و يا  و دسته كه در نشست

البته . شود و همه خود را موظف به اجراء نظر مصوبه اكثريت بدانند كه در آن نظرات بيكديگر نزديك و نزديكتر مى

ر و يا فالن كار شما بر چه اساسى اى پرسيده شود كه فالن نظ در مقام حرف اگر از هر كدام از اعضاء حزب و يا دسته

ايم و آن ربطى به نظر  ما طبق نظر و دستورالعمل حزب و يا دسته خود عمل كرده: گويند انجام پذيرفته است، مى

به همين علت و تجربه است كه در كشور . شود شخصى ما ندارد، ولى اغلب در عملشان خالف اين گفته مشاهده مى

آيد، مردم كمتر آن عمل را به حساب حزب و يا دسته  اى و يا عملى به ميان مى سئلهما وقتى صحبت از ارزيابى م

آقاى مهندس بازرگان چنين كرد، دكتر : گويند گذارند و مى كنند، بلكه بيشتر آنرا به حساب افراد مى منظور مى

د و چنين نيست كه مردم يزدى فالن عمل را انجام داد، دكتر بهشتى بهمان كرد، و يا دكتر مصدق اينگونه عمل كر

در عين اينكه بعضى افراد در كشور ما به . نهضت آزادى، حزب جمهورى و يا جبهه ملى چنين و چنان كردند: بگويند

نگرند و نسبت به  اند، معهذا مردم اعمال آنها را به عنوان اعمال شخصى و انفرادى مى اى خاص وابسته حزب و دسته

با توجه به اين نكته، ما از يكطرف روابطى را كه نهضت آزادى به . ر حزب و يا دستهكنند و نه نظ آنها ارزيابى مى

ها برقرار كرده است به عنوان كلى روابط نهضت آزادى تلقى  وسيله بعضى اعضاء و يا دوستان خود با آمريكايى

گذاريم و در   مىها به حساب شخصى خودش ولى از طرف ديگر رابطه هر شخصى و يا فردى را با غربى. كنيم مى

البته در خالل بحثها، بعضى . مواردى مجبوريم كه به آن روابط به عنوان روابط شخصى برخورد كنيم و نه كل نهضت

اند و يا فالن  برد كه گرداننده اصلى چه افرادى بوده شود و خواننده خود پى مى از زواياى اين مسئله روشن مى

 .عمل مربوط به چه شخصى است

ها  ت در كار و درك بيشتر از كم و كيف روابط نهضت آزادى و نيز چگونگى تحول آن با آمريكايى براى سهول

 :شود آنرا به دو دسته تقسيم كرد مى

 .اند داشته...  روابطى كه نضهت آزادى در داخل كشور با سفارت آمريكا، هايزر و- الف 

 .ها برقرار شده است  روابطى كه در خارج از كشور با غربى-  ب 
  

  روابط نهضت آزادى در داخل كشور با آمريكا- الف 

  
اند،  ها، از خالل اسناد و مداركى كه تا بحال انتشار پيدا كرده  آنچه در مورد روابط نهضت آزادى با آمريكايى

شويم اين روابط   شروع شده است و هر چه به انقالب نزديكتر مى1355پيداست كه اين روابط از نيمه دوم سال 

ها نظير ريچارد كاتم و يا ويليام باتلر از سالهاى قبل با نهضت  گرچه با بعضى از آمريكايى- ت پيدا كرده است شد

. اند  داشته- اى براى ايجاد روابط سياسى بعدى نگريسته شود  شود به آنها به صورت زمينه آزادى روابطى كه مى

 :ه دو بخش تقسيم كردشود ب ها مى ارتباط اين دوره نهضت آزادى را با آمريكايى

 .اند  ايجاد كرده"كميته دفاع از حقوق بشر" روابطى كه تحت نام - 1 

  برقرار كرده اند"نهضت آزادى" روابطى كه تحت نام خود - 2 

  روابط غير مستقيم سران نهضت آزادى با غربى ها- 3 

  
  ايجاد شده"كميته دفاع از حقوق بشر" روابطى كه تحت نام - 1 
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 و لبه تيز اين سياست را متوجه پايمال شدن حقوق بشر 1355دفاع از حقوق بشر آمريكا در سال " سياست  با اعالن

ها،  اش ايجاد فضاى باز سياسى بود كه در كشور به وجود آمد و متعاقب آن با انتشار شب نامه در ايران كردن، نتيجه

.  و فعاليت گروههاى سياسى و فرهنگى آغاز گرديدهاى سرگشاده به شاه و بعضى از مقامهاى بين المللى شروع نامه

در اين مرحله عالوه بر اعالن تجديد فعاليت احزاب، گروههاى مختلف سياسى و محافل فرهنگى كه عمدة آنها هم 

كميته "بيشتر فعاليت خود را در حول و حوش وضعيت سياسى كشور متمركز كرده بودند، زمينه بوجود آمدن 

 آذر ماه سال 19سيله آقاى مهندس بازرگان و دوستانش آغاز گرديد و در نتيجه در تاريخ حقوق بشر در ايران و

ها  و از طريق كميته دفاع از آزادى و حقوق بشر با آمريكايى) 299( رسماً آغاز فعاليت آنرا اعالن كردند1356

 :روابطى برقرار گرديد

 :گويد  آقاى دكتر سنجابى مى

ازرگان و چند نفر ديگر پيشنهاد كردند كه جمعيتى به اسم طرفداران حقوق بشر در اين هنگام آقاى مهندس ب" 

دانستم با آن  اى براى اتحاد نيروها مى بنده هم چون تشكيل چنين جمعيتى را در خط مبارزه و وسيله. تشكيل بدهيم

 با روزنامه نگاران اين جمعيت در منزل من و به رياست من اعالن موجوديت كرد و مصاحبه اول آن. موافقت كردم

بنده هم اعتراضى . بعد آقاى بازرگان نامزد رياست آن شدند.... خارجى در منزل و به وسيله من صورت گرفت

 بنام ويليام - بنظرم اگر اشتباه نكنم-المللى، شخصى  در همين ايام بود كه از طرف سازمان حقوقدانان بين. نكردم

ر حاج سيد جوادى كه از رفقاى بازرگان است دعوتى از كميته جمعيت باتلر وارد ايران شد و در منزل احمد صد

متوجه شدم كه اين آقاى باتلر در جمع رفقاى بازرگان بيگانه نيست و به ... بعمل آمد كه در آنجا جمع شديم

افتم كه از آنجا دري. كند البيت است و با آنها از سوابق كارها و فعاليت مشتركشان صحبت مى اصطالح سلمان منااهل

تشكيل اين جمعيت ما مرتبط با سوابقى است و با دستگاههاى خارج هم ارتباط دارد و از آن تاريخ به بعد بنده در 

) 300(اى  به خصوص در همان ايام آقاى مهندس مقدم مراغه. اين جمعت طرفداران حقوق بشر ايران شركت نكردم

مد و چون نارضايتى مرا درباره عمل مهندس بازرگان كه يكى از اعضاى كميته اين جمعيت بود به منزل من آ

رفته و با هر   به من گفت، در ايامى كه قبل از آغاز اين مبارزات اخير در آمريكا بوده هرجا مى"تشخيص داد صراحتا

 )301(".بردند كرده آنها فقط اسم از آقاى مهندس بازرگان مى مقام آمريكايى كه صحبت مى

. ت كه  جمعيت در منزل آقاى دكتر سنجابى و به رياست سنى ايشان اعالن موجوديت كرد اين نكته شايان ذكر اس

اما پس از رسميت پيدا كردن، هم مهندس بازرگان و هم دكتر سنجابى هر دو نامزد رياست جمعيت بودند ولى پس 

 از آن از شركت در گيرى به عمل آمد آقاى دكتر سنجابى از مهندس بازرگان كمتر رأى آورد، بعد از اينكه رأى

 .جمعيت كناره گرفت

آقاى رحيم صفارى به نويسنده چنين ( كميته توحيد) در سلول كميته مشترك 1360 مورد ديگر اينكه در اواخر سال 

 :اظهار داشت

اى در منزلى جمع شده بوديم و آقاى رمزى كالرك و يا  قبل از تشكيل جمعيت آزادى و دفاع از حقوق بشر عده" 

حضور داشت و به جمع اظهار داشت كه شما براى اداره كشور الزم است كه (  ن- و يكى از اين دو را نام بردا)باتلر 

مهندسين و دكاتره و تكنوكراتها را به دور خود جمع كنيد كه بعد اين عده باضافه تعدادى ديگر كه به جمع 

 ".پيوستند، جمعيت آزادى و حقوق بشر پايه ريزى گرديد

ها در ارتباط بوده و تبادل نظر  ن جمعيت در مراحل مختلف به وسيله اعضاء مختلف خود با آمريكايى در هر حال اي

با توجه به . ها در كميته حقوق بشر آقاى ناصر ميناچى است يكى از افراد فعال در رابطه با آمريكايى. اند كرده مى

 پيدا كرده است، آقاى ميناچى يكى از افراد فعال ها انتشار ها و ايرانى اسناد مختلفى كه در مورد روابط آمريكايى
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. ها در ارتباط بوده است بوده است او هم به عنوان يكى از اعضاء كميته حقوق بشر و هم در موارد ديگر با آمريكايى

 . پردازيم ولى چون در اين قسمت بحث از روابط با حقوق بشر در ميان است، به اين مورد مى

  
 شر و ميناچى آمريكا، حقوق ب1- 1 

  
 :كند  آقاى احسان نراقى نقل مى

آقاى ميناچى، وكيل انگليسى زبان و دوست سياسى بازرگان كه در دولت او سمت وزير اطالعات را عهده دار بود، " 

، به عمل )1978) 1357برايم از بازديد سياسى كه به اتفاق دوستانش از آمريكا و وزارت خارجه آن در طول تابستان 

آنها به گرمى مورد استقبال مسئوالن امور قرار گرفته بودند و به آنان پيشنهاد شده بود تا . ، تعريف كردآوردند

چنانچه رژيم شاه، كمترين انحرافى از حقوق بشر حاصل كرد، مستقيماً مسئوالن آمريكايى را در جريان قرار دهند تا 

اى در سفارت آمريكا در تهران تعيين  ز فرداى آن روز، وابستها. آنها از طريق سفيرشان در ايران، به شاه فشار بياورند

هاى شفاهى يا كتبى در مورد هتك  گرديد كه در اختيار مجامع ذيصالح قرار داشت و مأموريتش گردآورى شكايت

 )302(".حقوق بشر بود

 : گويد نين مى آمده است چ48 و 47 اسناد النه جاسوسى صفحه 26 عالوه بر اين، مورد ديگرى كه در شماره 

ناصر ميناچى وكيل و عضو فعال حقوق بشر و يكى از دو رئيس بازار تهران كه پايگاه سنتى مخالفين مسلمان است، " 

ميناچى مدتهاست كه احساس كرده .... باشد او همچنين خزانه دار كميته دفاع از آزادى و حقوق بشر مى. باشد مى

ض خطر قرار داده و به عنوان يك سپر محافظتى او سرسختانه و كوششهايش در مورد حقوق بشر وى را در معر

 از 1978او در اوت . قاطعانه در پى آن بوده كه تاييد رسمى اياالت متحده را در مورد فعاليت هايش بدست آورد

ياالت مذاكرات او با مقامات سفارت ا. واشنگتن به منظور مذاكره با مقامات حقوق بشر وزارت امور خارجه ديدار كرد

 ."متحده در تهران بى تزوير و ساده حاوى اطالعات مفيد بوده است

 27 و در رابطه با كوششهاى دكتر صديقى براى تشكيل دولت، آقاى ناصر ميناچى با استمپل مامور سفارت آمريكا در 

در جواب كند و  در محل دفتر حسينيه ارشاد براى بررسى وضعيت فعلى مالقات مى) 1357 دى 1978) 6دسامبر 

 : گويد سئوال مأمور سفارت، ميناچى مى

هم نهضت آزادى و هم كميته دفاع از آزادى و حقوق بشر بطور ضمنى از كوششهاى صديقى براى تشكيل يك " 

 دسامبر با صديقى مالقات نمود كه به او بگويد در دولت جديد 23مهندس بازرگان در . كنند دولت حمايت مى

 )303(".را در ادامه جريان دلگرم خواهد نمودخدمت نخواهد كرد ولى او 

آيد كه آقاى ناصر ميناچى هم از طرف كميته حقوق بشر، هم نهضت آزادى و هم   از خالل اين مطلب چنين بر مى

هاى او تنها به نقض حقوق بشر در ايران  كرده است و فعاليت شخص خودش با مقامات آمريكايى تبادل نظر مى

شود گفت كه او يكى از  گرفته است و مى هاى مختلف ديگر را نيز در بر مى ه زمينهمتوجه نبوده است، بلك

 .كارگردانان و سازمانده همكارى با آمريكا در جهت تالشى حكومت شاه و استقرار حكومت جديد بوده است

طنت بدون  اسناد منتشره حاكى از آن است كه هم طرح مخالفين و هم آمريكا براى رفتن شاه، ايجاد شوراى سل

كنند كه قصدشان دخالت در امور داخلى  ها چنين وانمود مى گرچه در بدو امر، آمريكايى. شهبانو و وليعهد است

بايست شاه را رها  شود كه اين آمريكا است كه مى كشور نيست، ولى هم در خالل بحثها و هم نهايت كار معلوم مى

ها هستند كه به شاه  ها و انگليسى  پايان هم اين آمريكايىكند و جانب خمينى و جمهورى اسالمى را بگيرد و در

 : گويد شاه مى. قول خود شاه در اين زمينه صريحتر است. گويند از كشور خارج شود مى

اشتباه من اين بود كه به حرفهاى سفير آمريكا و انگليس در رابطه با كشور گوش دادم و آنها به من توصيه كردند " 

 )304.("وم و زمينه را براى حكومت مخالفين فراهم كنمكه از كشور خارج بش
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 مالقات 57 آذر 13 در رابطه با طرح شوراى سلطنت و ديگر مسايل آقاى ناصر ميناچى با استمپل مامور سفارت در 

 :كند كند كه مأمور مطلب را چنين خالصه مى مى

 سپتامبر به 4 بر ايجاد شوراى سلطنت در دكتر ميناچى به كارمند سفارت گفت كه پيشنهاد كارمند سفارت مبنى" 

شود، آنها به پاريس خواهند رفت تا خمينى را متقاعد كنند اگر الزم بود با فشار، كه  نمايندگان اصلى خمينى ارائه مى

على امينى .  براى قبول شوراى سلطنت آماده است"ميناچى شايعاتى شنيده است كه شاه احتماال. آنها را قبول كند

اند كه فرماندهان نظامى با خروج شاه موافقت نخواهند   گفته"مستشاران نظامى خارجى"چى گفته است كه به منيا

كارمند سفارت، اين حرف . كرد و گفت اگر نظريه تعيين شورا پذيرفته شود، شاه بايد فرماندهان نظامى را عوض كند

اهند پذيرفت كه فرماندهان فعلى ارتش در ميناچى گفت كه مخالفان خو. را از قول مستشاران نظامى تكذيب كرد

كارمند سفارت گفت كه تمام تالشهاى . شوراى سلطنت باشند، وقتى ميناچى پرسيد كه آيا به كوششهايش ادامه بدهد

 ".آميز مفيد و الزم هستند و او افزود كه واقعيت امور بايد بر تمام جوانب تحميل گردد مسالمت

 :آيد  مى بعد از اين خالصه در همين سند

ميناچى خزانه دار كميته دفاع از حقوق بشر است و همينطور . به درخواست منياچى، استمپل با او مالقات كرد" 

ميناچى مذاكرات ده روزه خود با على امينى و همچنين نخست وزير سابق .... دستيار آيت اهللا شريعتمدارى است

 گفت كه شريف امامى و امينى هر دو در همان مرحله اول شريف امامى را كه به اوضاع فعلى انجاميد شرح داد و

در جريان مذاكرات مينا چى با امينى، امينى . )شنيدن طرحهاى او را ارجمند دانسته اما بعد خود را كنار كشيدند

ع را كارمند سفارت اين موضو. اند تجويز كرده(  ن-يعنى آقاى ميناچى)گفته بود كه آمريكاييها تنها تماس با شما را 

 )305(".گويد كه ما فقط به امينى ديگران را تشويق به مذاكره با همه افراد ذينفع كرده بوديم كند و مى تكذيب مى

به سفارت اطالع داده است ) 1978 دسامبر 1357) 18 آذر 27 باز در رابطه با شوراى سلطنت آقاى ميناچى در تاريخ 

 . نده اضافه شده است نفر به ليست امضاى شوراى سلطنت آي2كه اسامى 

على امينى نخست وزير سابق كه در حال مذاكره بين مخالفين و دولت ايران بوده است : اند آنهايى كه اضافه شده" 

اين دو به ليست : منياچى در پاسخ به سئوالى گفت. باشد و ديگرى دكتر كريم سنجابى رئيس فعلى جبهه ملى مى

 )306(".نفر برسانند 8اضافه شدند تا ليست نامزدها را به 

سفارت آمريكا در رابطه .  طبق اسناد النه جاسوسى آمريكا آقاى ناصر ميناچى با سفارت انگليس نيز رابطه داشته است

 :كند چنين گزارش مى) 78 دسامبر 57) 22 دى 1با گرايش انگليس نسبت به شوراى سلطنت در تاريخ 

ها طرح ميناچى براى  مور سفارت استمپل گفت كه اخيراً انگليسى رئيس دفتر سفارت انگليس، ديويد ميرز به مأ- 1 

اند، در جواب به تقاضاى ميناچى براى رساندن آن به شاه هم سفير انگليس و هم ميرز به  شوراى سلطنت را شنيده

د اى را براى شاه چنانچه از طرف او سئوال شد براى خود محفوظ خواهن ها هر نظريه ميناچى گفتند كه انگليسى

اند و  نداده( بطرفدارى)ها هيچ تعهدى براى مطرح نمودن موضوع بطور مطلوب  ميرز تاكيد كرد كه انگليسى. نمود

 .آماده حمايت از ايده شوراى سلطنت هم اكنون و همچنين دخالت در امور داخلى ايران به هيچ طريقى نيستند

ها پوشانيده است و ادعا نمود  ضع آمريكا براى انگلسى ميرز اينطور ادامه داد كه ميناچى حقيقت را در توضيح مو- 2 

خواهد ( معرفى)عرضه ( آمريكا)كه مأمور سفارت گفته است، كه طرح شوراى سلطنت بطور مطلوبى به سفير كبير 

مأمور سفارت ميرز را مطمئن ساخت كه اياالت متحده براى شوراى سلطنت متمايل به طرفدارى نبوده و چنان . شد

 .ه منياچى نكرده استاى ب اشاره

 ميرز اين عقيده را ابراز نمود كه ميناچى در تالش است كه مفهومى از شوراى سلطنت را كه به مقدار زيادى با - 3 

نظرات آيت اهللا متناسب است به خمينى عرضه دارد و در عوض در تالش است كه فرمولى مشابه ولى نه يكسان را 

ميناچى تا كنون در هيچكدام از طرق . به شاه عرضه نمايد( ئت موقتمسافرت و شوراى سلطنت بعنوان يك هي)
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هاى ميناچى از تالشهاى اياالت متحده و بريتانيا،  به عقيده ميرز اضافات و يا دوباره تفسير كردن. موفق نبوده است

بنظر ميرز خيلى نگران اين موضوع . باشند بسادگى تالشهاى وكيل خوب ايران براى بيرون كشيدن چيزى مى

رسيد و گفت فكر بريتانيا اين است كه به گوش دادن به منياچى ادامه دهد زيرا در آينده، ممكن است وى  نمى

 .سودمند باشد

اى كه مواضع اياالت متحده و انگليس، هر   مأمور سفارت قبالً ناخوشايندى سفارت اياالت متحده در مورد طريقه- 4 

احساس ما اين است كه اگر قرار باشد . ده است را به ميناچى ابراز نمودهدو، به طور بدى براى طرف ديگر تفسير ش

ميناچى سرانجام سودمند باشد، به ميزان قابل توجهى بهتر خواهد بود اگر او طرح آزمايشى خود را محكمتر نگاه 

 )307("دارد

ها هم در ايران  ا آمريكايى خالصه اينكه كميته حقوق بشر به رهبرى مهندس بازرگان از طريق آقاى ناصر ميناچى ب

در تماس با استمپل در ) 78 دسامبر 57) 31 دى ماه 10آقاى ميناچى در تاريخ . وهم در آمريكا تماس داشته است

 :گويد دفتر حسينه ارشاد مى

خواهد تشكيل دولت دهد به او برخوردارى از  اهميت منصوب شدن بازرگان بطور خصوصى اينست كه وقتى مى" 

ميناچى گفت احتماالً دولتى كه سرانجام پس از انتخابات بهار آينده بر بختيار پيشى )دهد  ماعى را مىموافقت اجت

 )308("(گيرد مى

رسد كه قرار بوده است دولت اقبال اسالمى را آقاى مهندس بازرگان   از خالل اين بحثها چنين بويى به مشام مى

 . مستقيم در كابينه بختيار و يا دكتر صديقى شركت كندتشكيل بدهد و شايد به اين علت حاضر نبوده است كه

 كميته دفاع از حقوق بشر به رهبرى مهندس بازرگان از طريق آقاى ناصر ميناچى و ساير اعضاء كميته نظير مهندس 

 .ها در داخل كشور و آمريكا تماس داشته است اى و با آمريكايى مقدم مراغه

ادى يعنى آقاى مهندس بازرگان و دوستانش با پروفسور كاتم نيز در رابطه بوده  احتماالً كميته حقوق بشر و نهضت آز

از سفارت آمريكا به وزارت خارجه آمريكا در واشنگتن ) 78 دسامبر 57) 7 آذر 16در تاريخ . اند كرده و تبادل نظر مى

 :كنند كه گزارش مى

يكنفر روزنامه نگار از لندن تلفنى از مأمور ... استپروفسور كاتم آمريكايى در ايران در معرض شايعات قرار گرفته " 

مأمور سفارت . سفارت خواست تا داستان مربوط به اقامت پروفسور ريچارد كاتم آمريكايى را در ايران تاييد كند

موجب تقدير . درباره اين موضوع اظهار بى اطالعى كرد، بر اساس مخبرين، اطالعاتى كه ما داريم كاتم اينجا نيست

 )309.("هد بود اگر وزارت خارجه به نحو بى سرو صدايى حضور او را در پطرزبورگ تأييد كندخوا

شود كه پروفسور ريچارد كاتم در آن زمان در   از اين گزارش سفارت به وزارت امور خارجه آمريكا استنباط مى

معترف است كه او در آمريكا زيرا گزارشگر . كرده است  مأموريت خاصى را تعقيب مى"ايران بوده است و احتماال

دهد كه حضور  و عالوه بر آن خط مى. كند كه در ايران كاتم در معرض شايعات قرار گرفته است نيست و اعتراف مى

ها در ايران مطلع  دهد كه از وجود وى بعضى خود اين مطلب تلويحى نشان مى. وى را در پطرزبورگ تاييد كنند

 .اند بوده
  
 آزادى تحت نام خود با آمريكا داشته است  روابطى كه نهضت - 2 

  
آيد تماسهاى فعال و مداوم نهضت آزادى با سفارت آمريكا از تاريخ ارديبهشت   بطوريكه از اسناد النه جاسوسى بر مى

و بخشى از اين روابط در كتاب احزاب سياسى بخش دوم، مجموعه اسناد النه جاسوسى . شود  شروع مى57سال 

جلسات اعضاء . شود  آمده است به ترتيب مختصرى از آن مذاكرات ذكر مى244 -  194 از صفحه آمريكا، جلد سوم

و جان دى استمپل مأمور سفارت ( يعنى توسلى) توكلى 57 ارديبهشت 8نهضت آزادى با سفارت آمريكا در تاريخ 
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و مسائل مختلف را مورد بحث كنند  شوند يكديگر را مالقات مى آمريكا در تهران كه بوسيله دوستى به هم معرفى مى

 : پرسد دهند كه بنا به گزارش سفارت آمريكا در ضمن بحث آقاى  توسلى از استمپل مى قرار مى

استمپل پاسخ داد كه او هرگز اين مرد را مالقات نكرده است ولى در . شناسيد آيا پروفسور ريچارد كاتم را مى" 

به استمپل ( يعنى توسلى)توكلى . نوان يك محقق آگاهى داردمورد سابقه او در وزارت خارجه و شهرت او به ع

اين يك تاريخ خوب از وقايعى است كه منجر .  كاتم را دوباره بخوانيد"ناسيوناليسم در ايران"اصرار دارد كه كتاب 

 در ابتداء و سرانجام در خالل شورشهاى 1330در اوائل دهه ( نهضت مقاومت)به بوجود آمدن جبهه آزادى بخش 

توكلى پرسيد كه آيا استمپل راهى براى اثبات اينكه يك مأمور وزارت خارجه است دارد و آيا .  جبهه ملى شد1341

در مورد )استمپل با آمادگى هر نوع تحقيقى . ايرادى دارد كه درباره او از پروفسور ريچارد كاتم تحقيق شود

توانند از دفتر ثبت  يا دوستانش مى( توكلى)و خواهد، موافقت نمود و پيشنهاد كرد كه ا كه توكلى مى( خودش

توكلى اصرار بيشترى كرد و پرسيد آيا راهى هست كه سفارت مستقيماً بتواند . شروع كنند( آمريكا)وزارت خارجه 

استمپل پاسخ داد هر كدام از دوستان . نزد مهندس بازرگان تاييد كنند كه استمپل يك كارمند سفارت است

 )310.(توانند به سفارت تلفن بزنند و اينرا تأييد كنند دانشگاهى توكلى مى

در منزلى با جان ( يعنى توسلى) آقاى مهندس بازرگان، دكتر يداهللا سحابى و توكلى 57 خرداد 4 در جلسه بعدى در 

كنند و  كنند و رهبران نهضت در مورد سياست حقوق بشر ايالت متحده از استمپل سئوال مى دى استمپل مالقات مى

 سال گذشته، شرح 25عد از پاسخ به اين پرسش آقاى بازرگان نظر خود را در مورد اوضاع سياسى ايران در طول ب

 :گويد دهد و مى مى

هر سه نفر رهبران نهضت آزادى ... هاى سياسى مجاز شمرده شده است  بعضى از آزادى1355كه از اواخر سال " 

آزادى شود و آنها اينرا بطور كامل به سياست حقوق بشر پرزيدنت كردند كه شاه بايستى وادار به دادن  تأكيد مى

در اين جلسه مسائل مختلفى در رابطه با مسائل جارى كشور و نظر نهضت آزادى مورد بحث و . دادند كارتر نسبت مى

 )311("شود گيرد و قرار به ادامه جلسات بعدى گذاشته مى بررسى قرار مى

 :بعد از تعارفات، آقاى بازرگان گفت( توسلى)با مهندس بازرگان و محمد توكلى ، استمپل 57 خرداد 9 در جلسه  

اگر شاه حاضر باشد كه تمام موارد قانون اساسى را به اجراء ". نهضت آزادى به قانون اساسى معتقد است.... " 

م است كه درباره نهضت  در اين موقع من عنوان كردم  كه براى ما الز".ايم كه سلطنت را بپذيريم درآورد ما آماده

اگر از قدرت و ميزان نفوذ نهضت چيزى در دست نداشته باشيم و قدرى از سياست نظرى آن را . آزادى بيشتر بدانيم

شنوم، جز  چگونه بدانم آنچه را كه از دو آقاى روبروى خود مى. ندانيم، جدى گرفتن آن دشوار خواهد بود

 ت؟ديدگاههاى چند رفيق صميمى چيز ديگرى نيس

كانال "آيا مديريت كارتر . مسئله ايست مقدم بر هر چيز كه بايد روشن شود:  توكلى به ميان حرفم دويد و گفت كه

خاص " و در جواب كنجاوى من گفت كه نهضت شنيده بود كه مديريت كارتر منابع "اى در سفارت دارد؟ جداگانه

.  يك اشاره ضعيف به پيوندهاى مبهم سيا استاول فكر كردم كه اين( اظهار نظر. ) را در سفارت دارد"خود

اى هم  مذاكرات بعدى برايم روشن ساخت كه فردى به رهبران نهضت در آمريكا گفته بود كه راههاى جداگانه

من سپس به بازرگان اظهار داشتم كه صحبت هايمان را فقط با سفير، قائم مقام سفير و مشاور سياسى ..... وجود دارد

بعد ... شود دارد گيرى نهايى در مورد آنچه كه به واشنگتن فرستاده مى البته سفير حق تصميم. مگذار در ميان مى

توكلى جواب داد كه درباره آن با . پرسيدم كه تا چه اندازه مذاكره قبلى مان را با ديگران در ميان گذارده بودند

. لى، موضوع صريحترى رااظهار داشتبعد از يك صحبت مختصر با بازرگان، توك.  صحبت نكرده بودند"ديگران"

خواست كه پاسخگوى تمايل ما براى اطالع بيشتر از نهضت باشد آنها اميد داشتند كه تبادالت  نهضت آزادى مى
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اما حتى آمادگى داشتند بطور يك جانبه به ما اطالع بدهند زيرا كه نهضت اعتقاد دارد ... مفصل، صادقانه ادامه يابد

 . نفع اوستكه انجام اين كار به

 او اشاره كرد زمانى كه ريچارد كاتم كارمند وزارت خارجه بود نهضت، اطالعات زيادى در اختيار او گذارد و به 

من اظهار داشتم كه اگر او و . كرد كه اين كار خيلى سودمند بوده است اين كار ادامه مى دهدو نهضت فكر مى

هر دو .  به سفير گزارش خواهم داد"ه حساس باشند مستقيمابازرگان بخواهند، من هرگونه اطالعات را كه بويژ

با تفصيل بيشترى درباره .... اند كه در مالقات بعديمان گفتند كه قيد و بندهاى آنچنانى هم ضرورت ندارد و آماده

 )312("نهضت بحث كنند

 سحابى با جان دى استمپل آقاى مهندس بازرگان، محمد توكلى و دكتر يداهللا) 78 ژويه 57) 18 تيرماه 27 در جلسه 

اند كه بنا به گزارش استمپل اين مالقات از بسيارى جهات نامطلوبترين برخورد او با مقامات نهضت  شركت داشته

 . آزادى بوده است

ساخت و آنها گيج و فاقد ابتكار سياسى بنظر  زيرا براى اولين بار كاهش اعتماد نهضت آزادى را آشكار مى" 

ران درباره فعاليتهاى مطروحه نهضت آزادى صحبتى نكردند اما عمدتاً مايل بودند كه درباره نظريه رهب...رسيدند مى

مبنى بر (  خرداد طرح كردند9كه در مالقات )در نتيجه، آنها از پيشنهاد خود . و ايدئولوژى خود صحبت كنند

عتقاد آنها به اين بوده است كه خبر احتماالً دليل اصلى اين كار ا. پرده درباره جبهه ملى روگردانند صحبت بى

او نتوانست يا . توكلى گفت كه گزارشهايى مبنى بر تماس ما بگوشش خورده است. مالقات به بيرون درز كرده است

نخواست جزئيات بيشترى را فاش كند، و من به او اطمينان دادم كه از جانب ما فقط بشكل محدودترى مطرح شده 

 در اين رابطه آقاى توكلى از ".اند ولى معهذا مظنون باقى ماندند ها اين را پذيرفتهرسد كه آن به نظر مى. است

پرسد كه آيا او با كسى در اين باره حرفى زده است؟ من مانند شش هفته پيش تكرار كردم كه فقط با  استمپل مى

كرديد؟ او گفت اين حرف پرسيدم چرا چنين سئوالى . ام سفير، معاون او و رئيس خودم در اين مورد، صحبت كرده

من درخواست جزئيات بيشتر كردم . كند از يك منبع ديگر نيز شنيده است را كه نهضت آزادى با سفارت مذاكره مى

( يا نخواست)من او را تحت فشار گذاردم، اما او نتوانست . داند و او اظهار داشت در اين مورد بيشتر از اين نمى

اى از  زنند و نسخه تم كه اشخاص بسيارى درباره تماسهاى سفارت حدسياتى مىبه او گف. مطلب ديگرى ارائه كند

شوند به او دادم پرسيدم  مقاالت دو روزنامه را براى اينكه نشان بدهم چگونه گاهگاهى اين مطالب اشتباه برداشت مى

. ه خودش هستشناسيد كه توانسته باشد حدس بزند، ما با هم تماس داريم يا چنين كسى در گرو كسى را مى

من از آشكار شدن اين . بازرگان گفت فقط سه يا چهار نفر ديگر از اعضاى گروه از تماسشان با من اطالع دارند

تماسها ابراز نگرانى كردم اما اشاره نمودم كه آگاهى يافتن و مالقات باگروههاى مختلف جزء سياست دولت 

 . "آمريكاست

هاى سياسى بحث شد و سپس كمى از استراتژى نهضت را در آينده عنوان  ى بعد از اين مطلب درباره ايران و آزاد

سئوال شد كه نظر نهضت آزادى در حمايت از خواست مالها به داشتن حق وتو از طريق شوراى علما بر . كردند

ه اين نظري. توكلى گفت كه اين شورا بطور واقعى هرگز تشكيل نشده است. گردد چيست تمام قوانينى كه وضع مى

سئوال كردم آيا امكان ندارد مالها از آن براى قبضه قدرت و كنارگذاردن . ضعيف و محتاج روشن سازى است

توكلى گفت كه من تفاوت بين سابقه اسالم و سابقه مسيحيت در غرب را درك . تر استفاده كنند گروههاى مادى

. بقت قانون كشور با قانون مذهبى را حفظ كنندخواهند مطا كنند و تنها مى علما رهبرى سياسى را قبول مى. كنم نمى

: اظهار نظر. )مان را حفظ كنيم من شك خود را در صحت اين امر اظهار كردم و موافقت كرديم كه نظرات جداگانه

رهبران نهضت آزادى آشكارا اعتقاد دارند كه در هرگونه ائتالف با رهبران مذهبى تسلط خود را حفظ خواهند 

آنگاه توكلى ) 313.((رسد عقيده شان كمى اشتباه باشد م عقيده شان قابل ذكر است ولى بنظر مىاين استحكا.. كرد
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هاى مردم ايران پشت سر نهضت آزادى هستند زيرا سياست آن بر اساس عمل قاطع بر  به من اطمينان داد كه توده

 صحبت شد كه نهضت آزادى را  است، بدنبال آن پنچ دقيقه از ايدئولوژى آن"واقع بينانه"ضد شاه و فعاليتش 

اهللا  وقتى كه به آهستگى عنوان كردم كه آيت.  ايران معرفى كرد"جنبش آزاديخواهى"رهبريت روشنفكرانه 

نظريه را گفته بود سرنگونى شاه ضرورتى ندارد توكلى بتندى پاسخ داد اگر شريعتمدارى اين نظر  شريعتمدارى اين

 )314(".نها خواهند گذاردهاى مردم او را ت را تأكيد كند توده

 : 1357 مرداد 30 جلسه مورخ 

در اين جلسه درباره وقايع يكماه گذشته . در اين جلسه تنها آقاى محمد توكلى و جان دى استمپل شركت دارند" 

 كه تروريستها و چريكها "از جمله فاجعه سينما ركس آبادان توكلى از اينكه دولت گفته است . بحث شده است

اى از جمله  من به سرعت نتيجه. "كنند چرا كه آنها هرگز به مردم حمله نمى"اند، انتقاد كرد  ن كار بودهمسئول اي

گيرى مستقيم سرباز زد  كند؟ او از هر نتيجه آخرى او گرفتم و پرسيدم كه آيا او به مسئوليت يا تبانى دولت اشاره مى

 ".دهد اما گفت، كه نهضت آزادى تحقيقات خودش را انجام مى

شود و بنا به  با شركت بهرام بهراميان و محمد توكلى تشكيل مى) 78 سپتامبر 57) 25 مهرماه 3 جلسه بعدى در تاريخ 

كند و  كنند كه در نتيجه استمپل با بهرام بهراميان و توكلى مالقات مى گزارش استمپل آنها تقاضاى مالقات فورى مى

 : گويد مى

 سپتامبر مقامات عراقى 23مضطرب بودند و به استمپل اطالع دادند  كه در دو نفر عضو نهضت آزادى آشكارا " 

بعد از گفتن مطالبى در اين رابطه، .... اند اهللا خمينى را بطور واقعى در خانه بازداشت و تحت مراقبت قرار داده آيت

.  هايش را به اجرا بگذاردپرسد، كه نهضت آزادى در چند ماه آينده در نظر دارد چگونه برنامه استمپل مستقيماً مى

كرد كه بايستى  و فكر مى. توكلى گفت كه نهضت آزادى يك تا دو سال ديگر احتياج دارد كه سازماندهى شود

... حمله شود( دولت)خواهيم پيشرفتى وجود داشته باشد بايد حداقل بطور لفظى به آن  مواظب دولت بود، و اگر مى

. ين مقامات آمريكايى كه نفوذ سياسى دارند و نهضت آزادى صورت پذيردبهراميان سپس گفت كه بايد مالقاتى ب

چنين : استمپل پرسيد. نهضت آزادى تاكتيك خود را براى بدست آوردن هدف دموكراسى تشريح خواهد كرد

باشد؟ بهراميان گفت اينكار به تشريح  كند و از آن چه نتايجى مورد نظر مى مالقاتى چه مقصودى را دنبال مى

كند، و نهضت آزادى اميدوار است كه  هاى نهضت آزادى براى واشنگتن در سطحى مناسب كمك مى ستسيا

هاى بدون خشونت كه به خالص شدن از شر سلسله پهلوى بيانجامد، را بدست  موافقت اياالت متحده براى فعاليت

كند، و شاه به عنوان  نگاه نمىاستمپل جواب داد، آمريكا بطور واضح وضعيت ايران را از ديد نهضت آزادى . آورد

استمپل سپس با يك . نگرد يك نيرو براى ثبات و به عنوان يك عامل اصلى براى هدايت تغييرات دموكراتيك مى

ما . )خواهند كه او برود روبرو شد اى از اينكه چگونه توده ايرانيان از شاه متنفر هستند و مى تشريح پر شور چند دقيقه

اعضاى (.. كنيم، فقط موافقت نماييد كه براى تغيير به ما كمك كنيد  او از شما تقاضا نمىبراى خالص شدن از شر

آنها گفتند كه نهضت . زند نهضت آزادى گفتند كه جبهه ملى يك گروه ساختگى است كه بر محور افراد دور مى

اى ديگر  يگر جبهه ملى از دستهنظريه، اين با چيزى كه دو عضو د. )كند  با جبهه ملى همكارى نمى"آزادى ديگر واقعا

 (.گفتند، مطابقت دارد به ما مى

، استمپل نماينده سياسى )57 سپتامبر 57) 25 مهرماه 3 باز بنا به درخواست فورى نمايندگان نهضت آزادى در تاريخ 

ى وسيله كند و مسئله مورد بحث، تحت بازداشت قرار دادن آيت اهللا خمين سفارت با دو نماينده نهضت مالقات مى

دولت عراق، تماس نمايندگان نهضت با مقامات سطح باالى اياالت متحده و نيز سياست نهضت آزادى در آينده دور 

كنند و اتحاد  اند كه نهضت معتقد است عراقيها خودسرانه اين كار را نمى گان نهضت آزادى گفته نماينده. زند مى

 .... اند عراق براى انجام اين كار فشار آوردهشوروى و يا اياالت متحده را متهم نمودند كه به 
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مأمور سفارت به دو نماينده نهضت گفت كه اين نامعقول است كه فكر كنيم اياالت متحده در اين اقدام دست " 

اياالت متحده بايد قدم بميان بگذارد، و ايران را براى تمام شدن اين مرحله : داشته، سپس دو نماينده نهضت گفتند

مالقات با استمپل بمنظور ترتيب دادن تماس در سطح : نماينده ارشد نهضت سپس گفت. شوار كمك كندانتقالى د

 3 يا 2تواند مركب از  چنين مالقاتى مى. باال با اياالت متحده و براى ارائه نظرات نهضت آزادى درخواست شده بود

وافقت اياالت متحده براى تهيه مقدمات نفر از هر طرف باشد و هدف آن تشريح سياستهاى نهضت آزادى و تحصيل م

 ".انتقالى كه سلسله پهلوى را با بهترين منافعى كه هم ايران و هم اياالت متحده دارند، به انتها برسانند

) 14 آذرماه 23و ) 78 دسامبر 57) 3 آذر 12، ( اكتبر31 اكتبر و 19( آبان 6 مهر و 27 نماينده نهضت آزادى در تاريخ 

در اين جلسات در مورد مسائل جارى كشور و انتخابات . كند  با جان استمپل مأمور سفارت مالقات مى)78 دسامبر 57

 : گويد توكلى مى. گفتگو بعمل آمده است

من . خواهد كه در انتخابات چنانچه آزاد نباشد شركت كند كند و نمى كه نهضت آزادى هنوز به شاه اطمينان نمى" 

توكلى . ادى چه چيزى را به عنوان تضمين هايى براى انتخابات آزاد، در نظر دارداز او سئوال كردم كه نهضت آز

من در ... كند كه شريف امامى بايد برود تواند وجود داشته باشد، و فكر مى گفت با اين دولت هيچ تضمينى نمى

، و استراتژى بهترى از  شكاك گفتم كه فشار آوردن به شاه براى برگزارى انتخابات آزاد"پاسخ، با يك حالت تقريبا

من گفتم خيلى از ميانه . تواند مورد اطمينان باشد توكلى دوباره گفت كه دولت نمى. پيشنهاد خشونت مستمر است

 در تالش است كه همه را "آيا نهضت آزادى واقعا. خواهند كنند كه مخالفين جداً انتخابات نمى روها فكر مى

 اگر نهضت "نها فقط خواستار قدرت سياسى، به هر قيمتى كه باشد، هستند؟ ؟ آيا آ(همه را مخالف كند)"فريب دهد"

آورند؟ توكلى با صحبتهاى تند  باشد چرا بجاى تظاهرات براى تضمين، فشار نمى آزادى در  مورد انتخابات جدى مى

 قرار البته نهضت آزادى امكان انجام كارهايى را در اين زمينه، مورد توجه": من كمى عقب كشيد و گفت

 )315(".دهد مى

 : گويد كه كند و بعد مى  آقاى توسلى باز مسائل جارى را عنوان مى57 آذرماه 27 در جلسه 

در "نهضت . مهندس مهدى بازرگان و ديگر رهبران نهضت آزادى مايلند بدانند كه نقش آمريكا چه خواهد بود" 

 از ادامه حمايت آمريكا از شاه حيرت زده  و"قبال حمايت خارجى و حتى حمايت بى اندازه مطبوعات آمريكا

كارمند سفارت در جواب به اين مطلب اعتراض كرد، ولى منبع از جواب سئوال طفره رفت و همچنان به نظر . است

يعنى )اين حركت بايد .... اصلى خود پرداخت، حمايت فعلى آمريكا از شاه براى روابط نهضت با آمريكا خوب نيست

اين اوضاع آينده را . به غرب تكيه كند و از اينكه آمريكا، بيشتر كمك نكرده مأيوس شده استبايد ( حركت اسالمى

بدين ترتيب اين . تواند زمانى كه نهضت آزادى بر مرز موفقيت قرار دارد، به بستن درها منجر شود كند و مى تيره مى

 .سياست نه بنفع ايران است نه آمريكا

كند  حركت اسالمى آنرا تحمل نمى.  غير ممكن است- دولت ائتالفى با بودن شاه  منظور -خواهد   آنچه آمريكا مى

 آمريكا در كمك به مسئله چه كمكى حاضر است بكند؟ نهضت آزادى آماده "كنند رعدآسا آن را رد مى"و مردم 

آمريكا با (. فتن شاهيعنى ر) متمركز باشد "راه حل واقع بينانه"است با آمريكا كار كند، اما تالش دو جانبه بايد بر 

هاى عملى را براى جايگزينى آرام  كمك به متقاعد ساختن مردم به اينكه پيشنهادات شوراى سلطنت فقط چاره

كارمند سفارت يادآور شد كه اقدام طرح ائتالفى حكم چتر ... اى به اوضاع نمايد تواند كمك عمده باشد، مى مى

. گيرند خواهد داشت ر، در حكومت شركت دارند و مشاغل خود را ياد مىحفاظت براى آنها، كه اكثراً براى اولين با

خمينى دولت ائتالفى را قبول نخواهد كرد، ( امام)توسلى با متانت گوش داد و بعد گفت مشكل اينجاست كه 

تواند با راه حلى كه سرنگونى شاه را در سر نداشته باشد  حركت اسالمى كه نهضت آزادى رهبر آن است نمى

 ...".فقت كندموا
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البته، با شرايط )مطالب جديد عبارت بودند از پيشنهاد بالواسطه دائر بر همكارى نهضت آزادى با آمريكا :  اظهار نظر

و اظهار نظر صريح منبع به اينكه مطابق ديد نهضت از مسيرى كه كشور در پيش دارد، اوضاع در حال ( خود نهضت

توسلى مطمئن بود و بر . ا از شاه اساساً براى آمريكا زيان آور خواهد بوداى است كه حمايت آمريك رسيدن به مرحله

او توضيح داد كه اين اقدام مورد تصويب رهبريت نهضت . كرد خالف گذشته دستهايش اينطرف و آنطرف باز نمى

 )316(".گردد نهضت از نظر تثبيت شده خود كه شاه بايد برود يك ذره هم بر نمى. آزادى قرار گرفته بود

 عالوه بر اين جلسات، چند جلسه ديگر در اسناد منتشره ذكر شده است و كسانى كه مايل به تحقيقات بيشترى هستند و 

 "بخش دوم"خواهند از ريز و درشت مسائلى كه حداقل در مجموعه اسناد جاسوسى احزاب سياسى در ايران  مى

 . مراجعه كنند244 -  191جلد سوم آمده است مطلع گردند، الزم است كه به صفحات 

 همانطوريكه از خالل اسناد مشاهده گرديد، پروفسور ريچارد كاتم از زمانى كه كارمند وزارت خارجه در ايران 

ولذا يكى از معدود افرادى . بوده است با بعضى از سران نهضت آزادى و ديگران تماس و رابطه تنگاتنگى داشته است

هاى مختلف، افراد و شخصيتهاى آن و اهرمهاى مختلف قدرت از اطالعات  ىاست كه در رابطه با ايران، دسته بند

زيادى برخوردار است و به خصوص كه وى مدتى مأمور اطالعاتى در وزارت خارجه بوده و سپس به كارهاى 

 در. پژوهشى و تحقيقاتى در دانشگاه پترزبورگ پرداخته و يكى از متخصصين برجسته امور ايران و خاورميانه است

 در پاريس 1357پايان اين بخش بعضى از نظرات او را بعد از مالقاتش با آقاى خمينى و اطرافيان وى در هفتم ديماه 

 .كنم كه آنها را در تهران براى استمپل توضيح داده است گوش زد مى

   پروفسور ريچارد كاتم و بعضى از نظرات وى2- 1 

  
كند و سپس به  ا آقاى خمينى و اطرافيان وى در پاريس مالقات مى ب1357 پروفسور ريچارد كاتم در هفتم ديماه 

تهران مسافرت كرده و نتيجه نظرات خود را از مالقات با مخالفين در تهران و پاريس براى استمپل مأمور سفارت 

 :كند  آنرا چنين گزارش مى1357 ديماه 11آمريكا در تهران توضيح داده و استمپل در تاريخ  

وز را با اطرافيان خمينى گذرانده است و معتقد است كه ابراهيم يزدى بايد مدبر و متخصص تاكتيك  كاتم يك ر" 

خمينى به مقدار زيادى كلى گراست كه دوست ( امام)كاتم دريافت كه . خمينى باشد( امام)در گروه ( تاكتيسين)

جنبش اسالمى است كه يزدى رئيس خمينى رهبر روحانى و تعيين كننده حدود ( امام. )ندارد وارد جزئيات بشود

 . باشد ستاد وى مى

مثل تماس با گروه موسى صدر در لبنان و با بومدين در الجزاير را تشريح  زاده  كاتم تماسهاى اصلى صادق قطب

 .با قذافى متغيير است چون هردو خل هستند زاده رابطه قطب. كرد

افراد تحصيل كرده در ايران ... ها دولت را بدست بگيرندخمينى اظهار داشت كه او عالقمند نيست كه مال( امام )

 ."كمى بهتر از يك وهابى سعودى"دانند  خمينى را يك مرتجع مى( امام)

خمينى در داخل ايران، كاتم گفت رهبر واقعى سازمان سيد محمد بهشتى يكى از ( امام) در رابطه با موضوع سازمان 

آيت اهللا طالقانى، آيت اهللا . باشد ند و رابط اصلى با پاريس مىك مالهاى قلهك است كه جنبش را هدايت مى

 شكى وجود ندارد كه بهشتى و گروه او "رفسنجانى و آيت اهللا منتظرى رهبران اصلى افتخارى هستند، ولى قطعا

جام متشكل از مالهاى جوانتر و همكاران غير روحانى منجمله حسن نزيه، رئيس مترقى كانون وكالء كار اصلى را ان

 .بازرگان رهبر افتخارى مهمى است ولى يك سازمانده واقعى نيست. دهند مى

اين از طرف يك دوست برجسته كاتم از نهضت .  كاتم گفت نهضت آزادى دولت بختيار را تحمل خواهد كرد

ان آزادى، بهرام بهراميان و دو عضو ديگر چيزى كه كاتم به عنوان كادر مركزى نهضت آزادى توصيف نمود عنو

خمينى در ( امام)گويد كه جنبش  كاتم مى.... كند موافقت با دولت بختيار مخالفت با شاه را متوقف نمى. شده است

كاتم فكر . خمينى يك حزب سياسى تشكيل دهد( امام) در نظر دارد كه بر اساس جذبه روحانى "دراز مدت قطعا
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كاتم گفت .... كند بدست خواهد آورد رقابت مىهاى مجلس را كه بر سر آن  كند كه چنين حزبى تمام كرسى مى

كاتم ... خمينى نسبت به قدرت سازمانى خودشان براى كشاندن مردم به خيابانها خيلى مغرور هستند( امام)آدمهاى 

 2پيدا كند و با اين نظر كه فقط ( كشور)تواند افراد كافى خوبى براى اداره كردن  كرد كه نهضت آزادى مى فكر مى

هاى  رسد كه تجربه و شعور الزم براى اداره وزارت خانه  از رهبريت قابل رؤيت نهضت آزادى بنظر مى نفر3يا 

كاتم توافق داشت كه اين به هر صورت مسئله اصلى است و گفت جاى . را دارا باشند مخالفت نمود( مدرن)جديد 

هم رأى بودند كه آشوب بيشتر به قطبى تمام مخالفينى كه كاتم آنها را ديده بود . ماند زيادى براى شك باقى مى

حزب توده در يك چنين قطبى شدن برنده اصلى است، . شدن بين جنبش اسالمى و حزب توده منجر خواهد شد

كاتم . اند چونكه سازمانش هنوز واقعاً شناخته شده نيست و خيلى از رهبران سابقش همين اواخر از زندان بيرون آمده

اى  اى براى يك توافق بينديشد، ولى نه به اندازه ى نهضت آزادى وارد نمود كه چارهمتذكر شد كه اين فشارى رو

 )317.("خمينى غلبه كند( امام)ناپذير  كه بر خط سازش
  

ها با در باغ سبز نشان  آمريكائى: آيد اين است كه  نتايج مهمى كه از بررسى اسناد ذكر شده در اين بخش بدست مى

هر دسته و گروه و تلويحى فهماندن اينكه شاه رفتنى است به آنها جرأت و شهامت وارد دادن به مخالفين شاه از 

 در ايران و - اند و در نتيجه با بازكردن راه تماسهاى مداوم مخالفين با مقامات آمريكائى  شدن به ميدان را داده

 .اند ظرات مخالفين بررسى كرده مراحل مختلف انتقال قدرت از رژيم پهلوى را به رژيم بعدى با كمك و ن- آمريكا 

 رهبران نهضت آزادى و نيز ديگران از اينكه ارتباطات آنها با آمريكاييها فاش شود و در معرض افكار عمومى مردم 

 .اند و اين وحشت آنها از خالل گفتگوهايشان با مأمور سفارت آمريكا كامالً پيدا است ايران قرار بگيرد وحشت داشته

اند، از روى صداقت و يگانگى به ملت ايران بگويند كه ما براى بيرون  ز است اينان حاضر شده آيا هنوز كه هنو

متاسفانه آنها . ايم و نظر ما از اين روابط اينها بوده است كردن شاه بنا به هر دليلى با آمريكا و اين و آن رابطه را داشته

 يعنى رابطه و تماس با -بط اوايل انقالب آشكار شد حتى اينقدر وحشت داشتند كه وقتى تنها يك مورد از اين روا

 آن "از يادش رفته بود"يكى .  مورد سئوال واقع شدند هر كسى به نحوى از بيان رابطه خود طفره رفت-هايزر 

 و حاال چيزى از آن بياد ندارد و يا شايد هايزر با "تماس شايد بوده باشد"كرد   سومى فكر مى"دانست نمى"ديگرى 

 . آن تماس گرفته استاين و 

 پروفسور كاتم كه يكى از افراد مطلع در انقالب ايران است با تماسهاى خود با مخالفين در تهران و پاريس و با تماس 

 :گويد  به استمپل كارمند سياسى سفارت مى57 ديماه 11با آقاى خمينى صريح و روشن در تاريخ 

تاكتيك است و از گردانندگان گروه خمينى است و رئيس ستاد  ابراهيم يزدى در گروه خمينى مدبر و متخصص -  

 .اوست

آيت اهللا طالقانى، آيت اهللا .  رهبر سازمان خمينى در ايران سيد محمد بهشتى و رابط اصلى با پاريس اوست-  

 .رفسنجانى و آيت اهللا منتظرى رهبران اصلى افتخارى هستند ولى كار دست گروه بهشتى است

 .دهنده واقعى نيست افتخارى مهمى است ولى يك سازمان بازرگان رهبر -  

 جنبش خمينى در نظر دارد در آينده بر اساس قدرت معنوى خمينى وزير سپر او حزب سياسى تشكيل دهد و اين -  

 .هاى مجلس را بدست خواهد آورد حزب در آينده تمام كرسى

كند آيا جاى سئوال نيست كه وى از كجا در تاريخ   آقاى پروفسور ريچارد كاتم كه باصراحت اين مطلب را بيان مى

دانست كه با قدرت خمينى حزب جمهورى اسالمى تشكيل خواهد شد و اين حزب تمام   مى1357هفتم ديماه 

هاى مجلس را قبضه خواهدكرد؟ آيا جز اين است كه بايستى وى با سران و بويژه دكتر بهشتى در ارتباط بوده  كرسى

 باشد؟
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اى باشد كه بر خط  كردن بر نهضت آزادى براى چاره انديشيدن به توافقى با بختيار نبايد به اندازه فشار وارد -  

رساند كه آقاى خمينى و روحانيت با آمريكا خارج از نهضت  و آيا اين به تنهايى نمى. ناپذير خمينى غلبه كند سازش

 اند؟ آزادى، روابط و قرارومدارى داشته

خط  زاده ها افراد و سازمانها را دست چين كرده روى قطب شود كه آمريكايى ن مستفاد مى از خالل نظرات كاتم چني

و با نهضت آزادى بصورت پلى براى . كنند اهللا طالقانى و منتظرى را بصورت يك سمبل نگاه مى آيت. اند كلى كشيده

بهشتى و حزب جمهورى اسالمى كه آنها روى . اند انتقال قدرت از سلسله پهلوى به دستگاه روحانيت حساب باز كرده

دنباله . اند اى باز كرده بعداً بوجود خواهد آمد و تا آن روز كسى از وجود چنين حزبى اطالع نداشت حساب ويژه

 .گيريم روابط را پى مى
  
  روابط غير مستقيم سران نهضت آزادى با غربى ها- 3 

  
اند و در بند الف و ب بطور اختصار ذكر گرديد،  يكا داشته با آمر" عالوه بر روابطى كه سران نهضت آزادى مستقيما

اند، از جمله از  آنها غير مستقيم و از طريق شخص ثالث و ياگروههاى ديگر با آمريكا و غرب غير مستقيم رابطه داشته

 ....اى، تيمسار قره نى، دكتر بهشتى و اهللا مقدم مراغه طريق دكتر على امينى، مهندس رحمت

گان و بعضى از سران نهضت آزادى با دكتر على امينى، از قديم رابطه داشته و مسايل كشور را با هم  مهندس بازر

كردند و با   نيز هر دو در انجمن مكتب الرضا شركت مى1354اند و در اين اواخر يعنى از سال  كرده تبادل نظر مى

 1339ها نيز او را در سال  يكا بود و آمريكايىهم رابطه داشتند و چون على امينى از قديم االيام از طرفداران آمر

ها در رابطه بوده و با آنها مشورت  براى اجراى اصالحات ارضى به نخست وزيرى رساندند، بنا بر اين با آمريكايى

ها تبادل نظر  در بحران انقالب نيز على امينى به مرز نخست وزير هم رسيده و مرتب با آمريكايى. كرده است مى

اند و  شده ها و خود او مطلع مى بعضى از سران نهضت نيز كه با او در تماس بوده از نظرات آمريكايى. استكرده  مى

و بنا بر اسناد سفارت آمريكا آقاى ناصر ميناچى در آذر . اند رسانده ها مى نظرات خود را از طريق او نيز به آمريكايى

 .كرده است مى داشته و مسائلى را رد و بدل مىاى با على امينى و شريف اما  مذاكرات ده روزه57ماه 

اهللا   از افراد مهم ديگرى كه با آمريكا در رابطه بوده و با سران نهضت نيز دوست و دررابطه بوده است، تميسار ولى

و بعد رئيس ) 318( مراد سيا عليه دكتر مصدق شركت داشته28تيمسار قره نى كه در كوتاى . شود نام برد نى را مى قره

 حمايت كامل 1338خود عليه حكومت محمدرضا شاه در سال ) 319( ارتش شده است و در رابطه با كودتاى 2ركن 

ها لو داده شد و در نتيجه اول، از كار بركنار و  آمريكا را براى خود كسب كرده بود، ولى كودتاى وى وسيله انگليسى

 .ا، از اعدام او صرفنظر شد، اما از ارتش اخراج گرديده بعد دستگير شد ولى بخاطر برخوردارى از حمايت آمريكايى

وى شخصاً از طريق . نى يكى از افرادى است كه در انتقال قدرت از شاه به رژيم خمينى نقش ايفا كرده است  قره

داشته  ارتباط با ارتشبد حسين فردوست و هم مشخصاً ارتشيان را از دست زدن به هرگونه عمل عليه انقالب برحذر مى

گيرد و تا پيروزى انقالب و در  و احتماالً به علت همين نقش بوده است كه او رياست ستاد مشترك ارتش را بعهده مى

 . روزهاى بحرانى با مهندس بازرگان و ديگر سران نهضت در ارتباط دائم بوده است

مسائل ارتش و كردستان نى پس از تشكيل دولت موقت، با دولت و آقاى مهندس بازرگان بر سر   البته آقاى قره

 .اختالف پيدا كرد كه در نهايت، اين اختالفات موجب شد كه وى از رياست ستاد كل ارتش استعفا بدهد

نى از سمت خود استعفا داد،  و ديگران به نويسنده بعد از آنكه تيمسار قره(  ل-ح )نى   بنا به گفته رئيس محافظين قره

ايكه در قم با آقاى خمينى داشت، آقاى خمينى به او گفته  ت كرد و در جلسهآقاى خمينى او را خواست و به قم دعو

تيمسار . بود، آماده باش و وزيرانت را انتخاب كن كه به همين زوديها، شما به نخست وزيرى منصوب خواهيد گرديد

نى در همان سفر و  ر قرهمطلعين ديگر به نويسنده اظهار داشتند كه تيمسا. نى نيز آمادگى خود را اعالن كرده بود قره
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بهرحال بعد از اين جلسه بفاصله . بعد از مالقات با آقاى خمينى بطور پنهانى با آقاى شريعتمدارى نيز ديدار كرده بود

البته اعالن شد كه وى وسيله گروه فرقان ترور شده است، ولى احتماالً ترور . نى ترور شد چند روزى تيسمار قره

صدر در  آقاى بنى.  با نامزدى وى به نخست وزيرى از طرف خمينى بى ارتباط نبوده استنى در رابطه تيمسار قره

 : حاشيه نوشته است

 )320(".مطهرى هم چند روز بعد از آنكه نزد اينجانب آمد و ابراز نگرانى كرد توسط همان گروه كشته شد" 

شده و يا تبادل نظر  ها مطلع مى مريكايى از افراد ديگرى كه سران نهضت آزادى از طريق آنها از نتيجه نظرات آ

بدليل اينكه آقاى بهشتى در . شود نام برد اند، بعضى از سران جمهورى اسالمى از جمله دكتر بهشتى را مى كرده مى

ايران نقش همĤهنگ كننده روحانيون طرفدار خمينى و رابط او را داشته و سازمانده تشكيالت خمينى بوده است و 

با او مراوده داشته و ) 321(ولت مهندس بازرگان توافق شده بود، لذا طبيعى است كه سران نهضتاز پيش بر سر د

داده است و  دانست در اختيار آنها قرار مى نتايج بعضى از مذاكرات و گفتگوهاى خود را تا آنجا كه خود صالح مى

گرچه در اسناد النه . رسيده ها مى مريكايىاند و از اين طريق نيز به نظر آ كرده آنها نيز نظرات خود را مبادله مى

اند ولى جاى شك و شبهه نيست كه دكتر بهشتى از جمله  جاسوسى از روابط بهشتى با آمريكا، چيزى را انتشار نداده

در جاى . ها بود و هم در آمريكا و هم در ايران با آنها مذاكره كرده است كسانى است  كه در ارتباط با آمريكايى

 دى 18شود كه استمپل در گزارش خود در تاريخ  ن مسئله خواهم پرداخت و فعالً به همين نكته قناعت مىخود به اي

 :گويد  مى57

 ) 322("سيد محمد بهشتى به مثابه كليد رهبر خمينى براى سفارت شناخته شده است" 

  و يا

 )323("مذاكراتش با ژنرال هايزر بارها انتشار پيدا كرده است" 

ها رابطه داشته و از نظرات جناحهاى  اى و ديگران نيز غير مستقيم با آمريكايى  نهضت از طريق مقدم مراغه البته سران

 .اند رسانده شدند و متقابالً نظرات خود را از همين طريق به گوش آنها مى ها مطلع مى مختلف آمريكايى

  روابط نهضت آزادى در خارج از كشور با غربى ها-  ب 

  
ها داشته است، روابطى است كه به وسيله فرد و يا  ابطى كه نهضت آزادى در خارج از كشور با غربى منظور از رو

ها ايجاد كرده و به عنوان نماينده و يا نمايندگان و يا طرفداران  اند با غربى افرادى كه در خارج از كشور بوده

ما . ها روابط خارجى است ها و يا شرقى  با غربىاند واال طبيعى است كه مجموعه روابط نهضت، فعل و انفعاالتى داشته

اند، اينگونه آنها را تقسيم  ها در ارتباط بوده براى سهولت و درك بهتر مطلب و نيز معلوم شدن افرادى كه با غربى

يكى از رابطين مهم نهضت آزادى در خارج از كشور به طوريكه از خالل بحثهاى سران نهضت . ايم بندى كرده

از زمانى كه او ) 324.(آيد، پروفسور ريچارد كاتم است استمپل برمى. دى. أمور سياسى سفارت جانآزادى با م

كارمند وزارت خارجه آمريكا در ايران بوده است با او در ارتباط بوده و همچنان اين ارتباط را تا دوران انقالب و 

ها در   طريق كانالهاى ديگرى نيز با آمريكايىشود كه از البته از همين بحثها معلوم مى. اند بعد از آن حفظ كرده

ولى مهمترين نمايندگان نهضت آزادى در خارج از كشور در آمريكا دكتر ابراهيم يزدى و در ) 325.(اند ارتباط بوده

و  زاده اما چون عمده ارتباطات به آقاى صادق قطب. توان نام برد را مى زاده اروپا و به خصوص فرانسه صادق قطب

كنيم و نتيجه اطالعات و تحقيقات ديگر را  گردد، ما نيز در اين مرحله به اين دونفر اكتفا مى براهيم يزدى بر مىدكتر ا

 .كنيم به چاپهاى بعدى اين اثر واگذار مى
  
  صادق قطب زاده- 1 
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ام و   دادهبا انقالب و آقاى خمينى توضيحاتى زاده  در فصل اول و دوم اين اثر در مورد نقش آقاى يزدى و قطب

 همه اين آقايان يعنى صادق 1963ام كه بعد از انحالل جبهه ملى دوم و ايجاد جبهه ملى سوم از سال  متذكر شده

تحت نام جبهه ملى سوم و ... صدر، دكتر تقى زاده، دكتر كارگشا، دكتر حسن حبيبى و قطب زاده، ابوالحسن بنى

دادند و با كمك و هميارى يكديگر خبرنامه ارگان جبهه ملى  ىهاى مبارزاتى خود را سازمان م دكتر مصدق فعاليت

و  زاده  به بعد آهنگ جدايى از طرف قطب1351ولى از سال . كردند سوم، انتشارات مصدق و مدرس را منتشر مى

  زدند و از آن ببعد نيز با وجوديكه كم و"پيام مجاهد"ابتداء دست به انتشار روزنامه . دكتر يزدى آغازيدن گرفت

كردند، ولى عمالً به صورت دو  ها با هم مى زياد با هم ارتباطى داشتند و گهگاهى همكارى اندكى در بعضى از زمينه

ها تقريباً به صورت دو گروه رقيب  ايها و نهضتى هاى مختلف در آمدند و الجرم جبهه گروه متفاوت و با مرزبندى

البته در مواقعى رهبران نهضت از جمله مهندس . آگاه بودندو سران جبهه و نهضت نيز كم و زياد از آن . درآمدند

شد كه آيا شما در خارج از كشور نماينده و فعاليتى داريد؟ بنا به داليلى مثالً  بازرگان وقتى با اين سئوال مواجه مى

 : داد امنيتى و غيره جواب مى

ز كشور تشكيل شد كه بعضى از افراد آنها خير؛ اما مدتى كه ما در زندان بوديم، نهضت آزادى ايران در خارج ا" 

آنها بلحاظ عالقه به اصول و سنن گذشته نهضت، كم . اند همان افراد گذشته هستند و برخى ديگر بعدها به آنها پيوسته

اما به لحاظ عدم ارتباط آنها مستقل هستند و نامشان نهضت آزادى خارج از كشور . و بيش بدنبال نهضت هستند

 )326(".است

اند روشن است كه نهضت آزادى خارج از كشور در   را مطالعه كرده"پيام مجاهد"هاى مختلف  ر كسانى كه شماره ب

با توجه به -تماس و ارتباط با سران نهضت در داخل كشور بوده و تا حدودى مبلغ و ناشر افكار و مواضع آنها 

البته در پاريس و در اوج . اند  بوده- ديدهاها و وضعيت و شرايط متفاوت داخل و خارج از كشور، اختالف سليقه

پيروزى انقالب هم كه اكثراً به ايران برگشتند، عضو نهضت آزادى بودند، ولى جريان انقالب و عوامل در داخل 

اى صادر كرد و از نهضت جدا شد و  در پاريس با مرحوم طالقانى اطالعيه زاده كشور باعث شد كه اول صادق قطب

راى مركزى حزب جمهورى اسالمى درآمد و خيلى سريع آن را نيز رها كرد و به صورت سپس به عضويت شو

اى دچار استحاله شدند و انفصال خود را از  بعد از او نيز عده) 327.(مخالف جدى حزب جمهورى اسالمى در آمد

 )328.(اى اعالن كردند جمع نهضت آزادى طى اعالميه

، الجزاير، لبنان، سوريه و عراق و نيز بعضى از ارباب جرايد در لبنان و سوريه بيشتر با كشورهاى ليبى زاده  صادق قطب

 مواضع آنها به خصوص نسبت به "پيام مجاهد"هاى مختلف  در ارتباط بود و فعاليت هايى داشت كه در خالل شماره

 .سوريه، لبنان، نهضت مقاومت فلسطين و امام موسى صدر كامالً آشكار است

ها نيز  ضى از شخصيتهاى حقوقى و صاحبان جرايد در فرانسه نيز در ارتباط بوده و با بعضى از آمريكايى البته او با بع

ها در اسناد النه جاسوسى آمريكا  كه بعضى از آنها در مذاكرات او با بعضى از آمريكايى. مذاكراتى انجام داده است

ر نيز به آمريكا جهت همين مذاكرات سفر كرده است او چندين با. از انتشارات دانشجويان پيرو خط امام آمده است

) 27 ژانويه 17و به طورى كه رابرت مانتل در تاريخ . و با رابرت مانتل، ريچارد كاتم و ديگران تماسهايى داشته است

كند صادق به آمريكا رفته و با وى مذاكره كرده است كه چند نكته آن از اين قرار  گزارش مى) 1357 ديماه 1979

 :تاس

 .طبق گزارشهاى اخير جرايد ظاهراً وى از دستياران كليدى و سخنگوى آيت اهللا خمينى است" 

داند با  ها كه چه در داخل و چه در خارج از حكومت، تا آنجايى كه او مى  او به آمريكا آمده است تا با آمريكايى

كنندگان آمريكا و ايده آلهايى كه آمريكا از او و سازمانش از تحسين ... امور ايران آشنايى دارند تماس برقرار كند

آمد  او به ويژه در تاكيدى كه بر روى حقوق بشر كه به وسيله حكومت كارتر بعمل مى. كند، هستند آن دفاع مى
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اطالعاتى را  زاده قطب... ديد تا سياستهاى حكومت كارتر را تحت تاثير قرار دهد خشنود بود و فرصتى براى خود مى

 ...  بنام آيت اهللا خمينى1978 اوت 22ازمان او منتشر شده بود به من داد كه عبارت بود از اعالميه كه بوسيله س

 )329(".رسد  او از لحاظ ايدئولوژيك ضد آمريكايى بنظر نمى

كند و به طورى كه آقاى دكتر يزدى نقل   بعد از كنفرانس گوادلوپ آقاى خمينى از موضع ژيسكاردستن تشكر مى

 :كند دكتر يزدى چنين گزارش مى. بوده است زاده الع امام از موضع دولت فرانسه وسيله صادق قطبمى كند، اط

گيرد،  تماس مى زاده به اين ترتيب كه يك هفته قبل از كنفرانس گوادلوپ، وزارت خارجه فرانسه با صادق قطب" 

 به آيت اهللا خمينى نزديك بود، در واقع به او بسيار:.... اند را همچنين بيان كرده زاده علت تماس آنها با صادق قطب

ها مشغول تهيه تداركات كنفرانس گوادلوپ  فرانسوى.  شناخته شده بود"داماد پيامبر"آن حد نزديك بود كه بنام 

خواستند كه براى آنها روشن  زاده بودند، و مطمئن بودند كه مسئله ايران در كنفرانس مطرح خواهد شد، لذا از قطب

صادق . صورت پيروزى آيت اهللا خمينى، چه نوع سياستهايى از جانب ايشان اتخاذ خواهد شدكند كه در 

سپس مسئله را . اى تحليلى تهيه و براى وزارت خارجه فرانسه فرستاد در زمان بسيار كوتاه و با سرعت بيسابقه زاده قطب

خواهد كه تحقيق كند  مى زاده ز قطبكمى بعد از سفر رئيس جمهور فرانسه به گوادلوپ آيت اهللا ا: گيرى كرد پى

به رئيس جمهور داده  زاده آيا رئيس جمهور فرانسه مسئله ايران را در كنفرانس مطرح خواهد كرد و آيا تحليل قطب

تماس گرفت و به او پاسخ داده شد كه بله رئيس جمهور مسئله ايران را  زاده در ظرف چند ساعت قطب. شده است

 .را ديده است زاده كرد و او تحليل قطبدر كنفرانس مطرح خواهد 

بقدرى رئيس جمهور را تحت تاثير قرار داده است  زاده  عالوه بر اين نماينده وزارت امور خارجه گفت تحليل قطب

اهللا  كه ژيسكاردستن به كارتر توصيه خواهد كرد كه با دولت احتمالى جديد تهران كه رياست معنوى آن با آيت

اين تماس را به اطالع امام انجام داده  زاده رسد كه قطب به نظر مى. ارد مذاكره شودخمينى خواهد بود، و

 )330(".است

 آشكار است " بكار برده است ولى از گفتار و لحن يزدى كامال"رسد به نظر مى" با وجوديكه آقاى دكتر يزدى كلمه 

اند،  ع خمينى بعد از رسيدن به قدرت بودهو مواض زاده كه آقاى خمينى و دكتر يزدى كامالً در جريان تحليل قطب

. اند كه چه سياستى را در پيش خواهند گرفت اند و گفته ولى اين تحليل و مواضع چه بوده است و چه قولى داده

صدر و ديگران در جريان اين  شود كه آقاى بنى عالوه بر اين آشكار مى. دكتر يزدى در اين مورد خاموش است

متعاقب جدايى يزدى و . اند صدر مكتوم نگهداشته اند و مسئله را از آقاى بنى ابط ديگر نبودهرابطه و بسيارى از رو

 .كامالً حذف و از صحنه خارج گرديده است زاده از هم، قطب زاده قطب

نمايندگان دولت : نويسد  عالوه بر اينها، آقاى سرهنگ غالمرضا نجاتى در جلد دوم تاريخ بيست و پنج ساله ايران مى

توانند  عالقمندان مى.  كتاب آمده است171-162كه مشروح آن در صص . اند رانسه با آقاى خمينى سه ديدار داشتهف

 .به آنجا مراجعه كنند

ها با مقامات جمهورى اسالمى قبل از پيروزى انقالب و بعد از آن داشته،   در خالل مذاكرات و روابطى كه خارجى

 :اند دهشناخت خود را از وى چنين ارائه كر

گويد كه ظرف دو سال گذشته موقعيت  شناخته به ما مى را سالهاست مى زاده  يك استاد آمريكايى كه قطب- 1 

شخصيت مسلط بود كه يزدى به او  زاده  قطب"سابقا. در ميان اطرافيان خمينى ظاهراً تغيير يافته است زاده قطب

 .اند ز لحاظ درجه و موقعيت بايكديگر مساوى شدهمعذالك دو سال گذشته اين دونفر ا. داد احترام نشان مى

را صاحب گرايش چپ از مركز و شديداً ضد كمونيست توصيف كرده  زاده سياسى، قطب) 331( اين استاد فلسفه- 2 

 .است
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ها نفرت دارد و اسد را  مناسبات خوبى با بومدين و عرفات داشته است، او از قرار معلوم نسبت به عراقى زاده  قطب- 3 

مناسبات او با قذافى . كند او با موسى صدر روابط نزديك داشته و در امور شيعيان لبنان دست داشته است حسين مىت

 .درجات شديد و ضعيف داشته است

 .در تهران است( بهشتى و بازرگان)ظاهراً مورد احترام گروه خمينى  زاده  قطب- 4 

ده را از اياالت متحده آمريكا را چندبار پيامهاى تلفنى از زا  سرانجام وزارت امور خارجه ديدار احتمالى قطب- 5 

 )332.(نصير افشار دريافت كرده است

و روابطش انتشار پيدا كرده است كم كم بر آنها معلوم  زاده  با بررسى مجموعه اسناد و مداركى كه در مورد قطب

يبانى محكمى نزد خمينى و نيز سازمان بلحاظ پشتيبانى و سازمانى، از آن چنان پشت زاده شده است كه آقاى قطب

اى برايشان  نهضت آزادى برخوردار نيست و آنها نيز به او اعتماد همه جانبه ندارند و بنابراين ممكن است در مرحله

دهند و ارتباطات  به همين داليل است كه آنها او را در حلقه ستون فقرات ارتباطى خود قرار نمى. خطر ايجاد كند

 .دارند  در سطح محدودى نگاه مىخود را با او

هاى سياسى گذرانده بود، با  عمرى را در مسائل مبارزاتى و فعاليت زاده  با وجود همه اين واقعيات چون آقاى قطب

 در طول زمان - حقوقى، سياسى، اجتماعى، مذهبى، چريكى-بعضى از كشورها و اشخاص و شخصيتهاى گوناگون 

وى .  در صحنه مبارزه قلمداد شده بود و توجه بسيارى را به خود جلب كرده بودرابطه داشت و يكى از افراد حاضر

گرچه شديداً ضد كمونيست بود ولى كمتر بدنبال مسائل زير بنايى عقيدتى و ايدئولوژيكى بود و اينگونه مسائل را 

ند خيلى دم خور نبوده، مگر به خاطر مسائل سياسى، او همه دانست و با كسانى كه دنبال اينگونه مسائل بود بازى مى

او كمتر ديگران را در مسائل مبارزاتى و سياسى صالحيتدار . كرد راه حلها را در راه حل سياسى و نظامى خالصه مى

 . دانست مى

سالمى با فعاليت تحت نام جبهه ملى دوم و سپس سوم، نهضت آزادى، اتحاديه انجمنهاى ا زاده  آقاى قطب

اى از  دانشجويان در اروپا، آمريكا و كانادا و نمايندگى آقاى خمينى و داشتن و ايجاد كردن كانالهاى ارتباطى با عده

سران كشورها، بسيارى از شخصيتهاى حقوقى و سياسى و مطبوعاتى غرب و خاورميانه و سازمانهاى مختلف سياسى و 

گيرى آن، نياز  و به همين علت چون در مراحل اوليه انقالب و اوج. ودچريكى، از اطالع وسيع و امكاناتى برخوردار ب

. دادند گذاشتند و بيش از پيش به او بال و پر مى كردند، همه نوع امكانات در اختيارش مى به وجود او را احساس مى

ن انقالب و و بعيد نيست كه به خاطر دانستن همين اطالعات و بخصوص مطلع بودن از زدو بندهاى بعضى از سرا

ها براى انجام كودتا بود كه  جمهورى اسالمى با غرب و نيز بخاطر تماس با عربستان و سپس رابطه با آمريكايى

و خود را ) 333(سرانجام لو داده شد و با اجازه آقاى خمينى تصميم گرفته شد كه به طور فيزيكى او را حذف كنند

 .از شرش و لو رفتن اطالعاتش رها سازند

دانستند كه اتهامى را  سئولين جمهورى اسالمى و مسئولين اطالعاتى و دادستانى نظامى كشور بهتر از همه مى خود م

كه به عنوان كودتا عليه امام به او بستند و به خاطر عملى كه هيچ واقعيت خارجى به خودش نگرفته بود و بيشتر شبيه 

اى كه از آقاى ريشهرى دادستان نظامى  در مصاحبه. د بود تا يك واقعيت، او را به جوخه اعدام سپردن"شو"يك 

بعمل آمد و از صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران پخش گرديد،  زاده انقالب در رابطه با مسئله كودتاى قطب

ها و فعل و انفعاالت آقاى  ما مدتها بود كه از فعاليت: تلويحاً به اين مسئله اشاره كرد، كه مضمون حرف او اين است

زاده باخبر بوديم، اول تصميم گرفتيم كه مسئله را با او در ميان بگذاريم و به او بگوييم كه از ريز و درشت  بقط

و تمام هم . هاى شما مطلع هستيم، دست از اين كارها بردار، ولى بعداً تصميم گرفتيم كه مسئله را تمام كنيم فعاليت

 .كردند



161 

جداگانه مسائلى را با نگارنده در ميان گذاشتند كه حاكى از بعضى از به طور  زاده  دو نفر از دوستان آقاى قطب

 :اولى براى نگارنده چنين تعريف كرد: ها بود اطالعات او در رابطه با زدو بندهاى سران انقالب با غربى

قرار گذارند كه كشور آرام و   بعد از پيروزى انقالب و همكارى با آقاى قطب زاده، متوجه شدم كه آخوندها نمى

در ميان گذاشتم و به او گفتم كه  زاده كنند، لذا چندين بار مسئله را با آقاى قطب بگيرد و دارند همه چيز را نابود مى

هر بار . گذارند كه كارى انجام بشود توانم همكارى كنم چون بر من آشكار شده است كه اينها نمى ديگر من نمى

شود، صبر داشته باش، من اطالعاتى   نگران نباش همه امور درست مىگفت داد و مى زاده مرا دلدارى مى آقاى قطب

باالخره يك مرتبه من مسئله را جدى گرفتم و گفتم كه تو . دانم كه اينها ماندنى نيستند دارم كه تو ندارى و من مى

گويى   تو مىكنند ولى كنند و همه را حذف مى گويى، آنها دارند همه چيز را قبضه مى هر مرتبه چنين و چنان مى

 خوب اگر اطالعاتى دارى به ما هم بگو كه مسئله از چه قرار است؟. شود كه درست مى

من اطالعات، اسناد و مداركى از اينها دارم كه اگر آنها را فاش كنم دودمان اينها : گفت زاده  در جواب آقاى قطب

و . ام ت، او گفت من آنها را جايى مخفى كردهمن به او پيشنهاد كردم كه اين مدارك را جايى بفرس. دهد را بباد مى

اند ولى تو ناراحت نباش و   به ما خيانت كرده-  يعنى آقاى خمينى و روحانيون - بعد از اين حرفها گفت كه اينها 

 .اند كه اينها را ببرند به ما قول داده( ها يعنى غربى)خيالت راحت باشد، آنها 

به اتهام كودتا عليه آقاى خمينى دستگير شود  زاده  از اينكه آقاى قطبچند شب قبل:  دومى برايم چنين نقل كرد

براى ديدار و مذاكره با وى به منزلش رفتم و مثل هميشه با هم در مورد مسائل جارى كشور و انقالب به بحث و 

يشنهاد كردم به او پ احساس مى زاده من كه اوضاع را سخت سنگين و خطرناك براى آقاى قطب. گفتگو پرداختيم

در  زاده آقاى قطب. آيد كردم كه همه اين مسائل را رها كند و به خارج از كشور برگردد تا ببينيم چه پيش مى

به كجا بروم؟ بروم به خارج كه مدت بيش از بيست سال در آنجا با رژيم شاه مبارزه كرديم : جواب پيشنهاد من گفت

اين رژيم چنين وضعى پيدا : ها بگويم م، حال به اين خارجىو كوشش كرديم كه رژيم اسالمى را جايگزين آن سازي

. ها و زدو بندهاى آنها روى كار آمده است بروم پيش آن كسان و بگويم كه اين رژيم با كمك غربى. كرده است

ه ب. اند ها آورده و به ما تحميل كرده بروم به خارج و به دوستان خارجى بگويم كه ما نفهميديم و آخوندها را غربى

نه هرگز من به خارج برنخواهم . اند ها زدو بند داشته بروم به خارج و بگويم كه سران ما همه با غربى. كجا بروم

 .خواهد پيش بيايد، بيايد گشت، هر چه مى

كودتاى كذايى وى كه به همان اتهام وى را اعدام كردند نيز بيشتر به يك .منش بود"شو"شخصى  زاده  آقاى قطب

ها  اما با سعوديها تماس گرفته و بورگه وكيل مدافع فرانسوى را نيز بنزد آمريكايى.  تا يك كودتا شبيه بود"شو"

 .فرستاده بود

 ن دوست وى به اينجانب اظهار داشت -آقاى ا .  اما در رابطه با اسناد و مداركى كه گفته بود مخفى كرده است

دستگير  زاده يماى جمهورى اسالمى پخش شد و آقاى قطب كه از س59اش در سال  وقتى بار اول در رابطه با مصاحبه

و بازداشت گرديد، دفتر و منزل و محل كارش را نيز اشغال كردند و به دنبال پيدا كردن اسناد و مدارك همه جا را 

آقاى . بازرسى كردند تا اينكه سرانجام محل اختفاى مدارك وى را پيدا كردند و همه را ضبط كردند

آنها آن را كشف .  و مدارك را در الى ديوار ساختمان جاسازى كرده و روى آن را نقاشى كرده بوداسناد زاده قطب

 هنگامى كه در جلسه دادستانى انقالب 60در سال . كردند و همه آنچه را كه مخفى كرده بود بدست الجوردى افتاد

يد؟ در جواب گفت وى پنج اتهام را بازداشت كرد زاده از آقاى الجوردى پرسيدم به چه اتهام شما آقاى قطب

. سرانجام بر اثر اصرار من دو اتهام را ذكر كرد: مشخص داشت ولى قرار بر اين شد كه هر دو طرف چيزى نگويند

 ن -اما بنا به گفته آقاى ا .  يكى داشتن رابطه نامشروع و ديگرى مخفى كردن اسناد و مدارك سرى وزارت خارجه
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اسناد و : ده است و مخفى كردن اسناد و مدارك نيز مسلم است اما الجوردى گفتاسناد و مدارك ديگرى نيز بو

 .و اهللا علم. مدارك وزارت خارجه است
  
  دكتر ابراهيم يزدى- 2 

  
 دكتر ابراهيم يزدى يكى از معدود افرادى است كه در انقالب اسالمى و مسائل پشت پرده آن، جهت ساختن نيروى 

خود اختصاص داده است و جواب بعضى از مسائل مبهم و تاريك انقالب در روابط و نقشى اى را ب جانشين نقش ويژه

 . كه او ايفا كرده نهفته است

 به نظر اينجانب اين نقش و رابطه ويژه آقاى دكتر يزدى را در رابطه با انقالب و آقاى خمينى بايد در سه محور 

 :مختلف مورد بررسى و تحقيق قرار داد

 به بعد و آشنا شدن به شخصيت آقاى خمينى از طريق 1320ى دكتر يزدى با فدائيان اسالم از شهريور  رابطه آقا- 1 

 .اين گروه

  رابطه مستحكم وى با نهضت آزادى و بخصوص شخص مهندس بازرگان- 2 

 ها   رابطه با آمريكايى- 3 

م رابطه داشته و از طريق اين گروه  با فدائيان اسال1320 بطوريكه خود آقاى دكتر يزدى اظهار داشته از شهريور 

 :شود براى اولين بار با شخصيت آقاى خمينى آشنا مى

ايم و بعد از آنكه عضو انجمن اسالمى دانشجويان در   كه من و يارانم عضو نهضت اسالمى معاصر بوده20از شهريور " 

كه خود من در زمان بازداشت ) 334(ايران شديم با گروههاى اسالمى ارتباط داشتيم از جمله با فدائيان اسالم

 و چه پس از آزادى او از زندان با وى تماس و مالقات داشتم و نيز از طريق همين ارتباط "خليل طهماسبى"

 طى 1351در سال ... اسالمى، با شخصيت امام خمينى از دور آشنا شدم، ولى تا آن زمان توفيق زيارتشان را نيافتم

 )335("دم، بعنوان نماينده امام در آمريكا معرفى شدماى كه از امام دريافت كر نامه

 داشتم، در رابطه با اينكه چرا كسيكه كارت سبز تابعيت آمريكا 58 در مالقاتى كه خود نگارنده با امام در قم در سال 

من بيست سال است كه وى را : آقاى خمينى در جواب گفتند. دارد را بايستى به عنوان وزير خارجه نصب كرد

 .شناسم و چون او سياسى بوده نياز داشته است كه داشته باشد مى

 همانطوريكه خود آقاى دكتر يزدى در مصاحبه با اطالعات عنوان كرده است، اولين بار از طرف نهضت آزادى به 

 )336.(آمريكا سفر كرده است

دى را سالها قبل از انقالب ها آقاى دكتر يز  اسناد منتشره و قرائن موجود حكايت از اين دارند كه آمريكايى

اند و وى نيز در سطوح مختلف و سازمانهاى مختلف با مقامات آمريكايى تحت عناوين مختلف مراوده  شناخته مى

نمايندگى نهضت آزادى، نمايندگى انجمنهاى اسالمى دانشجويان و نمايندگى آقاى : داشته است كه از آن جمله

پرفسور ريچارد كاتم، : اشخاص و شخصيتهاى آمريكايى كه با وى در ارتباط بودهتوان نام برد و از ميان  خمينى را مى

در اين ارتباط و گفت و شنودها مسائل . هنرى پرشت، رابرت هيرشمن، كيسى، سوليوان بيشتر آشكار شده است

كه وى از رسد  چنين به نظر مى. مختلف اسالمى، انقالب، آينده كشور و سرنوشت شاه مورد بحث قرار گرفته است

 .ها نقش بازى كرده است جمله افراد انگشت شمارى است كه در رابطه با انقالب اسالمى و غربى

ها به طور مجمل و سربسته بطوريكه كسى از   عالوه بر اينها آقاى دكتر يزدى خود به بعضى از روابطش با آمريكايى

ها او را براى   به يك مورد كه آمريكايى"ايران بررسى سفر هايزر به "آنها چيزى سر در نياورد سخن گفته و در 

 "آخرين تالشها در آخرين روزها"در كتاب ) 337.(كند اند اشاره مى اى به آمريكا دعوت كرده شركت در مصاحبه

مدارك منتشره از جانب . پردازد كه در جاى خود به توضيح بعضى از آن خواهم پرداخت نيز به موارد ديگرى مى
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اند، از بعضى از روابط آقاى دكتر يزدى با  خارجى كه در زمان انقالب با مسائل كشور در رابطه بودهبعضى از مقامات 

در اين رابطه اسناد النه جاسوسى آمريكا كه وسيله دانشجويان پيرو خط امام انتشار پيدا . اند ها پرده برداشته آمريكايى

 .ست سخن گفته استكرده نيز از بعضى از اين روابط كه گويا و حائز اهميت ا
  
  اسناد النه جاسوسى و آقاى دكتر يزدى2- 1 

  
 اسناد و مداركى كه تحت عنوان اسناد النه جاسوسى آمريكا در تهران وسيله دانشجويان پيرو خط امام، در مورد 

 : شامل دو قسمت مختلف است"انتشار پيدا كرده است، عموما... ها و افراد، شخصيتها، احزاب و دسته

بخش نخست اين اطالعات خصوصيات اخالقى، اعتقادى، اجتماعى، نحوه تفكر، استعداد و توانايى هر فرد يا  - 1 

گروه، ميزان نفوذ آنها در اجتماع، امكان نفوذ كردن در وى و طرق آن، تحت تاثير قرار دادن و يا واقع شدن آنها 

كه روى اين اشخاص و ... ين وزارت خارجه و امنيتى، سفرا، كارداران، مأمور-از ديدگاههاى مأموران سياسى 

اند را شامل  گروهها مطالعه كرده و يا مراوده داشته و يا در اثر تبادل نظر و مبادله اطالعاتى با يكديگر، بدست آورده

 .است

 قسمت دوم اسناد و يا اطالعات با توجه به اطالعات قسمت اول بيان مسائل و مطالبى است كه در رابطه با - 2 

ها و  ها، گفت و شنودها، راهنمايى صيتها، افراد و گروههاى مختلف، از طريق مذاكرات، قرار و مدارها، همكارىشخ

با توجه به اين دو نكته برگرديم به مطالب قسمت اول در مورد آقاى دكتر . اند خط و ربط دادنها بدست آورده

 ابراهيم يزدى

  
 ز ديد مأموران آمريكايى خصوصيات شخصى آقاى دكتر ابراهيم يزدى ا- 1 

  
 با آقاى دكتر يزدى 78 - 1357/9/22 دسامبر 13 آقاى هنرى پرشت از وزارت امور خارجه آمريكا كه در تاريخ 

 : گويد مذاكرات مشروحى داشته است مى

 او با من معتقدم كه. باشد يزدى يك ايده آليست خويشتندار و فوق العاده آرام است در ضمن اينكه بسيار مصرّ مى" 

 )338(".هوش بوده و نسبت به خود شرافتمند است

مالقات  زاده  در پاريس با دكتر يزدى و قطب1357آيد كه در ديماه  چنين بر مى) 339( از گفته پروفسور ريچار كاتم

ابراهيم يزدى بايد مدبر و متخصص تاكتيك : دارد كه وى به استمپل مأمور سفارت آمريكا اظهار مى. كرده است

 )340.(خمينى باشد( امام)در گروه ( كتيسينتا)

 : گويد  مى1979 -  1358/2/5 آوريل 25 سفارت آمريكا در تهران در تاريخ 

گويد يزدى  يزدى را از زمان اقامت او در پاريس تعقيب كرده است مى( گامهاى)خبرنگار آمريكايى كه  يك" 

اى است كه بيشتر ماها كه با او سروكار  و اين نظريه )هاى ارتباط جمعى دارد تردستى كاملى را در گرداندن رسانه

اين خبرنگار يزدى را در .  با تقوى و مؤمن است"كه در عين حال يك مسلمان واقعا( ايم در آن سهيم هستيم داشته

 )341("عين حال بعنوان مردى كه هميشه نقاب بر چهره دارد توصيف كرده است

 : كند  ناس از سفارت آمريكا اضافه مى

ولى در تماسهاى شخصى تلفنى يا حضورى، ( زمانى كه وزير خارجه بوده است)دست يافتن به يزدى مشكل است " 

كند و درك كاملى از آن دارد، كه چگونه او خبرهاى  او به پوزش خواهى آشكار مى. او بسيار نرم و دوستانه است

ان خود دستكارى كند تا آن عكس العملى را كه غير قابل هضم را با تظاهر خفيفى در دستگاه ارزش گذارى شنوندگ

او شم سياسى خوبى دارد ولى بيش از اندازه معتقد است كه اياالت متحده . خواهد بدست آيد ايجاد كند او مى
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او تندرو و يا توذوق زننده نيست ولى نسبت به .  سال گذشته بوده است26علت العمل دردسرهاى ايران براى 

 در اقدامات عملى خود به نحو مستدلى اهل تظاهر بوده "وى به سبك ايرانى و احتماال.... نظريات خود متعهد است

 ) 342(".در اجتماع خصوصى بيشتر منطقى خواهد بود

 هنگامى كه دكتر يزدى براى اجالس ساالنه مجمع عمومى سازمان ملل متحد در نيويورك بود، وزير امور خارجه 

 : كند  چنين گزارش مى1979 -  1358/7/16 اكتبر 8ن در تاريخ آمريكا به سفارت آمريكا در تهرا

بدين . اى داشت، ولى در عين حال دستخوش ناآرامى بود يزدى در اين ديدار درباره خويش اطمينان بى باكانه" 

يده ما ترتيب مثالً او ظاهر خود را به شكل مائو آراسته بود ولى نطق خود را با انديشه هايى نظير بيگانگى كه به عق

هاى او فاقد بالتكليفى يا حساسيت الزم براى درك  اشاره. زينت داده بود. منصور فرهنگ براى او تهيه كرده است

شنوندگان او نيست، جهت گرايى او شديداً ايدئولوژيكى و ايده آليستى است ولى كمتر چيزى در انديشه او وجود 

رسد كه قريحه يك سياستمدار را براى تحت  او بنظر نمى. اشددارد كه عميق باشد يا ظرافت داشته باشد يا اصيل ب

تاثير قرار دادن شنوندگان خود داشته باشد، و همچنين چندان نشانى از يك انعطاف پذيرى سياستمدارانه در 

 )343(".برخوردهاى خود ندارد

 : گويد  ونس وزير امورخارجه در فراز ديگرى در مورد يزدى مى

ونه مصالح و منافعى كه حكومت جديد ممكن است در سازمان ملل متحد يا اياالت متحده رسد كه هرگ بنظر مى" 

داشته باشد، نسبت به تمايل يزدى براى ارضاى روانى و پيشبرد و يا حمايت از آينده سياسى خود را در ايران در 

 )344(".درجه دوم اهميت قرار گرفته باشد

 .اند اند در رابطه با وى عنوان كرده هايى كه به نحوى با وى در ارتباط بوده  اينها بعضى از نكاتى بودند كه آمريكائى
  
  روابط و مذاكرات آقاى يزدى با آمريكا- 2 

  
آقاى دكتر يزدى در . گيريم  مطلب را پى مى"بررسى سفر هايزر به ايران" در شروع اين بخش با استعانت از جزوه 

آيا هايزر از ميان مخالفين رژيم هم با كسى مالقات داشته : كند ى اين جزوه اين سئوال را مطرح م47 و 46ص 

 : دهد است؟ بعد خودش پاسخ مى

اند چيزى تا بحال مستقيماً  منابع ايرانى كه احتماالً مالقاتهايى داشته. واقع امر اينست كه بدرستى معلوم نيست" 

اند كه بگويند با مخالفين نيز   تنها به اين اكتفا كرده:اند منابع خارجى هم بطور مبهم و كلى اشاراتى نموده. اند نگفته

البته درماههاى قبل از پيروزى انقالب اعضاى شوراى انقالب با نمايندگان سفارت آمريكا در . تماسهايى داشته است

 . "اند تماس بوده

 :گويد ى مىتر  در دنباله همين مطلب مسئله تماس را از صورت خاص با هايزر خارج كرده و به صورت كلى

در پاريس هم، بعد از كنفرانس گوادلوپ و پيام كارتر به امام، نماينده رسمى وزارت امور خارجه آمريكا تماسهايى " 

 ."داده است داشته و پيغامهايى مى

كند كه آقاى دكتر يزدى، آن دكتر يزدى نيست كه   از نحوه طرح سئوال و پاسخ به آن چنين به ذهن خطور مى

نندگان اصلى انقالب و انتقال قدرت از رژيم شاه به جمهورى اسالمى بوده است، او آن كسى نبوده كه يكى از گردا

ها بوده و يا كسى نبوده  در پاريس از گردانندگان ستاد آقاى خمينى بوده و در جريان تمام مسائل و روابط خارجى

، "كيسى" يا از همه مهمتر اصالً او نبوده كه با كه بنا بگفته خودش نماينده امام به كنفرانس گوادولوپ معرفى شد، و

اين آن دكتر يزدى نبوده . در رابطه بوده و مذاكره كرده است...  و"هنرى پرشت"، "زيمرمن"، "ريچارد كاتم"

بعد از ورود امام به پاريس همه براى تقويت روحيه ملت و هم پاسخگويى به سئواالت بسيارى : گويد كه خود مى

 سياسى امام و چگونگى انتقال قدرت الزم بود كه برنامه مطرح و اعالم شود اين برنامه در همان هفته درباره برنامه
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اول ورود امام به نفلوشاتو تهيه شده بود و به شخصيتهايى كه نامزد عضويت در شوراى انقالب و يا دولت موقت 

ه اقدامات اوليه براى تشكيل شوراى انقالب و بدنبال اجراى همان برنامه بود ك. شد بودند، به طور خصوصى ارائه مى

 )345.(دولت موقت انجام گرفته بود

 20كند حدود تاريخ  اى كه آقاى يزدى از آن صحبت مى بنابراين برنامه.  است57 مهر ماه 13 ورود امام به پاريس 

 اينكه اين برنامه چه بوده، ولى. بنا بگفته دكتر يزدى برنامه در دست وى بوده است.  تهيه و تدوين شده است57مهر 

اينكه او از داشتن برنامه سخن . چه كس و يا گروهى آنرا تدوين كرده است، وى در اين باره خاموش است

ايكه وجود داشت، بيانيه سياسى حكومت اسالمى را  تنها برنامه. اى در كار نبود برنامه. گويد عارى از حقيقت است مى

اما اگر غير از اين . كرد ياد مى( برنامه داريم) آقاى خمينى از آن بعنوان برنامه صدر تدوين كرده بود و آقاى بنى

داند آن برنامه چه  شد كه نشد؛ هنوز هم كه هنوز است كسى نمى برنامه وجود داشت، در حكومت بازرگان اعالن مى

...  در باره ارتش، نفت ومگر اينكه نام اعضاى دولت موقت، نامزدهاى شوراى انقالب، قرار و مدارها. بوده است

 :بهرحال. گويند منظور باشد كه به آن برنامه نمى

در پاريس هم، بعد از كنفرانس گوادلوپ و پيام كارتر به امام، نماينده رسمى وزارت خارجه آمريكا تماسهايى " 

 ، "داده است داشته و پيغامهايى مى

ماالً بگويد قبل از آن تماس وجود نداشته است و هر خواهد احت  شايد از آوردن اين مطلب قصد وى اينست كه مى

آيا مسئله به همين صورت بوده است؟ اسناد منتشره . چه تماس و پيام بوده است بعد از كنفرانس گوادلوپ بوده است

 . كند خالف اين را بيان مى

  
 هاى قبل از تشكيل كنفرانس گوادلوپ  رابطه2- 1 

  
 تشكيل شده است و نهضت آزادى از مدتها قبل از 1978 ژانويه 1357 - 4ماه  دي14 كنفرانس گوادلوپ در تاريخ 

همانطوريكه در . اند ها تماس و رابطه داشته اين تاريخ به طرق گوناگون در داخل و خارج از كشور با آمريكايى

ار به بعضى از در اينجا فهرست و. ها از خيلى قبل برقرار بوده است بخشهاى گذشته توضيح داده شده است، رابطه

 :شود اين روابط كه قبل از كنفرانس گوادلوپ برقرار بوده است اشاره مى

 آقاى بهرام بهراميان كه بنا بگفته اسناد النه جاسوسى يكى از اعضاء نهضت آزادى بوده است و احتماالً او آقاى -  

 .كا در تماس و ارتباط بوده است با سفارت آمري1355 از نيمه دوم سال -توسلى را به استمپل معرفى كرده است 

 بعضى از اعضاء نهضت آزادى تحت عنوان كميته دفاع از آزادى و حقوق بشر با باتلر و رمزى 1356 از سال -  

 .اند ارتباط داشته.... كالرك و

راوده  بنا بگفته آقاى محمد توسلى به استمپل مأمور سياسى سفارت بعضى از سران نهضت با پروفسور ريچارد كاتم م-  

 .اند داده داشته و زمانى كه وى عضو وزارت خارجه بوده است اطالعات علمى زيادى در اختيار وى قرار مى

 آقاى ميناچى از كميته دفاع از حقوق بشر و دوست آقاى مهندس بازرگان و يكى از طراحان پيدا كردن راه -  

تقيم با وزارت خارجه و سفارت آمريكا و در مواردى حلهاى انتقال قدرت به رژيم جديد نيز به آمريكا سفر كرده و مس

 .با سفارت انگليس در رابطه بوده است

 بعضى از سران نهضت آزادى به طور متناوب با سفارت آمريكا در تهران در تماس بوده و 1357 از ارديبهشت ماه -  

 يكى از اركان نهضت آزادى است و طبعاً آقاى دكتر يزدى هم كه. اند كرده در مورد  مسائل مختلف تبادل نظر مى

 بايستى از اين روابط بى اطالع بوده باشد  نمى"قاعدتا

 )346.( و اما خود آقاى دكتر يزدى ساليان قبل با ريچارد كاتم در ارتباط بوده است-  
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 مالقات 1357 ديماه 7در پاريس در تاريخ  زاده  بنا به گفته پروفسور ريچارد كاتم، وى با آقاى دكتر يزدى و قطب-  

 جهت اطالع و راهنمايى استمپل در تهران براى او 1357 ديماه 11داشته و نتيجه مذاكرات و نظر خود را در تاريخ 

 .بازگو كرده است 

 دسامبر 1357) 12 آذر ماه 22 باز آقاى دكتر يزدى با هنرى پرشت، رابرت هيرشمن و ماروين زدنيس در تاريخ -  

و در اين مذاكره مسائل مختلفى را مورد گفتگو ) 347.(قات و مذاكره داشته استبعنوان مشاور خمينى مال) 1978

شود و مشاور  اند و آقاى دكتر يزدى به عنوان نماينده رسمى دولت جمهورى اسالمى كه آينده تشكيل مى قرار داده

مقامات آمريكايى در اين مالقات . خمينى و يا فردى كه قدرت را در دست دارد، طرف مذاكره قرار گرفته است

اهم مسائل مطروحه . ها مطرح كرده و آقاى دكتر يزدى به آنها پاسخ گفته است سئواالت مختلفى را در تمام زمينه

هاى مسئول رژيم  درباره خشونت خمينى، در صورت به قدرت رسيدن پيروان خمينى، سرنوشت چهره: عبارتند از

ه كار خواهد كرد؟ آموزش مختلط، كابينه خمينى بعد از رفتن شاه چه خواهد شد، هيئت تجديد نظر اسالمى چگون

شاه، مسئله كمونيستها، روابط خارجى، نقش اياالت متحده در سقوط شاه، وضع نظاميان پس از خروج شاه، وضع 

قراردادهاى فروش اسلحه و تهديد آقاى خمينى به لغو قراردادهاى نفت با اياالت متحده، مورد مذاكره قرار گرفته 

گذارند كه هيچكدام قبول نخواهند داشت كه مذاكرات رسمى صورت گرفته  در پايان مذاكرات قرار مى. ستا

 . است

هنگام جدا شدن از يكديگر ما توافق حاصل كرديم كه هيچكدام از ما قبول نخواهند داشت كه هرگونه تماس " 

 )348("رسمى بين خمينى و حكومت اياالت متحده صورت گرفته است

 :خوانيد  از نظرات آقاى دكتر يزدى در اين مذاكرات را در زير مى بعضى

 :  در مورد نظاميان

اى  او گفت عده. هاى ارشد را اگر در ايران باقيمانده باشند تصفيه خواهند كرد پس از شاه نيروهاى خمينى ژنرال" 

رد وظيفه جمهورى اسالمى عبارت از افسران مخفيانه بديدن خمينى آمدند او از پشتيبانى ارتش اطمينان كامل دا

 "خواهد بود از تربيت ارتش در قبال يك اصالت ملى بجاى حفاظت از شاه

 :  آينده شاه

 توصيف كردم كه ممكن "مدل پادشاه سوئد"يك سلسله ترتيباتى را تا مرحله اينكه ( ن. يعنى هنرى پرشت) من 

ما با . شاه بايد برود و سيستم او بايد لغو شود. ير بودناپذ يزدى آشتى. است براى حفظ موقعيت جهت شاه اتخاذ شود

تواند با اختيارات كاهش يافته باقى بماند  اگر خمينى استدالل كند كه شاه مى. اى سروكار داريم يك انقالب توده

 .پيروان او، او را رد خواهند كرد

 كند زيرا اين قراردادها بمنافع  يزدى گفت جمهورى اسالمى شايد بسيارى از قراردادهاى فروش اسلحه را لغو

او گفت . اند را خواهد پرداخت هاى ناشى از قراردادهايى كه فسخ شده كنند و ايران بدهى ايران خدمتى نمى

 )349.(حكومت جديد خوشوقت خواهد بود كه بجاى اينها تراكتور از اياالت متحده بخرد

 :  نقش اياالت متحده

اگر اياالت متحده پشتيبانى خود را از شاه پس بگيرد شاه بالفاصله .  حساس دارد يزدى گفت نقش اياالت متحده جنبه

 )350.(سقوط خواهد كرد

 صورت گرفته و مسائلى كه در آن مطرح گرديده است و سئوالهاى نمايندگان 1357 آذر 22 اين مذاكرات در تاريخ 

ن مذاكرات نبايستى اولين بار باشد كه به كند كه اي وزارت خارجه و پاسخهاى آقاى دكتر يزدى كامالً مشخص مى

گردند، بلكه بايستى دنباله يك سلسله مذاكراتى باشد كه قبالً حول و حوش آنها بحث شده و  اين صورت مطرح مى

اند و لذا در اين مذاكرات نحوه عمل  مسائلى مطرح گرديده و به اين نتايج كلى تغيير رژيم و رژيم جانشين رسيده
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واال در عرف ديپلماسى چگونه ممكن است در . گونگى آن مورد سئوال و بحث قرار گرفته استرژيم آينده و چ

شناسد و اولين بار است  همان ديدار اول يك سياستمدار كه هنوز هيچ چيزى در دست ندارد و طرفهاى خود را نمى

نيروهاى خمينى ژنرالهاى ارشد ارتشى . "شاه بايد برود و سيستم او بايد لغو شود": بيند يكمرتبه بگويد كه آنها را مى

و آقاى خمينى يك كابينه . كند را تصفيه خواهند كرد و رژيم جديد بسيارى از قراردادهاى فروش اسلحه را لغو مى

و اگر اياالت متحده پشتيبانى خود را از شاه پس بگيرد شاه بالفاصله سقوط خواهد . موقت انتقالى تعيين خواهد كرد

 كرد؟

گفتند در صورت رفتن شاه، شما و ارتش تغييرى نخواهيد كرد، حرف  ه آمريكاييها به ژنرالهاى ارتش مى اين حرف ك

اند كه ژنرالها وسيله نيروهاى  دانسته ها از قبل مى آمريكايى. بى معنايى و براى اغفال ژنرالهاى ارتش بوده است

 .خمينى تصفيه خواهند شد

 : نويسد بازرگان مىصدر به نقل از مرحوم مهندس   آقاى بنى

 )351.("نويسيد بنابر توافق بوده نه آنطور كه شما مى.  تن از نظاميان و غيرنظاميان تصفيه شوند100توافق شده بود " 

صدر نيز  ام و گفته وى با مطلب آقاى بنى ام، عين گفته آقاى دكتر يزدى را نقل كرده  من چيزى از خودم ننوشته

 :گويد اكرات آقاى دكتر يزدى مىدر اين مذ. مانعةالجمع نيست

تواند با اختيارات كاهش يافته  اگر خمينى استدالل كند، كه شاه مى... شاه بايد برود و سيستم او بايد لغو شود و" 

 ".باقى بماند پيروان او، او را رد خواهند كرد

يروان و نه شخص خمينى او فكر ميكرده است كه قدرت در دست پ شود كه  از اين گفته دكتر يزدى استنباط مى

 به 1357 ديماه 6درست همين حرف را به نحوى ديگر آقاى ميناچى در . است و خمينى در چمبره پيروان است

 : پرسد مأمور سفارت از ميناچى مى. گويد سفارت آمريكا در تهران مى

اكنون ايران را فلج رود كه به متوقف نمودن اعتصابات كه  كه آيا حمايت از كوشش صديقى تا آنجا پيش مى" 

ميناچى در مورد اين سئوال دوپهلو صحبت كرد، ابتدا گفت كه اعتصابات ادامه پيدا خواهند . نمايد كمك كند مى

خواهند كه شاه برود، حتى خمينى به عنوان نخست وزير از حمايت عامه برخوردار نخواهد   چونكه مردم مى"كرد

 )352(".بود اگر شاه بماند

رسد كه حرف آقاى دكتر يزدى و آقاى ناصر ميناچى در مورد اينكه شاه بايد برود و سيستم او بايد  ى چنين به نظر م

اينجا بايد به هوش و زيركى آقاى خمينى تحسين گفت كه . لغو شود از يك جا نشأت گرفته و هدايت شده است

 .چنين وانمود كرده است كه همه چيز در دست پيروان است و خود كناره نشين

 آذر 22ر مورد تصفيه ارتش از ژنرالهاى شاه بنا به گفته اسناد النه جاسوسى صريحاً آنرا به هنرى پرشت در تاريخ  د

برده به   گفتگو كرده است، ولى در مورد تصفيه ديگران زمانى كه وزير خارجه بوده و در نيويورك بسر مى1357ماه 

 : كند  چنين گزارش مىونس. شخصى كه با سايروس ونس در تماس بوده گفته است

( با ما)او به يك ايرانى كه . پذير بداند هاى سياسى در تهران آسيب يزدى ممكن است خود را در برابر فراكسيون" 

ما بامردان "ها ادامه پيدا كند تا زمانيكه  تماس دارد گفت، مناقشات داخلى بسيار شديد است و الزم است تصفيه

به شخص ديگرى كه با ما تماس دارد گفت كه به خمينى گفته است كه بايد از امور  او "خودمان در امنيت بسر بريم

خارجى بركنار باشد و انتصاب يك سفير براى بحرين را بعنوان يك پيروزى كه او بر دستگاه مذهبى بدست آورد، 

 مقابل اين اتهام كه او بدين ترتيب اگر يزدى نفوذ آينده سياسى داشته باشد، او ناگزير بايد از خود در. توصيف كرد

چيزى كه . او پوچ بودن اين ادعا را در هفته جارى با موفقيت نشان داد. عامل شماره يك آمريكا است دفاع كند

گويد، كه بدان اعتقاد دارد، تا به اين  براى توسعه مناسبات ما قابل تاسف است اين است كه او بيشتر آن چيزى را مى

 ). 353("ونس . يرانى عزيز گرداندترتيب خود را نزدشنوندگان ا
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آقاى الكساندر دومارانش رئيس سابق سازمانهاى اطالعات فرانسه، مذاكرات خود را با شاه در :  و اما فرانسويها

 : دهد روزهاى سخت بحرانى ايران چنين شرح مى

رار يك سيستم جايگزينى را من روزى صراحتاً اسامى كسانى را كه در آمريكا مأمور تهيه خروج شاه از كشور و استق" 

من حتى در كميسيونى شركت كردم كه دستور جلسه آن عبارت از . بعهده گرفته بودند، در اختيار شاه قرار دادم

 )354("اين بود كه براى خارج كردن شاه از ايران چه بايد كرد؟

اسرار "ه سايروس ونس، كتاب  نوشت"هاى سخت انتخاب" به نظر نگارنده و با توجه به اسناد النه جاسوسى، كتاب 

 سير تحول سياست آمريكا در " و "خيانت به اميد" نوشته محمدرضا پهلوى، "پاسخ به تاريخ" كتاب "فرمانروايان

 "ظهور و سقوط سلسله پهلوى" از رابرت دريفوس، "گروگان خمينى "صدر،   كتاب اول نوشته ابوالحسن بنى"ايران

...  خاطرات و مصاحبه والرى ژيسكاردستن رئيس جمهور اسبق فرانسه وخاطرات ارتشبد حسين فردوست، كتاب

ها و دستياران ايرانى آنها قبل از تشكيل  ها و انگليسى تصميم به خروج شاه از ايران و تغيير رژيم او با كمك آمريكايى

لمان با خود، مسئله كنفرانس گوادلوپ صورت گرفته است و در آنجا آمريكا و انگليس براى همراه كردن فرانسه و آ

 .اند را در گوادلوپ طرح و مورد بحث قرار داده
  
  آقاى ژيسكاردستن و تصميم خروج شاه از ايران2- 2 

  
در ترجمه كتاب وى به فارسى، .  در رابطه با تصميم خروج شاه از كشور نظر والرى ژيسكاردستن صريح و روشن است

 سال، 20اما باز بعد از گذشت . مه امانت را رعايت نكرده استمترجم براى مخدوش كردن اين قسمت در كار ترج

ژيسكاردستن لب به سخن گشوده و مطلب را در رابطه با سئوالهاى آقاى پرويز شهنواز به صراحت عنوان كرده است 

 نقل  آمده است عينا44ً شماره 1377 شهريور 23و ما نيز ترجمه اين مصاحبه را كه در روزنامه توس، دوشنبه ) 355(

 :كنيم مى

 ايران، شما تمام مقدمات الزم را براى اقامت موقت امام خمينى در فرانسه 1979 در مسير حوادث انقالب -  س 

آيا هيچ وقت در اين باره با شاه قبالً صالح و مصلحت و يا مشورت و همĤهنگى . تدارك ديديد( نوفل لوشاتو)

 كرديد؟

او . انسه آمد از ايران مستقيم به فرانسه نيامد بلكه از عراق وارد فرانسه شدوقتى آيت اهللا خمينى به فر:  ژيسكاردستن

او . يك پناهنده سياسى در عراق بود و تصميم گرفت به داليل شخصى از عراق به يك كشور اروپايى نقل مكان كند

به محض ورود . كرد ت مىبه دست خود از عراق با هواپيماى مسافرتى به پاريس آمد و با پاسپورت معتبر ايرانى مسافر

در فرودگاه تقاضاى پناهندگى سياسى كرد و ما هم به او داديم و از بدو ورود فعاليتهاى سياسى خود را عليه شاه 

اين فعاليتها ابتدا با شعارهاى سياسى همراه بود ولى در پايان به يك شورش داخلى در ايران منجر و ختم . آغاز كرد

در جواب شاه از من خواست به او رواديد .  آيت اهللا خمينى را به فرانسه جويا شدممن از شاه دليل مسافرت. شد

بالفاصله من سفير . بدهيم و مراتب امنيتى و حفاظتى در مورد آيت اهللا خمينى را از سوى دولت فرانسه تامين كنيم

و بپرسد و به من گزارش دهد و خود را در ايران به حضور شاه فرستادم و از او خواستم كه نظر شاه را حضوراً از ا

شاه براى من پيغام داد كه كوچكترين مشكلى براى آيت اهللا خمينى بوجود نياوريم و حتى به سفير من گفت اگر 

شاه معتقد بود . دولت فرانسه مقدمات پذيرايى و آسايش او را فراهم نكند او دولت فرانسه را هرگز نخواهد بخشيد

هاى داخلى ايران كمك  ى براى آقاى خمينى در فرانسه به شدت و حدت ناآرامىكه برخورد ناشايست و گرفتار

 .خواهد كرد
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اى اين شبهه و ابهام وجود دارد كه شما و ديگر رهبران پر قدرت دنيا در    بعد از بيست سال هنوز براى عده-  س 

.  صحنه سياسى دنيا فلج كنيدهاى حكومت شاه را متزلزل و او را بكلى در  تصميم گرفتيد پايه"گوادلوپ"جزيره 

 اين تئورى تا چه حد صحت دارد؟

 دليل بر تقويت اين تئورى عكس العمل غير دوستانه رهبران كشورهاى مهم بود كه روزگارى خود را از 

كردند حال آن كه در روزهاى اضطرار حاضر  هاى او را ستايش مى ترين ياران شاه قلمداد و حتى سياست نزديك

براى آخرين بار پاسخى براى آگاهى مردم . امن براى اقامت موقت او در كشورهاى خود تامين كنندنشدند مكانى 

 .بدهيد

چون صورتجلسه اين ديدارها موجود . كنم تاريخ جواب اين سئوال شما را خواهد داد من فكر مى:  ژيسكاردستن

دهد كه چهار كشور در اين  اد نشان مىاين مدرك و اسن. است و در زمان لزوم در اختيار مردم قرار خواهد گرفت

تنها كشورى كه در اين جلسه زنگ خاتمه حكومت شاه را . آمريكا، انگلستان، آلمان و فرانسه: گفتگوها شركت كردند

بصدا درآورد نماينده دولت آمريكا بود و معتقد بود كه وقت تغيير رژيم در ايران است به طورى كه همه ما متحير و 

ون تا آنجا كه ما مطلع بوديم آمريكا پشتيبان حكومت وقت ايران بود و در تقويت و نظارت در متعجب شديم، چ

 .امور دفاعى نظامى و وسايل مورد احتياج نيروهاى مسلح ايران، عامل اصلى كمك رسانى به آنها بود

مصراً گفت اميدى به  اين رئيس جمهور وقت آمريكا بود كه در جلسه رسمى حكومت شاه را تمام شده اعالم كرد و 

بقاى اين حكومت نيست و شاه رفتنى است و ما او را حمايت نخواهيم كرد و در ادامه گفت كه برقرارى يك رژيم 

آميز را پيش بينى  تصور تحولى صلح. ما بكلى غافلگير و حيرت زده شده بوديم. شود نظامى در ايران پيش بينى مى

براى آلمان به نمايندگى هلموت . ونى و تحولى فورى را نداشتيمكرديم ولى هيچوقت انتظار چنين دگرگ مى

در همان جلسه انگليس و . اشميت و براى فرانسه به نمايندگى من، اين نظريه آمريكا غير مترقبه و خيلى غافلگيرانه بود

 .ندآمريكا هردو متفقاً به عنوان يك نيروى متحد و همفكر و هم عقيده خواهان خروج شاه از ايران بود

 در اين رابطه آقاى عباس امير انتظام كه خود يكى از دست اندركاران تغيير رژيم بوده است، خيلى پا را از اينها 

رژيم اسالمى حاكم، يك رژيم : هاى گوناگون خود گفته است وى در موارد مختلف و نامه. فراتر گذاشته است

 : گويد اى مى از جمله در نامه. آمريكايى است

 زندان اوين، 209، دو نفر از اعضاى وزارت اطالعات، تحت عنوان نماينده قوه قضاييه، در واحد 1371تان در تابس" 

 ساعته، بحث و اصرار داشتند تا مرا راضى كنند زندان را ترك كنم كه من نپذيرفتم 6 تا 5با من مالقات و در جلسات 

 است و با برنامه ريزى و كمك و راهنمايى آن كشور و براى آنها استدالل كردم كه رژيم حاكم، يك رژيم آمريكايى

بقدرت رسيده و فجايع جبران ناپذيرى را به دليل جهالت و عدم كفايت خود بر ملت بى گناه، زودباور و بيگانه با 

 ) 356.(مسائل سياسى ايران، وارد كرده است

 با برنامه ريزى و كمك و راهنمايى آن كه رژيم حاكم يك رژيم آمريكائى است و: گويد  وقتى آقاى اميرانتظام مى

كشور بقدرت رسيده و فجايع جبران ناپذيرى را به دليل جهالت و عدم كفايت خود بر ملت بى گناه، زودباور و 

بيگانه با مسائل سياسى ايران، وارد كرده است پرسيدنى نيست كه برنامه اوليه اين برنامه ريزى و كمك بدست چه 

 اند؟  ؟ آيا غير از شما چه كسانى معمار و طراح اين برنامه بودهكسانى صورت گرفته است

ناپذير تنها به گردن سردمداران رژيم اسالمى حاكم نيست، بلكه به   حقيقت اين است كه همه گناه اين فجايع جبران

اند كه  شدهگردن همه آن كسان نيز هست كه در آن برهه از زمان در جريان اين روابط و زدو بندها بوده و حاضر ن

 .حداقل حقايق را آنطور كه واقع شده در اختيار ملت و نسلهاى آينده قرار دهند

دهند كه افراد ايرانى كه در جريان برنامه تغيير رژيم و پيدا كردن راه حل براى خروج   اسناد و مدارك گواهى مى

اند، در درجه اول  ين مسئله بودهشاه از كشور با آمريكاييها همكارى كرده و در جستجوى پيدا كردن راه حل ا
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آقايان بهشتى، ناصر ميناچى، يزدى و هاشمى رفسنجانى و در درجه دوم آقايان صادق قطب زاده، عباس امير انتظام و 

ايها و ساير احزاب و دستجات سياسى در ارتباط و  البته كسان ديگر از جمله جبهه. شود نام برد نى را مى تيمسار قره

ها، آقاى خمينى و نهضت آزادى داراى چنان  اند، ولى چون اين افراد و گروهها از نظر غربى ها بوده گفتگو با غربى

اند سعى شده است كه به مرور آنها را از صحنه خارج كنند، و در نتيجه  وزنى نبوده و يا بهر دليلى موافق آنها نبوده

ل بحثها و به مناسبتهايى از بعضى از آنها نام برده اند ولى در خال نقش آنها كم رنگ شده و كم كم به كلى حذف شده

 .شده است و يا در آينده برده خواهد شد

 بهرحال هنگام ورود آقاى خمينى به پاريس در ميان ياران، مشاوران و اطرافيان وى چند نفر از آنها در اذهان افكار 

شرده و كوتاه در همين جا در اين عمومى غرب و داخل كشور به عنوان شاخص شناخته شده بودند كه بجاست ف

 .رابطه توضيحى داده شود

  شاخصين پاريس

  
گيرى انقالب و بويژه هنگامى كه آقاى خمينى وارد پاريس شد به خصوص اسم سه نفر بعنوان مشاور، يار   هنگام اوج

رجى و بين المللى و هاى خا نمايندگان رسانه. و نزديكان آقاى خمينى در داخل و خارج از كشور همه جا مطرح بود

كردند و يا  صدر مصاحبه مى و بنى زاده داخلى هركدام به نحوى با يكى از اين سه نفر يعنى آقايان يزدى، قطب

نظرات آنها را در مورد اسالم، انقالب و ديدگاههاى اسالم نسبت به مسائل اجتماعى، اقتصادى و سياسى حكومت 

غالباً نام اين سه نفر در صفحات . شدند شد، جويا مى ربوط به انقالب مىآينده، رهبرى آقاى خمينى و هر آنچه كه م

هاى  هاى خودشان در صفحات تلويزيون ها، بحثها و گزارش خورد و با انجام مصاحبه هاى غرب بچشم مى روزنامه

جبهه  در چهارچوب جبهه ملى سوم و خبرنامه ارگان 1351اين سه نفر تا سال . شدند كشورهاى مختلف ظاهر مى

و بعضى از دوستان ديگرشان از ) 357(فعاليت مشتركى داشتند، ولى از آن سال به بعد آقاى دكتر يزدى و قطب زاده

جبهه جدا شده و در چهارچوب نهضت آزادى خارج از كشور و با انتشار روزنامه پيام مجاهد بعنوان ارگان آن 

ستان و همكاران ديگر نيز كماكان در همان چهارچوب صدر و بعضى از دو فعاليت خود را شروع كردند و آقاى بنى

هر سه نفر گاه و بيگاه جداگانه با آقاى خمينى رابطه . جبهه ملى سوم و خبرنامه بفعاليت خود ادامه دادند

گيرد و با ورود آقاى خمينى  ها شدت مى شديم اين رابطه گيرى آن نزديك مى و هرچه به انقالب و اوج) 358(داشتند

نيز در  زاده سرانجام آقاى يزدى و قطب.  هر سه از حاميان و پشتيبانان و ياران نزديك آقاى خمينى بودندبه پاريس

با دادن اطالعيه مشتركى با  زاده روزهاى آخر اقامت آقاى خمينى در پاريس باز از هم جدا شدند و آقاى قطب

سيد كه در تهران مرحوم مهندس بازرگان مرحوم آيت اهللا طالقانى، اين جدايى را آشكار ساخت و كار بجايى ر

اين استخوانى است كه در ": بر صدا و سيماى جمهورى اسالمى، در مورد وى گفت زاده بهنگام تصدى آقاى قطب

از خالل . ولى آقاى يزدى همچنان با مهندس بازرگان و نهضت آزادى تا آخر ماند) 359.("گلويم گير كرده است

ر مورد انقالب انتشار پيدا كرده كامالً آشكار است و شاهدان عينى نيز كه در آن هنگام اسناد و مداركى كه تابحال د

كنند كه رابطه آقاى يزدى با آقاى خمينى نسبت به  اند تاييد مى در پاريس بوده و ناظر جريان بوده

و بسيارى از . شود  تر مىشويم، اين نزديكى نيز آشكار نزديكتر بوده و هر چه به پيروزى انقالب نزديكتر مى زاده قطب

از خالل كتاب خود آقاى دكتر يزدى با وجوديكه بسيار با ايما و . كارهاى محورى و كليدى در دست وى بوده است

 :اشاره صحبت كرده است، نقش محورى وى در رابطه با بست و بندها و قرار و مدارها آشكار است

مه سياسى امام تهيه شده و در اختيار وى بوده و به شخصيت هايى  در همان هفته اول ورود امام به نفلوشاتو برنا- 1 

شده و بر وى معلوم بوده  كه نامزد عضويت در شوراى انقالب و يا دولت موقت بودند، به طور خصوصى ارائه مى

 )360.(است كه چگونه بايد مرحله به مرحله اجراء گردد
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درت از سلسله پهلوى به جمهورى اسالمى بوده و بطوريكه  تشكيل شوراى سلطنت به عنوان يك راه حل انتقال ق- 2 

هر زمان كه به آنها پيشنهاد استعفا داده بشود، بدون "گويد، قرار بوده است كه به اعضاء آن  آقاى دكتر يزدى مى

 : گويد در مورد استعفاى سيد جالل تهرانى رئيس شوراى سلطنت مى) 361(ترديد عمل كنند

 دقيقه بود و مطلب خاصى بجز تسليم استعفايش و 10ام ديدارى كوتاه و تشريفاتى حدود ديدار سيد جالل با ام" 

كند كه وقتى سيد جالل تهرانى مرا ديد  دكتر يزدى اضافه مى. دعاى خير توسط امام چيزى ديگرى مطرح نگرديد

 )362(" باالخره كار خودتان را كرديد؟"گفت كه 

 .اش به كنفرانس گوادلوپ معرفى كرده است ه آقاى خمينى وى را به عنوان نمايند- 3 

 . در جريان كامل پيام كارتر و محتواى آن به آقاى خمينى بوده است- 4 

 نقش رابط و همĤهنگ كننده مسائل بين كابينه موقت و نهضت آزادى و مهندس بازرگان با آقاى خمينى را - 5 

 .بعهده داشته است

 اى خمينى مذاكره كرده استها به عنوان نماينده آق  با آمريكايى- 6 

گذارد كه با آقاى   با توجه به نقشهايى كه آقاى دكتر يزدى بعهده داشته و يا خالق آن بوده است جاى شك نمى

 .اى ويژه داشته باشد بايست رابطه خمينى مى

ب اسالمى صدر اسناد و مداركى كه تا بحال در مورد انقال  و اما در مورد سومين نفر شاخص در پاريس آقاى بنى

ها و  انتشار پيدا كرده است و ساير فعل و انفعاالت گواه بر آن هستند، زمانى كه ديگران مشغول بست و بند با خارجى

اند، وى مشغول تهيه و تدوين تئورى انقالب بوده و با  در صدد قبضه كردن قدرت و ساختن نيروى جانشين بوده

نى و رفتن شاه كمتر بدينگونه مسايل توجه كرده است و همه هم و شادى و سرشارى از عشق به انقالب و آقاى خمي

اند و  كرده ها به اسالم و حكومت اسالمى وارد مى غم خود را مصروف جمع آورى ابهامات و ايراداتى كه غربى

در بعضى از . زدودن آنها از اسالم و افكار عمومى دنياى غرب و نيز روشنفكران چپ گراى خودى بوده است

ى كه بعضى اطالعات جزئى بدستش رسيده است و يا عالئمى را كه از اينگونه روابط و زدو بندها ديده است موارد

هاى انقالب و اينكه يك متفكر، دانشمند و  توجه الزم را بدانهامبذول نداشته و با عشق مفرط به بعضى از جنبه

 بدست خواهد آورد، خارج از اين روابط و ايدئولوگ انقالب است حل همه مسايل را با تكيه بر روش علمى خويش

اند  داشته اند، مسائل پشت پرده را از وى پنهان نگاه مى زدو بندها بوده و ديگران نيز تا برايشان امكان داشته و توانسته

اند و اگر گهگاهى به دليل ارتباط و نزديكى به آقاى خمينى از بعضى از  كرده و بمانند يك بيگانه به وى نگاه مى

و حتى آقاى خمينى وى را مرتب ) 363(كرده است كه آن را بر هم بزند شده است، سعى مى زدوبندها مطلع مى

 شما ": گفت كرد، گاهى در مقام نصيحت و دلجويى از وى مى تشويق و ترغيب به تحليل از اوضاع و احوال مى

 مسائل و روابط پشت پرده را از وى پنهان "دخورى، خيلى با اينها سربسر نگذاري دانشمندى و به درد آينده ايران مى

دانستند و وى نيز آنها را خط  و سران نهضت آزادى نيز چون وى را خارج از حلقه خودشان مى. داشت نگاه مى

اند كه اگر وى از ا ين قرار و مدارها و زدوبندها مطلع بشود،  كرده آورد شايد فكر مى سازش با آمريكا بحساب مى

و حتى آقاى . اند كرده ن مشكالتى برايشان بشود، سعى در سانسوركردن وى در اينگونه روابط مىباعث بوجود آمد

صدر جزو اعضاء اوليه شوراى انقالب نيز نبوده است و بعد از اينكه در تهران دست به سخنرانيهاى عمومى زد و با  بنى

ل كرد، بعد از حدود چهل و پنج روز پس از اقبال عامه و توده دانشجويان روبرو شد، بطوريكه خود وى براى ما نق

 .كند كه وى را به عضويت شوراى انقالب درآورند ورود به ايران آقاى خمينى پيشنهاد مى
  
  روابط روحانيون با آمريكا- 2 
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طلبد، آنچه تا كنون در مورد  ها يكى از مهمترين مسائلى است كه تحقيق جدى مى  رابطه روحانيون با خارجى

گيرد كه جزو   در اسناد النه جاسوسى انتشار پيدا كرده است، بيشتر آن دسته از روحانيونى را در بر مىروحانيت

از جناح موافق آقاى خمينى و واليت فقيه جز چند مورد كه به . اند مخالفين واليت فقيه و آقاى خمينى بوده

اما با . ا به امروز انتشار پيدا نكرده استمناسبتهايى اسمى از چند نفرى برده شده است، سند قابل ذكرى حداقل ت

انتشار بعضى از اسناد و مداركى كه در رابطه با انقالب اسالمى ايران وسيله آن دسته از خارجيانى كه درگير اين 

مسئله بودند، انتشار پيدا كرده است جاى شك باقى نگذاشته است كه بعضى از افراد روحانيت جناح آقاى خمينى با 

 .اند ها در ارتباط و مراوده بوده آمريكايى

تحت عنوان نماينده شوراى انقالب، ...  روحانيونى نظير آقاى دكتر بهشتى، موسوى اردبيلى، هاشمى رفسنجانى و

اما از جانب . اند هاى ديگرى در تماس بوده نماينده آقاى خمينى و يا سازمان روحانيت با سفارت آمريكا و آمريكايى

امام در مورد اين جناح چندان چيزى منتشر نشده است ولى با توجه به موردى كه آقاى دكتر دانشجويان پيرو خط 

بهشتى خود بدان اشاره كرده و دو مورد ديگر كه در اسناد النه جاسوسى آمريكا در تهران از قول آقاى ميناچى و 

و اين دسته از روحانيون وجود پروفسور ريچار كاتم آمده است، خود دليل بر اين است كه اسنادى در اين موارد 

حال چرا تا بحال آنها اجازه انتشار پيدانكرده است، مهمترين دليل اين است كه چون خود با آنها زد و . داشته است

 .بند كرده و جزء طبقه حاكم هستند، از انتشار آنها جلوگيرى بعمل آمده است

 يك گروه مستقل و خارج از يد قدرت هيئت حاكمه و  اگر باشند كسانى كه فكر كنند، دانشجويان پيرو خط امام،

اى در خدمت آقاى خمينى و دكتر بهشتى عمل  آنها بمثابه وسيله. اند اند، راه خطايى پيموده روحانيت و امام بوده

. جان. بنا بر اطالعاتى كه اكنون در دست است، طرح اشغال سفارت آمريكا از مدتها قبل طراحى شده بود. اند كرده

 : گويد استمپل مى. د

، ماهها پيش طراحى 1979 نوامبر 4هم فعاالن مسلمان و هم فدائيان ادعا كرده بودند كه اشغال سفارت آمريكا در " 

زيرا راه دادن شاه به آمريكا محتمل بود و آنها خود را آماده كرده بودند كه به محض انجام اين عمل . شده بود

 )364("سفارت آمريكا را اشغال كنند

اهللا مشكينى رئيس مجلس خبرگان   در ايامى كه نويسنده در زندان قزلحصار بودم با آقاى حسين مشكينى فرزند آيت

پس از آشنايى شناخت نسبى از يكديگر . رهبرى كه از نزديك در جريان اين برنامه ريزى بوده است بر خورد كردم

شناختيم ولى اولين بار   ما اسماً از قبل يكديگر را مى-م شدي به مرور كه بيشتر به روحيات و خلقيات يكديگر آشنا مى

روزى از . كرديم  مسائل جارى و گذشته كشور را بحث و بررسى مى-حضورى در زندان با يكديگر آشنا شديم 

روزها وى به من اظهار داشت كه نظر شما نسبت به مسئله گروگانگيرى چيست؟ من اظهار كردم كه اصل مسئله 

كند كه اين مسئله بضرر كشور بوده است، ولى اينكه برنامه آن  و نتايجى كه ببار آورده است معلوم مىگيرى  گروگان

اى كه باتفاق آقاى  گيرى من يكى دو جلسه البته در همان روزهاى اول گروگان. از چه قرار بوده، برايم روشن نيست

آمريكا رفتيم و با آنها بحث كرديم و بعد هم صدر براى بحث در مورد مسئله گروگانگيرى و حل آن به سفارت  بنى

صدر براى سهولت در ارتباطات فى مابين وزير خارجه و دانشجويان پيرو خط امام، مرا به عنوان نماينده  آقاى بنى

خودش به دانشجويان پيرو خط امام معرفى كرد، من با مشاهده مسائلى دو سه روزى بيشتر در آنجا نماندم و برگشتم 

صدر پرسيد چرا؟ گفتم براى اينكه از  آقاى بنى. خورد صدر گفتم كه اين نمايندگى بدرد من نمى ى بنىو به آقا

 بنا ندارند كه اين مسئله حل شود و يا كسانى را خارج از خودشان و آقاى "ام اينها اصال قرارى كه من مطلع شده

و هر قرار و مدارى كه خودشان بگذارند و . دخمينى به درون خود راه بدهند، اينها تابع و مطيع جاى ديگرى هستن

 .زنند قولى را بدهند، در صورتيكه موافق نظر آن مركز نباشد، زير آن قرار مى
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اى  گيرى من به داليلى در دو جلسه مدتها قبل از گروگان":  بعد از اين بحث و گفتگوها، آقاى حسين مشكينى گفت

از جمله كسانى را كه در آن . نهاد و روى آن بحث و بررسى شدگيرى پيش شركت داشتم كه در آن مسئله گروگان

. ها و فاضل هرندى بيادم مانده است دو جلسه شركت داشتند و وى نام برد آقايان دكتر حسن آيت، موسوى خوئينى

 نفر را نام برد و اميدوارم كه روزى خود اين شخص اين خاطره مهم را با زبان خودش 5 -  6او به غير از خودش 

گيرى براى  از طرف ديگر آقاى ح ر يكى از مقامات وزارت خارجه در دوران گروگان. براى مردم كشور بازگو كند

گيرى بود اظهار داشت  اى، سيد هادى خسروشاهى به احمد عزيزى كه سردمدار گروگان در جلسه: نگارنده نقل كرد

اند كه   را فيصله و خاتمه دهيد چون ملت ايرانايد، بهتر است خود شما آن حال كه اين مسئله را بدينجا رسانده

ها گروگان ملت ايران و احمد عزيزى همانند نگرش عاقل اندر سفيه مرتباً  اند، نه آمريكايى گروگان آمريكا شده

قريب ربع ساعت كه اين مذاكره طول كشيد، آقاى احمد عزيزى در اين رابطه جوابى به آقاى . زد لبخند مى

رح اشغال سفارت با هدايت افرادى پشت پرده، اجراى آن را مستقيم و يا غير مستقيم بعهده يك ط. خسروشاهى نداد

و اين عده از . عده جوان دختر و پسر دانشجوى مسلمان، سرشار از احساسات اسالمى و وطن پرستانه گذاشتند

آمريكا را اشغال كردند و در جوانان تحت نام دانشجويان مسلمان پيرو خط امام با حمايت سپاه پاسداران، سفارت 

در طول مدتى كه دانشجويان پيرو خط امام . درون و بيرون سفارت آنها در زير چتر محافظتى سپاه قرار گرفتند

كرد  سفارت را در اشغال خود داشتند، چندين بار افراد خود را مورد تصفيه قرار دادند و هر كسى را كه احساس مى

بنابراين طبيعى است كه همه اسناد . گرفت گشود، مشمول تصفيه قرار مى سخن مىزدوبندى در كار است و لب به 

در بخش بعد به اين مسئله خواهم پرداخت كه چرا اسناد مربوط به آقاى دكتر بهشتى و ديگر . شود منتشر نمى

 .روحانيون جناح آقاى خمينى اجازه انتشار پيدا نكرد

ها و دانشجويان پيرو خط امام و چه به وسيله  ا كنون چه بوسيله داخلى آنچه از مجموع تمام اسناد و مداركى كه ت

ها در مورد انقالب اسالمى ايران منتشر شده، گوياى اين حقيقت است كه آقاى خمينى در سه محور با  خارجى

 : ها در تماس و ارتباط بوده است غربى

 و دكتر يزدى در فرانسه و آمريكا زاده  از طريق محور قطب- 1 

  از طريق نهضت آزادى و گروه آقاى مهندس بازرگان- 2 

  از طريق محور دكتر بهشتى و شوراى انقالب- 3 

گيرى و جنگ از طريق محورهاى ديگرى با اطالع و صالحديد آقاى خمينى با آمريكائيان و   در جريان گروگان- 4 

 )365.(اند ساير كشورهاى غربى در ارتباط بوده

اسناد و . ها در ارتباط بوده است مينى از طريق آقاى بهشتى و شوراى انقالب با آمريكايى طبق اسناد منتشره آقاى خ

... شواهد حاكى از آنست با وجوديكه بعضى از روحانيون ديگر از قبيل آقاى موسوى اردبيلى، هاشمى رفسنجانى و

اى انقالب، چه سازمان روحانيت و اند، ولى ارتباط اصلى و محورى چه تحت نام شور ها بوده نيز در ارتباط با خارجى

شده  گيرى از طريق آقاى بهشتى برقرار مى چه نمايندگى از آقاى خمينى و جنبش اسالمى تا قبل از مسئله گروگان

 .است و آقاى بهشتى نقش مديريت و رهبرى اين تماسها را بعهده داشته است
  

 ها  آقاى بهشتى و آمريكايى

  
دهند كه بعضى از روحانيون نظير  گواهى مى) 367("مأموريت به ايران"، )366("انقالب ايران از درون" كتاب 

با سفارت آمريكا و بعضى عناصر ديگر آمريكايى تماسهايى ... دكتر بهشتى، موسوى اردبيلى و هاشمى رفسنجانى و

ز كانال وى انجام اند، ولى مديريت و برنامه ريزى آن در دست آقاى دكتر بهشتى بوده است و بيشتر امور ا داشته

عالوه بر اين، اسناد النه جاسوسى و نيز گفته خود آقاى بهشتى حاكى از آن است كه مسائلى در . گرفته است مى
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و بعداً كه اسناد جاسوسى را درآوردند، در يكى از همان اسناد .. "رابطه با اسناد النه جاسوسى با او مطرح بوده است

 اند  اند اين جمله را نوشته  كه با من صحبت كردهاين جمله آمده است و همانهايى هم

 )368("توان فريب داد و او را به هيچ عنوان نمى... " 

 : گويد  آقاى پروفسور ريچارد كاتم در رابطه با آقاى دكتر بهشتى به مأمور سياسى سفارت آمريكا در تهران مى

تى يكى از مالهاى قلهك است، كه جنبش را سيد محمد بهش(  ن- يعنى سازمان روحانيت)رهبر واقعى سازمان " 

آيت اهللا طالقانى و رفسنجانى و آيت اهللا منتظرى رهبران اصلى . باشد كند و رابط اصلى با پاريس مى هدايت مى

 ) 369 ("افتخارى هستند

 :  در سند ديگرى از اسناد النه جاسوسى آمده است

رهبر آنها، . زمان روحانيت چرخهاى اصلى حركت خواهد بوداند و سا  به نظر ميناچى، روحانيت گروه اصلى بوده" 

 )371("(رهبرى جناج خمينى) 370(شناخته شده براى سفارت، كليد)اهللا محمد بهشتى  آيت

به هيچ عنوان "اى براى سفارت آمريكا و با توجه به همان گفته خود آقاى بهشتى كه   آيا چنين شخص شناخته شده

كرده و عضو شوراى انقالب و  و نيز شخصى كه در نقش نمايندگى آقاى خمينى عمل مى "توان او را فريب داد نمى

از همه مهمتر دبير كل و گرداننده اصلى حزب جمهورى بوده است، در رابطه با يك چنين فردى در مجموعه اسناد 

اما چون انتشار . اند هدهد كه، اسناد وجود داشت النه جاسوسى آيا سندى موجود نبوده است؟ خود اين مسئله نشان مى

 .آنها به صالح هيئت حاكمه نبوده است، به همين علت تا به امروز از انتشار آنها جلوگيرى بعمل آمده است

 در مورد اسناد رابطه آقاى دكتر بهشتى و بعضى از روحانيون ديگر، دانشجويان پيرو خط امام چنان سانسور شديدى 

اند، وى در مورد اسناد منتشره از جانب دانشجويان پيرو  يزدى را نيز در آوردهاند كه صداى آقاى دكتر  برقرار كرده

 : گويد خط امام مى

آنچه منتشر شده است اوالً گرايشات و برداشتهاى سياسى مقامات آمريكايى است كه الزاماً درست و قابل استناد " 

مثالً هيچگونه سندى . اند  آنها را انتخابى منتشر ساختهاند و دانشجويان برخى از ثانياً همه اسناد منتشر نشده. باشند نمى

در مورد مالقات و مذاكره سوليوان با آقايان موسوى اردبيلى و مهندس بازرگان و يا تماسهاى مستقيم مرحوم دكتر 

عمدى و سهوى ديده ) 372(ثانياً در ترجمه اسناد و دخل و تصرفهاى. بهشتى با سوليوان و غيره منتشر نشده است

 )373.(شود مى

 اكنون با انتشار بسيارى از اسناد انقالب از جانب مقامات آمريكايى و ساير خارجيانى كه درگير مسائل انقالب اسالمى 

اند، كامالً مشخص  اى از سران انقالب و ساير ايرانيانى كه آنها نيز درگير مسائل انقالب بوده اند و نيز عده بوده

، حال اين "اند همه اسناد منتشر نشده": گويد جانب آقاى دكتر يزدى است كه مىسازند كه در اينجا حق به  مى

اند؟ خود  سئوال مطرح است كه چرا بعضى از اسناد اجازه انتشار پيدا كرده و بعضى در محاق سانسور گير كرده

 دست به انتشار آن "ماجازه اما"اند كه با  هاى خود به بعضى از آنها اعتراف كرده دانشجويان در بعضى از افشاگرى

در بخش بعدى، به بعضى از اين چراها تاحدودى پاسخ داده . اند زده و يا از انتشار آن جلوگيرى بعمل آورده

 .خواهد شد

  آقاى بهشتى و اسناد النه جاسوسى

  
لبى  همان طورى كه در بخش گذشته ذكر شد، در اسناد النه جاسوسى، جز چند مورد جسته و گريخته سند و يا مط

شود در مورد  با وجودى كه نمى. ها باشد، سخنى به ميان نيامده است كه دال بر روابط آقاى بهشتى با خارجى

شخصى نظير آقاى دكتر بهشتى كه رهبر اصلى سازمان روحانيت و بنيانگذار حزب جمهورى اسالمى و دبير كل آن و 

نقالب و در جريان انقالب بود، سندى وجود نداشته هاى تعيين كننده سياست كشور بعد از ا يكى از مهمترين مهره

. ها روزيكه بصالحشان باشد آن روابط را افشاء خواهند كرد اند كه خود غربى اينان از اين مسئله غافل بوده. باشد
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 ها اجازه انتشار پيدا براى روشن شدن اين مسئله كه چرا اسناد رابطه آقاى بهشتى با آمريكايى. همچنان كه شده است

 :كنم نكرده به يك واقعه تاريخى اشاره مى

ايد كه چرا ناگهان و يك مرتبه استاد شيخ على تهرانى با آقاى خمينى و جناح وى چپ افتاد؟   آيا هرگز فكر كرده

علت اين چپ افتادن استاد شيخ على تهرانى با آقاى خمينى و جناح وى از جمله در اجازه انتشار نيافتن اسناد النه 

 .ر مورد آقاى بهشتى نهفته استجاسوسى د

 دو حادثه مهم اتفاق افتاد كه موجب شد نظر آقاى شيخ على تهرانى نسبت به آقاى خمينى و جناح 1358 در سال 

شيخ على تهرانى چون خود مستقيم در محور اين دو حادثه قرار داشت، . وى بكلى عوض شود و مخالف آنان گردد

 :اين دو حادثه عبارتند از. كرد ن روز تصور آن هم به ذهنش خطور نمىحقايقى برايش روشن گرديد كه تا آ

  افشا شدن سند افغانى االصل بود آقاى جالل الدين فارسى- 1 

  جلوگيرى از انتشار اسناد النه جاسوسى آمريكا در رابطه با آقاى دكتر بهشتى- 2 

  
  افشا شدن سند افغانى االصل بودن آقاى جالل الدين فارسى- 1 

  
 هنگامى كه بحث نامزدى رياست جمهورى در محافل خصوصى روحانيون به عمل آمد، از جانب سران درجه اول 

حزب جمهورى اسالمى و بعضى ديگر از علماى سازمان روحانيت آقاى دكتر بهشتى نامزد رياست جمهورى گرديده 

ه بعضى از معنونين روحانيت خدمت بود و براى كسب اجازه از آقاى خمينى در مورد رياست جمهورى وى، دو مرتب

كند و  آقاى خمينى رسيده و مسئله را مطرح كردند، هر دو مرتبه آقاى خمينى مخالفت خود را با اين عمل اعالن مى

آقاى دكتر بهشتى كه خود را براى اولين دوره . صالح نيست كه آقاى بهشتى نامزد رياست جمهورى گردد: گويد مى

ده كرده بود و حتى پالكارد، وسايل تبليغات، شعارها و عكس و پوستر آماده شده بود، قبل رياست جمهورى ايران آما

از اينكه مسئله رسماً اعالن بشود و تبليغات رياست جمهورى آغاز گردد، خبر آمادگى رياست جمهورى آقاى دكتر 

 .بهشتى به بيرون درز پيدا كرد

 دست بكار شدند و بالفاصله در اجتماع چندهزارنفرى ترمينال  مجاهدين خلق بعد از مطلع شدن از اين خبر، فورى

آقاى خمينى هم بعد از انتشار ) 374.(كند مجاهدين آقاى طالقانى را نامزد رياست جمهورى مى: تهران، اعالن كردند

 : اين مطلب مصاحبه كرد و گفت

 "روحانيت نبايد در پست اجرايى مملكت وارد شوند" 

به اين ترتيب آقاى خمينى مسئله ) 375.(ذيرفتن نامزدى رياست جمهورى خود را اعالن داشت وآقاى طالقانى نيز نپ

آقاى هاشمى رفسنجانى نيز . را ختم كرد و براى آقاى دكتر بهشتى نيز ديگر جايى براى اين كار باقى نگذاشت

رى آقاى دكتر بهشتى بود كند كه در مورد رياست جمهورى، كانديداى ما قبل از انتخابات رياست جمهو اعتراف مى

و بعداز اينكه مسئله رياست جمهورى آقاى دكتر بهشتى بكلى منتفى گرديد، وى حزب ) 376.(كه امام نپذيرفتند

بعد از اعالن نامزدى آقاى . جمهورى اسالمى را وادار كرد كه آقاى فارسى را نامزد رياست جمهورى كند

حراز پست رياست جمهورى ايران و آغاز شدن تبليغات رياست الدين فارسى از طرف حزب جمهورى، براى ا جالل

شد، ناگهان به آقاى شيخ على تهرانى خبر داده شد كه طبق اسناد اداره آمار و ثبت  جمهورى كه بشدت دنبال مى

احوال مشهد، آقاى فارسى، افغانى االصل است و بنابراين نامزدى رياست جمهورى وى مغاير قانون اساسى است كه 

 آقاى شيخ على تهرانى پس از مشاهده سند، فوراً "رئيس جمهورى اسالمى ايران بايد ايرانى االصل باشد": گويد مى

آقاى خمينى هم به آقاى تهرانى دستور داد كه به . خدمت آقاى خمينى رسيد و جريان كار را به وى گزارش داد

 .مشهد برود و سند را نزد ايشان بياورد
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فوراً به مشهد برگشت و سند افغانى االصل بودن آقاى فارسى را برداشت و به تهران بازگشت و  آقاى على تهرانى نيز 

آقاى خمينى با مشاهده سند، اعالن كرد كه به دليل افغانى االصل بودن آقاى جالل . خدمت آقاى خمينى رسيد

رسى از نامزدى رياست الدين فا الدين فارسى ايشان حق نامزدى رياست جمهورى را ندارد و لذا آقاى جالل

چون . جمهورى كنار رفت و اين تير حزب جمهورى و آقاى بهشتى با اين عمل شيخ على تهرانى به سنگ خورد

اصوالً بسيارى از روحانيون مخالف اعمال آقاى بهشتى بودند و به وى اعتماد نداشتند و لذا به اعمال وى بدقت 

 .الدين فارسى از جانب حزب جمهورى بودند  نامزد شدن آقاى جاللنگريستند و قريب به اتفاق آنها حتى مخالف مى
  
  جلوگيرى از انتشار اسناد النه جاسوسى در رابطه با آقاى بهشتى- 2 

  
ناميدند، روحانيون  اى دانشجو كه خود را دانشجويان پيرو خط امام مى  بعد از اشغال سفارت آمريكا وسيله ظاهراً عده

رفتند و با دانشجويان پيرو خط امام بحث و گفتگو  ارت آمريكا يا النه جاسوسى مىو شخصيتهاى مختلف به سف

. پرداختند اى كه در بيرون از سفارت جمع شده بودند به ايراد سخنرانى مى كردند و بعضاً هم در آنجا براى توده مى

رف اين دانشجويان انتشار پيدا  ناميده بود و يكى دو سندى هم از ط"انقالب دوم"چون امام اين كار دانشجويان را 

 سندى را هم "اندركاران مايل بودند كه به سفارت بروند و با دانشجويان گفتگو كنند و احيانا كرده بود، غالب دست

استاد تهرانى در يكى از روزها براى ديدار و مذاكره با . از جمله آنان آقاى شيخ على تهرانى بود. مشاهده كنند

مام به النه جاسوسى رفت و چون استاد شيخ على تهرانى يكى از شخصيتهاى مورد احترام دانشجويان پيرو خط ا

روحانيت و بخصوص امام خمينى بود و قبل از انقالب در ميان مبارزين و مخالفين شاه و نيز به لحاظ علم و تقوى و 

دانشجويان ) 377.(تماد بوداى داشت به اين داليل وى از همه جهت مورد اع سادگى زيستن در نزد همه جاى ويژه

وى پس از . دهند ها به وى نشان مى در حين بحث و گفتگو با استاد تهرانى، اسناد روابط آقاى بهشتى را با آمريكايى

كند و هم اينكه چون اسرارى برايش كشف شده است  مشاهده و مطالعه آن اسناد هم از ديدن آن اسناد تعجب مى

بعد از خداحافظى و ترك النه جاسوسى، . داند كه آنرا به اطالع امام برساند  مىنظير دفعه قبل وظيفه شرعى خود

گويد كه كسانى هستند  كند و مى رسد و به آقاى خمينى آنچه را ديده است گزارش مى استاد فوراً خدمت امام مى

ناد روابط آقاى بهشتى اند و اين براى انقالب خطرناك است و خودش اس ها قرار و مدارهايى داشته كه با آمريكايى

: گويد آقاى خمينى اين بار نيز به استاد تهرانى مى. ها ديده است و آنها در النه جاسوسى موجود است را با آمريكايى

افتد كه به اين مأموريت و وظيفه  آقاى تهرانى نيز راه مى. ها بگيريد و نزد من بياوريد شما برويد و اسناد را از بچه

از طرف آقاى خمينى به دانشجويان ( احمد آقا) اما قبل از اينكه وى به النه جاسوسى برسد .شرعى خود عمل كند

دهد كه اسناد آقاى بهشتى را به آقاى شيخ على تهرانى تحويل ندهيد و بگوييد كه چنين  پيرو خط امام خبر مى

مى كه شيخ على تهرانى با خاطر هنگا. ايد و اسناد مربوط به شخص ديگرى بوده است چيزى نبوده و شما اشتباه كرده

شود، دانشجويان پيرو خط امام به  ها، اسناد و يا فتوكپى آنها را خواستار مى جمعى به سفارت برمى گردد و از بچه

آقاى تهرانى با تعجب . سندى در مورد آقاى بهشتى وجود ندارد. كنيد شما اشتباه مى: گويند آقاى تهرانى مى

آنها در جواب . ه به من نشان داديد و من با چشم خودم آنها را مشاهده و مطالعه كردمپرسد همان اسنادى را ك مى

ايد، اسنادى را كه شما ديديد مربوط به اشخاص ديگرى بود و شما در ذهن  گويند كدام سند؟ شما متوجه نشده مى

مى عصبى بود با ديدن اين آقاى شيخ على تهرانى كه اصوالً آد. ايد كه مربوط به آقاى بهشتى است خود فكر كرده

شود عليرغم آنچه او  فهمد كه مسئله از كجا آب خورده است و متوجه مى شود و مى تر مى عمل دانشجويان عصبانى

 .اند زدوبندهايى در كار بوده است كرده كه روحانيون در اينگونه امور دستى نداشته فكر مى

اح وى بشدت مخالف شد و بناى مخالفت خود را آن زمان به  سرانجام از آن زمان به بعد وى با آقاى خمينى و جن

بعد به عناوين مختلف آغاز كرد و به مرور از مخالفين جدى آقاى دكتر بهشتى و متحدينش گرديد و كار بجايى 
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رسيد كه آقاى خمينى طبق روش هميشگى در يكى از سخنرانيهاى خود غير مستقيم آقاى على تهرانى را مورد حمله 

 : د و گفتقرار دا

نويسد، كتاب توحيد هم  گويد، در عين حالى كه خوب مى ها گوينده در عين حالى كه خوب مى گاهى وقت" 

نويسد لكن همان نوشتن است و گفتن است و عرضه داشتن است، خودش از آن بى  نويسد، كتاب اخالق هم مى مى

 ) 378("...خبر است

يدا نكردن اسناد النه جاسوسى در رابطه با آقاى بهشتى شد و آقاى  در حقيقت آقاى استاد تهرانى فداى انتشار پ

 .خمينى با فداكردن اين دوست و يار خود و طرد وى از انقالب مانع انتشار آن اسناد گرديد

شد كه آقاى  كرد و معلوم مى چون اگر اين اسناد در آن موقع انتشار پيدا مى.  چرا چنين شد؟ مسئله روشن است

ا آمريكاييان در رابطه بوده و هم به نمايندگى از طرف آقاى خمينى و هم خودش عمل كرده و قرار و دكتر بهشتى ب

شد و  ها، هم در ايران و هم در آمريكا با آنها گذاشته است، بسيارى از امور زيرو رو مى مدارهايى با آمريكايى

 از وكالى مجلس خط امامى، آقايان جالل  نفر8 - 7همانطوريكه در قضيه مك فارلين شاهد آن بوديم، هنگامى كه 

از آقاى واليتى خواستند كه به مجلس بيايد و در رابطه با مك فارلين توضيح ... اى و الدين فارسى، هادى خامنه

بدهد، براى فاش نشدن مسئله آقاى خمينى دست بكار شد و چون با اجازه و اطالع وى اين روابط برقرار شده بود، 

آنهايى كه صدايشان ": ى با تمام قدرتش اينها را خفه كرد و در يك سخنرانى خطاب به آنها گفتناگهان آقاى خمين

ها به غلط كردن و توبه افتادند و با وجود توبه، بسادگى   فرداى آن روز آن بيچاره"...آيد از حلقوم اسرائيل در مى

سناد روابط آقاى دكتر بهشتى گرديد، مانع روشن و آقاى خمينى همانطوريكه مانع انتشار ا. از آنها دست بردار نبودند

 .شدن مسئله مك فارلين نيز شد

 حال كه معلوم شد چرا و چگونه اسناد النه جاسوسى در مورد روابط آقاى دكتر بهشتى با آمريكائيان اجازه انتشار 

من فقط براى . اند  گفتهنويسان در مورد آقاى بهشتى و روابطش چه پيدا نكردند، ببينيم خود آمريكاييان و خاطره

 .آورم مثال چند نمونه را مى
  

  آمريكائيان و اذعان روابط با بهشتى

  
بنا . اند  بعضى از كتابهاى منتشره در مورد انقالب ايران گوشه هايى از روابط آقاى دكتر بهشتى را با آمريكائيان آورده

اهللا يا مخالفان بختيار تماس گرفت،  گفت نبايد با آيت ه مىبه گفته ژنرال هايزر سليوان در اوايل ژانويه و در زمانى ك

 : خود با بهشتى در تماس بود

در اواخر دسامبر و اوايل ژانويه سليوان، سفير آمريكا در ايران به اين نتيجه رسيد كه با توجه به برنامه شاه داير بر " 

همان طرحى كه در پيام اوائل . اشته شودترك كشور كه در حكم استعفا است، زمان آنست كه طرحى به اجراء گذ

سليوان مقاصد خود و يا جزئيات طرح خويش را .  عنوان داده بود"انديشيدن درباره نا انديشيدنى"نوامبرش به آن 

اهللا يا مخالفان بختيار،  كرد نبايد با آيت  دسامبرش، كه در آن استدالل مى29بر خالف پيام . در واشنگتن بروز نداد

اهللا محمد بهشتى كه يكى از دستياران خمينى در تهران بود و ديگر  ، وى در همان تاريخ با آيتتماس گرفت

 )379.(مخالفان سياسى تماس برقرار كرده بود

 : گويد  باز همين ژنرال مى

آنها من نامها و شماره هاى تلفن . خواهند با نظاميان تماس بگيرند  ژانويه سليوان گفت بهشتى و بازرگان مى14در " 

استمپل مأمور سياسى سفارت . د. جان) 380(".را بردم تا مگر امراى ارتش روز و ساعتى براى اين ديدار معين كنند

 :دارد آمريكا در تهران در كتابش چنين اظهار مى
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گفتگوى رو در رو با . ، تماس مستقيم ميان مقامات سفارت و رهبران مذهبى دست نداده بود1978 تا مارس " 

در اين ماه بود كه استانلى اسكودرو، افسر اطالعاتى آمريكا كه .  روى نداده بود1979اى خمينى تا ژانويه ه سوگلى

 در ايران خدمت كرده بود و با مقامات مذهبى تماسهاى خوب داشته و 1975 تا 1971به زبان فارسى مسلط بود از 

سليوان و من در . جام وظيفه كند، با بهشتى ديدار كرداينك از نو به ايران بازگشته بود تا در اين دوران طوفانى، ان

 )381.(همان ماه با آيت اهللا موسوى اردبيلى مالقات كرديم

 : گويد شاه در روزهاى آخر سلطنت از من پرسيد  و باالخره سوليوان مى

 )382("از رفقاى ماليتان چه خبر؟" 

 به آمريكا سفر كرد و بعد از برگشت از آمريكادر 57ل سال  و يا اواي56 عالوه بر اينها آقاى دكتر بهشتى اواخر سال 

در آمريكا با چه كسانى در ارتباط بوده، چه قرار و مدارهايى گذاشته شده، چه مسائلى . لندن و آلمان توقفى داشت

ا مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، هيچ چيز مشخصى در دست نيست و تا كنون از اين سفر مطلبى به بيرون درز پيد

به گفته عبدالصمد تقى زاده كه ديدارى در لندن از وى بعمل ميĤورد و بر سر مسايل انقالب با هم . نكرده است

 . كنند، دكتر بهشتى به وى ميگويد كه در امريكا گفتگوهايى با مقامات آمريكايى داشته است گفتگو مى

در . ها بو برده بود  دكتر بهشتتى با آمريكائى آقاى محمد منتظرى نيز از همان روزهاى اول به روابط دكتر يزدى و

 شماره روزنامه الشهيد انتشار داد، مرتب از آمريكائى بودن 18هاى مختلفى كه در چهار شماره مجله الشهيد و  اعالميه

آورد و چنان مزاحمتهايى  دكتر بهشتى و دكتر يزدى بدون اينكه سند مشخصى را ارائه كند بحث و گفتگو به ميان مى

به همين علت آقاى خمينى كوشيد تا وى را خاموش . يجاد كرده بود كه مانعى جدى بر سر انجام بعضى از امور بودا

كند و سرانجام با وعده و وعيدى كه بوى داده شد ابتداء وى را عضو مركزى شوراى حزب جمهورى اسالمى 

ا انفجار حزب جمهورى همه اطالعاتى و بعد هم سرپرست هيئت بررسى شكنجه و سپس هم در رابطه ب) 383(كردند

 .را كه داشت با خود بگور برد
  

  سير وقايع مغاير با رؤياها

  
 هم اكنون كه بيش از هفده سال از انقالب گذشته است و بسيارى از امور برمال شده است و اسناد و مداركى از 

ده است، با وجود اين براى بسيارى از مردم مشكل ها انتشار پيدا كر ها  و بويژه آمريكائى روابط سران انقالب با غربى

ها رابطه برقرار كرده و زدو بندهايى صورت  است باور كنند كه براى پيروزى انقالب بعضى از سران انقالب با غربى

از جمله اينكه سير حوادث و وقايع مغاير با : تواند داليل مختلفى داشته باشد علت اين ناباورى مى. گرفته است

دوم بعضى از سران انقالب . اشان خللى وارد شود خواهند كه به باور ذهنى اى ذهنى آنها درآمده است و نمىروياه

اند پا به  ها انتشار پيدا كرده، هنوز حاضر نشده با وجوديكه بعضى از اسناد و مدارك دال بر روابطشان با آمريكايى

ن آنچه را كه گذشته است براى نسل حاضر و آيندگان ميدان بگذارند و بدون مصلحت نگرى، اين و آن و يا خودشا

سوم چون از روز اول انقالب تا امروز، مستقيم و غير مستقيم روابط وجود داشته است، ولى شعار مرگ بر . بيان دارند

 .اى وجود داشته است آمريكايشان گوش فلك را كر كرده است و از همه مهمتر آقاى خمينى نگفته است كه رابطه

يان غير باوران كسانى هستند كه مسئله برايشان مطرح است، اما به خاطر ترس از آسيب خوردن اصل انقالب،  در م

كنند كه اگر روشن شود كه از همان اول  اند و فكر مى رهبرى و تئورى انقالب در اين رابطه سخت باور شده

در صورتيكه حقيقت غير از اينها .  بشودزدوبندها جدى بوده است شايد منجر به آسيب پذيرى خودشان و يا انقالب

ها رابطه داشته و زدو بند كرده باشند، اين به معناى آن نيست  با وجودى كه بعضى از سران انقالب با خارجى: است

بدون شركت توده مردم و حمايت . كه توده مردم در آن نقش نداشته و يا آن تئوريها كارى از پيش نبرده است

ها  از طريق زدوبند با خارجى. برد گشت و آن زدو بندها به تنهايى كارى از پيش نمى  ممكن نمىآنان پيروزى انقالب
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ها و بدون شركت توده مردم ممكن است دست به كودتايى زد و از آن طريق رژيمى را ساقط كرد و اين  و داخلى

ين كارى بزند و اين كار با عمل به يك گروه مستقل خارج از رژيم در درون ارتش نياز داشت كه دست به يك چن

گشت كه در  توجه به بافتى كه رژيم شاه در درون خودش داشت، بدون توافق حداقل آمريكا و انگليس ممكن نمى

اين صورت نيز با توجه به وضعيت كشور، مخالفين و اپوزيسيون سرجايشان بودند و بصورت فعال مبارزه خود را عليه 

 يكى از اثرات وضعى انقالب اين بود كه به سرعت قريب به اتفاق تمامى مخالفين اما. دادند رژيم كودتا ادامه مى

 .رژيم شاه را به درون خود كشيد و آنرا بكلى نابود و مضمحل ساخت( اپوزيسيون)

پيوندد، حتى براى   نكته حائز اهميت اينكه بسيارى از امور و حوادث كه در جوامع و در برخورد با آن بوقوع مى

و لذا پس از اتفاق كسانيكه توافقى دارند، از .  كه سرنخ را در دست دارند، غير قابل پيش بينى و باور استكسانى هم

هاى كورى كه در رابطه با قدرت  در هر حال به خاطر گره. كنند آن در جهت اميال و منافع خود بهره بردارى مى

ول، كار پژوهشگران و محققين را در اينگونه روابط جانشين وجود دارد و با به گور رفتن بسيارى از اطالعات دست ا

 :گويند ها اسناد و مدارك منتشره و وقاعى اتفاقيه مى تر كرده است، با وجود همه اين خيلى سخت

براى . اند، با اطالع آقاى خمينى بوده است ها در ارتباط بوده و زدو بند كرده  اشخاص و گروههايى كه با خارجى

چون در بسيارى از جاها بعنوان . بايست آقاى خمينى را در جريان امر بگذارند م كه شده مىتوجيه كار خودشان ه

اند و در  شده بعنوان نماينده آقاى خمينى وارد مذاكره مى... مثال آقاى دكتر بهشتى، قطب زاده، دكتر يزدى و

هضت آزادى اعتقاد و اعتماد نداشت ايها و ن آقاى خمينى به جبهه. اند كرده جاهايى هم به عنوان گروه خود عمل مى

ها در  اهللا كاشانى بود ولى چون در آن برهه از زمان نهضتى دانست و خودش در خط آيت چون اينها را مصدقى مى

ها نيز يك گروه شناخته شده متعادلى به حساب  بين مردم از چهره مذهبى خوبى برخوردار بودند و در بين غربى

 . است كه آقاى خمينى از وجود آنان به عنوان پل پيروزى استفاده كرده استآمدند، شايد به اين علت مى

صدر عوامل مختلفى كاشته بود چگونه ممكن بود روابط نهضت   آقاى خمينى كه در دفتر رياست جمهور آقاى بنى

اد النه جاسوسى از آقاى خمينى احتماالً از طرين اسن. ها مورد توجه نداشته باشد آزادى، بهشتى و ديگران را با غربى

ها و  قبل از آن  هم مطلع بوده چون با نمايندگان خارجى. قرار و مدارهاى شخص آقاى بهشتى مطلع شده است

 .كرده است ولى ممكن است همه آنها از ديد وى پنهان بوده باشد هايزر به عنوان نماينده خمينى عمل مى

خمينى در امور اجرايى دخالت نخواهد كرد و در آن باال  نهضت آزادى و ديگران  بر اين باور بودند كه آقاى 

گهگاهى به ارشاد آنها خواهد پرداخت  و اداره امور كشور بدست آنها خواهد افتاد و لذا وقتى با نمايندگان آمريكا 

 كردند از يكطرف بعنوان اينكه حمايت آقاى خمينى را پشت سر خود دارند و از طرف ديگر اداده تماس برقرار مى

كرد و  آقاى دكتر بهشتى نيز كه مذاكره مى. كردند مملكت در آينده در دست اينان قرار خواهد گرفت، مذاكره مى

بوده است، هم به عنوان نماينده خمينى و هم به عنوان اينكه ... يكى از طرفهاى اصلى مذاكره با سوليوان، هايزر و

ه با حمايت معنوى آقاى خمينى حزب اسالمى نيرومندى كه سازمان و تشكيالت روحانيت را در دست دارد و هم اينك

 .برده است اكثريت مجلس آينده را در دست خواهد داشت تشكيل داده و يا خواهد داد، مذاكرات خود را پيش مى

دانسته   آقاى بهشتى نيز با توجه به رفتار، اعمال و شواهد مختلف، آقاى خمينى و منتظرى را اليق اداره كشور نمى

لذا به دنبال . ت و در صدد قبضه كردن قدرت و بوجود آوردن يك دولت نيرومند به رهبرى خودش بوده استاس

بدست آوردن چنين فرصتى بود كه زمان به او مجال چنين كارى را نداد و قبل از اينكه وى ديگران را از سر راه 

مختومه كردن پرونده انفجار حزب جمهورى خود بردارد، ديگران وى را از سر راه خود برداشتند و شايد هم علت 

قرائن و شواهد موجود حكايت از اين دارند كه آقاى بهشتى جزو حلقه رازدار آقاى . اسالمى در اين امر نهفته باشد

بود و در جريان انقالب )  384(خمينى نبوده است، ولى چون وى روحانى نيرومند شناخته شده متجدد اروپا رفته

تهران را سروسامانى داده، حزب جمهورى اسالمى را طراحى و بنياد نهاده بود و جمعى را تشكيالت روحانيت 
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و با ) 385(كرد و مشاور فرخ رو پارسا، وزير آموزش و پرورش رژيم شاه در امور مذهبى بود هدايت و رهبرى مى

ى مدارس بود، هم با افرادى كمك و همراه دكتر جواد باهنر، دكتر گلزاده غفورى تهيه كننده كتابهاى تعليمات دين

ها با دست وى صورت گرفته بود، آقاى  از رژيم گذشته روابطى داشت و هم بخشى از روابط و زدو بند با غربى

توانست او را به انقياد خود در آورد و لذا  توانست به وى توجه نداشته باشد و بسادگى هم نمى خمينى نمى

 .قاى خمينى بدور باشدتوانست اعمال و روابط او از نظر آ نمى

 در جريان انقالب كسانى كه بعدها رهبر، رئيس مجلس و يا رئيس جمهور شدند، در آن زمان در اذهان عمومى 

توانست بازى  آمدند و الجرم قادر نبودند نقشى را كه آقاى بهشتى مى هايى بيش به حساب نمى مردم، روضه خوان

اءاهللا قصاب و سفارت آمريكا كه ممكن است در آينده رازى را در رابطه با با آوردن واقعه ماش. كند، آنها بازى كنند

 .دهم روابط خارجى انقالب بگشايد، به اين بخش خاتمه مى
  

  ماشاءاهللا قصاب و سفارت آمريكا

  
 :  دو حادثه بدست كميته مستقر در سفارت آمريكا اتفاق افتاد و سروصدايى ايجاد كرد58 در اوايل سال 

راقم اين سطور كه در آن زمان مسئول بخش . تگيرى و آزادى حماد شيبانى و ديگرى دستگيرى سعادتى يكى دس

ها و روحانيت در روزنامه انقالب اسالمى بودم، نه اطالعى داشتم كه در درون سفارت  سياسى داخلى، احزاب، دسته

در مورد هردوى اين واقعه مطالبى در . اى مستقر است و نه اينكه مسئول آن ماشاءاهللا قصاب است آمريكا كميته

 .روزنامه انقالب اسالمى آورده شد

 بعد از دستگيرى سعادتى و مطرح شدن اينكه وى هنگام دستگرى و بعد از آن شكنجه شده است، تحقيقى را پى 

ن چون سعادتى بدست اي.  در روزنامه درج شده است"آيا سعادتى جاسوس است؟"گرفتم كه همه آنها تحت عنوان 

هاى انقالب اسالمى  اى انجام دادم و از وى چون رياست كميته كميته دستگير شده بود با آقاى مهدوى كنى مصاحبه

: آقاى مهدوى كنى جواب داد و گفت. "مسئوليت كميته سفارت آمريكا بعهده كيست؟": را بعهده داشت پرسيدم

سپس از سپاه پاسداران انقالب اسالمى پرسيدم كه . تكند و مسئوليت اعمال آن بعهده ما نيس كميته از ما تبعيت نمى

پاسخ داده شد كه مسئوليت اعمال . آيا مسئوليت اعمال كميته مستقر در سفارت آمريكا بعهده اين ارگان است

 .  حاضر نبود مسئوليت آن كميته را بعهده بگيرد"كارهاى اين كميته بعهده سپاه نيست، هيچ ارگانى رسما

مسئوليت كميته مستقر در سفارت آمريكا بعهده "لبى را خيلى مختصر ولى گويا تحت عنوان  متعاقب اينها مط

شناختم ناراحت شده  بعد از درج مطلب ماشاءاهللا قصاب كه من او را نديده و نمى. ، در روزنامه درج شد"كيست؟

ود كه چرا روزنامه انقالب اسالمى با بود و بوسيله يكى از خبرنگاران ما پيغام داده بود و از روزنامه و من گله كرده ب

ام، اين مطلب را در مورد كميته مستقر در سفارت نوشته  وجوديكه من اينهمه فداكارى نسبت به انقالب و اسالم كرده

است؟ و اضافه كرده بود كه من هم حرفهاى زيادى براى گفتن دارم و مايلم آقاى جعفرى را ببينم و با وى صحبت 

يلى مايل بودم كه او را ببينم و بفهمم كه وى چگونه آدمى است و اين كميته سرانجام به كجا من نيز كه خ. كنم

وابسته است و مسئوليت آن بعهده كيست، اظهار عالقه كردم و به همان خبرنگار گفتم برود به كميته و وقتى را با 

 .  با وى صحبت كنيمماشاءاهللا قصاب براى مالقات بگذارد تا برويم در كميته مستقر در سفارت و

بعد از .  وى با ماشاءاهللا قرار مالقات گذاشت و ما باتفاق هم سر موعد مقرر به كميته مستقر در سفارت آمريكا رفتيم

اش شبيه همان  ورود به كميته و نشستن در دفتر كميته و احوالپرسى با ديدن وى من يكه خوردم، چون درست قيافه

وى بدون اينكه ما از او چيزى سئوال كنيم اول شروع به فحاشى و بد . تهران بودهاى مختلف  گردن كلفتهاى محله

من به او گفتم خير صبر كن و حوصله . خبرنگار به من اشاره كرد و گفت برگرديم. و بيراه گفتن به اين و آن كرد
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هايى را نيز بروز خواهد بگذار فحاشى بكند باالخره در خالل اين حرفها چيز داشته باش، مهم نيست هر چه مى

 . خواهد داد

 چون آقاى سعادتى در رابطه با دادن اطالعات به سفير شوروى وسيله اين كميته دستگير شده بود، من از ماشاءاهللا 

قصاب پرسيدم كه آيا شما بعد از دستگيرى سعادتى وى را شكنجه كرديد و كتك زديد؟ وى جواب داد وقتى او را 

. ا به همين كميته آوردم، من يك چكى به او زدم كه به زمين افتاد و پايش زخمى شددستگير كردم و گرفتم، او ر

سپس .  ساعت او را تحويل سپاه دادم24من خودم چند تا سيلى و پشت گردنى به وى زدم ولى بالفاصله و كمتر از 

سالم انجام داده است اى كه وى براى انقالب و ا داد بعنوان كارهاى ارزنده در ضمن اينكه فحاشى را ادامه مى

كنند و كارهاى خود را به بوق  ديگران اينهمه هر روز خود را اينجا و آنجا مطرح مى: شروع به صحبت كرد و گفت

 . ايد اند تازه اينهمه شما بر ضد من مطلب نوشته ام، انجام نداده همه آنها نصف كارى را كه من كرده. كشند مى

كنم و همراه ماشين سفير  رود، او را تعقيب مى  هر جايى كه سفير آمريكا مى اوالً يكى از كارهايم اين است كه

كار ديگر من اين است كه تابحال اكثر امراى . كند رود و با چه كسانى مالقات مى روم كه ببينم به كجاها مى مى

حساب خودشان ام و آقايان به  را من شناسايى و دستگير كردم و تحويل آقايان داده(  نفر25بيش از )ارتش 

اى بين دستگيرى امراى ارتش  بعد از اين مذاكرات، همان روز اين سئوال برايم مطرح شد كه آيا رابطه. اند گذاشته

وسيله كميته مستقر در سفارت آمريكا و تعقيب سفير آمريكا وسيله ماشاءاهللا قصاب وجود نداشته است؟ آيا با دادن 

اند؟ در آن زمان هنوز   قصاب اين ژنرالهاى ارتش شناسايى و دستگير نشدهچراغ سبز خود سفير آمريكا به ماشاءاهللا

اگر سفير آمريكا از كميته مستقر در سفارت ناراحت . دولت موقت بر سر كار بود و مسئله اشغال سفارت نيز مطرح نبود

ى براى سفارت آمريكا كرد، چون در آن موقع هنوز همه نوع امكانات ايمنى و حفاظت و ناراضى بود قطعاً اقدام مى

از وجود چنين ... هاو اى در سفارت آمريكا مستقر است، روزنامه تا زمانيكه مطرح نشده بود كه كميته. موجود بود

اى به رياست ماشاءاهللا قصاب مطلع نبودند و نيز مطلع نبودند كه اين كميته كار حفاظت، تعقيب و شكار  كميته

ها برمال  ها و آمريكايى مروز كه اينهمه اسناد و مدارك در رابطه با زدو بند با غربىاما ا. ها را بعهده داشته است بعضى

كه دستگيرى بعضى از ژنرالها و بعضى از افراد ديگر با چراغ سبز : شود گفت شده است باحتمال قوى مى

 .ها،وسيله كميته مستقر در سفارت آمريكا انجام پذيرفته است آمريكايى
  
  ديگر روابط رنگارنگ- 3 

  
 در دوبخش گذشته به توضيح روابط نهضت آزادى و روحانيون كه اساس روابط را در تحول انقالب و پيروزى آن 

در اين بخش بطور اختصار به روابط . شد، پرداخته گرديد ها را شامل مى ها و در رأس آنها با آمريكايى با غربى

اسناد . پردازيم ا طيفى كه بيشتر جنبه انفرادى بخود گرفته است مىها با ساير ايرانيها از هر گروه، دسته و ي آمريكايى

توان  براى سهولت و فهم بهتر مطالب ذكر شده در اين بخش مى. منتشر شده النه جاسوسى، پر از اينگونه روابط است

 انقالب نقش دسته اول شامل افراد و يا گروههايى است كه به مرور و در طول: آن را به دو دسته مختلف تقسيم كرد

ها نيز  و آمريكايى. اند تر شده و سرانجام بطور كلى از گردونه انقالب خارج شده آنها در انقالب كم رنگ و كم رنگ

شويم روابط خودشان را با اين دسته اخير كم كرده و يا بحال تعليق  به مرور هر چه به پيروزى انقالب نزديك مى

اند از جا و موقعيتى برخوردار هستند،  كرده ديد و كسانى كه احساس مىدرآورده و در عوض با سردمداران رژيم ج

دسته اول پيشقراول قربانيانى هستند كه . اند كرده اند و يا كانالهاى جديدى با آنها باز مى داده روابط خود را ادامه مى

اين دسته افراد زيادى را . اند ادهصابون دانشجويان پيرو خط امام به لباسشان خورده و اكثراً فرار را بر قرار ترجيح د

بعنوان نمونه از افرادى نظير دكتر على امينى، محمد . شود گيرد و از همه رنگ و طيف نيز در آن ديده مى در بر مى

... اى، تيمسار احمد مدنى، آيت اهللا نورى، آيت اهللا شريعتمدارى و احمد، مهندس مقدم مراغه درخشش، احمد بنى
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اند و با  د ولى چون اين دسته با وجوديكه بعضى از آنها در گذشته در انقالب نقش مؤثرى داشتهتوان نام بر را مى

اند، مورد بحث فعلى ما نيستند كسانى را كه  اند، كامالً از انقالب حذف شده بعضى از سران انقالب نيز در رابطه بوده

 .دهيم د النه جاسوسى و ساير منابع موجود حواله مىمايل به تحقيق در اطراف اينگونه موارد باشند را به مجموعه اسنا

گيرد كه آنها خود از مدافعين و حاميان انقالب بوده و بعضى   دسته دوم از اين روابط رنگارنگ افرادى را در بر مى

 ولى اند، از آنها در انتقال قدرت از رژيم سابق به جمهورى اسالمى نقش مهمى ايفا كرده و يا در استقرار آن كوشيده

 گرچه با هر دو دسته در ارتباط بوده و با اين و يا آن دسته دوست و - چون جزو اعضاء موثر دو بخش گذشته 

شود گنجاند،  در اين دسته نيز افراد زيادى را مى. ام  نبوده، آنها را در اين قسمت آورده-اى نزديك داشته  رابطه

شود در اين  مهمترين افرادى را كه مى. اند نقالب نقش موثر داشتهام كه بيشتر در ا ولى من بيشتر به سراغ كسانى رفته

 :دسته نام برد عبارتند از

  دكتر مظفر بقايى كرمانى و دستيارش دكتر حسن آيت - 1 

  دكتر هادى نجف آبادى - 2 

  صادق طباطبايى - 3 

 نى   تيمسار ولى اهللا قره- 4 

آنها اطالعى در دست ندارم ليست را به همين جا خاتمه  ممكن است افراد مؤثر ديگرى باشند ولى چون من از 

 .پردازم دهم و به شرح مختصرى از هركدام از افراد نامبرده در باال مى مى
  
  دكتر مظفر بقايى كرمانى و دستيارش دكتر حسن آيت- 1 

  
ها با خليل ملكى   همانطوريكه اطالع داريد آقاى دكتر مظفر بقايى رهبر حزب زحمتشكان بود و در نيروى سومى

كرد و بعد كه با خليل ملكى اختالف پيدا كرد، از هم جدا شدند و بقايى و دوستانش حزب زحمتكشان را  فعاليت مى

 فعاالنه عمل و پشت "سيا" مرداد 28به وجود آوردند و از جمله كسانى است كه در به وجود آمدن شرايط كودتاى 

وفسور ريچارد كاتم وى جزو يكى از كسانى است كه بعنوان عامل و بنا به نقل قول شفاهى پر. به مصدق كرد

بناى من پرداختن به حزب زحمتكشان و عملكرد اين حزب . دهند ها قرار مى ها او را در اختيار آمريكايى انگليسى

جود نيست، كسانى كه مايلند در اين مورد اطالع حاصل كنند، بايسته است كه به كتب تاريخى و اسناد و مدارك مو

در اسناد النه جاسوسى هم مطالب زيادى در مورد دكتر بقايى و حزب زحمتكشان وجود . در اين زمينه مراجعه كنند

است كه در انقالب  قصد اينجانب ذكر بعضى اطالعات و نقش هايى. تواند براى محققين منبع خوبى باشد دارد كه مى

ايه و اشاره يكى دوبار در يكى دو مجله از آن ذكرى رفته و اصل داشته كه آنها يا انتشار پيدا نكرده است و يا با كن

 .مسئله در محاق فراموشى افتاده است

 البته بسيارى از سياسيون و محققين از دكتر بقايى و حزب زحمتكشان و نقش وى در جبهه ملى و قبل از آن و پشت 

آقاى دكتر بقايى به . ل كمتر اطالع دارندكردن به دكتر مصدق اطالع وسيعى دارند ولى توده مردم از اين مسائ

 : دارد يكى از دوستان، همفكران و همرزمان پروپا قرص مرحوم آيت اهللا كاشانى است طوريكه خودش اظهار مى

  
توانم بگويم اين است كه در ميان سران درجه يك جبهه ملى تنها كسى كه بر ضد من يا بر  تنها چيزى كه مى... " 

اى نشد خدا رحمت كند مرحوم آيت اهللا كاشانى بود كه تا  ه نجام نداد و وارد نقشه و توطئهضد حزب ما عملى ا

 ".آخر عمر با صحت و صداقت با هم همفكرى و همراهى داشتيم
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 و بعد از آن نيز بنا به گفته خودش دنبال خط آقاى خمينى و يكى از حاميان وى بوده است و وى خودش را در 

 . كه هميشه پيرو اصول بوده استداند زمره كسانى مى
  
راهنماى من در رهبرى حزب هميشه حفظ اصول بود چون در اين راه و اصالً در سياست امكان لغزش و اشتباه " 

اشتباه يك مرد سياسى اگر از خيانت باالتر نباشد الاقل "كنم ولتر يا منتسكيو است كه گفته است  گمان مى. زياد است

: ام تاجايى كه اين افتخار را پيداكردم كه امام خمينى گفت هميشه بدان اصول چسبيده من "معادل خيانت است

 ) 386(".شوند درود به رهبرانى كه از اصول منحرف نمى"

 : دهد  و در رابطه با اينكه دين از سياست جدا نيست، علت حمايت خود را از آقاى خمينى چنين توضيح مى

م و معتقديم كه اسالم از سياست جدا نيست ولى اين عدم جدايى دين از سياست، ما هميشه با اين فكر مخالف بودي" 

  "...معنايش حكومت آخوندى نيست

اى منتشر كرد و ايشان را به عنوان   حزب زحمتكشان ملت ايران در دفاع از آيت اهللا خمينى جزوه1343 در سال 

 . نهاد كردترين مرجع تقليد و شخص اول روحانيت شيعه معرفى و پيش عالى

 به خاطر فتوايى بود كه در باره تحريم تقيه صادر "علت اصلى اينكه ما امام خمينى را به مرجعيت پذيرفتيم صريحا" 

 )387("اهللا كاشانى تقيه كرده است متاسفانه ايشان در سه مورد نسبت به مرحوم آيت. كرده بود

 :دارد كه تيبانى از مجلس خبرگان اعالم مى در دنباله وصيت نامه سياسى خود و حمايت از انقالب و پش

بعد از انقالب حزب ما تصميم گرفت با تمام امكانات از نهضت پشتيبانى كند همانطوريكه قبل از انقالب هم پشتيبانى " 

پرسيدند و بعضى از شما هم جزو آن  پس از گذشت چند هفته به كسانى كه راجع به  انقالب نظر مرا مى. كرده بوديم

گفتم ما تركيبى از انقالب كبير فرانسه و انقالب انگلستان در زمان كرامول و دوران حكومتى كلون  بوديد مىكسان 

آيد عين جرياناتى است كه در كتابهاى مربوط به اين سه دوره خوانده  جريانى كه پيش مى: ديديم در ژنو مى

حتماً ياد داريد هنگامى كه . نرا تقويت كنيمولى خوب ما تصميم گرفته بوديم با نهضت همراهى كنيم و آ... بودم

آقاى خمينى به ايران آمدند در بهشت زهرا گفتند و بعد هم در زمان نخست وزيرى آقاى مهندس بازرگان قيد 

 انصراف حاصل شد و صحبت از مجلس "بايد"بعد از مدتى از اين . كردند كه بايد مجلس مؤسسان تشكيل بشود

بته همه بياد داريد كه من خودم از مدافعين سرسخت مجلس خبرگان بودم و همه جا ال... خبرگان به ميان آمد

با اينكه نمايشنامه : كردم علتش اين بود كردم كه مجلس خبرگان بر مؤسسان ترجيح دارد و آنرا تائيد مى استدالل مى

افتد مثالً كسانيكه اين فيلم  اقات مىدر تأتر يا در سينما هم اين اتف. را قبالً خوانده بودم خودم سرگرم بازى شده بودم

اند مسحور بازى هنرپيشگان  اند كه بر مبناى نمايشنامه شكسپير است با اينكه نمايشنامه را خوانده اوتللو را ديده

در . روند توى نخ بازى اند بعضى به اصطالح درست مى كنند كه نمايشنامه را خوانده شوند و اصالً فراموش مى مى

پس از انتشار . من شديداً واز صميم قلب و با كمال حسن نيت مدافع آن بودم. رگان همينطور شدمورد مجلس خب

پيش نويس قانون اساسى كميسيونى از چند نفر از دوستان براى مطالعه و رسيدگى و ارائه پيشنهادات اصالحى تشكيل 

ديده در هفتاد و چند صفحه تهيه اين آقايان در گرماى تابستان زحمت كشيدند و آن طرحى را كه همه . داديم

مخالفت ... با اينكه برايم مسلم شده بود كه اين طرح بى نتيجه است به خاطر اينكه دوستان دلسرد نشوند... كردند

ولى مجلس خبرگان همان شد كه . نكردم، حتى اظهار عالقه هم كردم و در بعضى جاها مختصر اصالحاتى كردم

 )388(".كردم پيش بينى مى

 بقايى بعد از انتشار پيش نويس قانون اساسى تنها حزبى بود كه جزوه بر ضد آن منتشر كرد و پرسيد سهم  حزب

شود؟ واليت فقيه را آنها طرح كردند بعد هم كه خانه بقايى تفتيش و اسنادش ضبط شد، معلوم شد  روحانيت چه مى

ختصر از گفتار خودش تحت عنوان وصيتنامه با توجه به همين م. معلم آيت در مطرح كردن واليت فقيه بوده است

 : كند كه سياسى مشخص مى
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اهللا كاشانى تا آخر عمر بوده است و لذا بايد داراى خط سياسى واحدى   از همفكران و همرزمان مرحوم آيت-  

 )389.(بوده باشد

و اين افتخار را پيدا . شود  از پشتيبانان و حاميان انقالب و آقاى خمينى بوده، اصولى است و از اصول منحرف نمى-  

 ."شوند درود بر رهبرانى كه از اصول منحرف نمى"گويد  مى كند كه آقاى خمينى در موردش مى

 از حاميان سرسخت مجلس خبرگان است و دوستانش طرحى براى قانون اساسى در هفتاد و چند صفحه تهيه -  

يجه است به خاطر اينكه دوستانش دلسرد نشوند، اند ولى با وجوديكه برايم مسلم شده كه اين طرح بى نت كرده

 .مخالفت نكرده است

كند كه چندان هم به  شود در همين مختصر معلوم مى  اين رجل سياسى كه خود معتقد است از اصول منحرف نمى

 و پس كند كه ما تصميم گرفتيم با تمام امكانات از نهضت پشتيبانى كنيم خود اعتراف مى. اصول اعتقادى نداشته است

ولى خوب ما تصميم "شود كه اين جريان هم مثل ساير جريانهاى ديگر بوده است  از گذشت چند هفته متوجه مى

 به خاطر اينكه دوستان دلسرد نشوند با "گويد   و بعد مى"گرفته بوديم با نهضت همراهى كنيم و آنرا تقويت كنيم

 و از لحن گفتار اين رجل اصولى ".كردم مىطرح مخالفت نكردم و مجلس خبرگان همان شد كه پيش بينى 

و باز با وجوديكه از . پيداست كه حتى اين پيش بينى خودش را به دوستان نزديك و همفكر خودش هم نگفته است

براى اينكه همانطوريكه توضيح دادم به اين نهضت لطمه نخورد و . راه فعلى من سكوت است"مسائلى مطلع است 

 )390(".اى بشويم تقويت طرف مقابل خواهد بود زهاينكه اگر ما وارد مبار

 .دهيم  نقش آقاى دكتر بقايى را در جريان انقالب در دو قسمت مختلف مورد توجه قرار مى

  دكتر بقايى و آيت و مجلس خبرگان- الف 

  دكتر بقايى و اسناد النه جاسوسى-  ب 

  
  دكتر بقايى و آيت و مجلس خبرگان- الف 

  
 خود آقاى دكتر بقايى، وى يكى از حاميان پروپا قرص مجلس خبرگان و از صميم قلب و با كمال  بنا به اعتراف

گويد كه  ولى مى. حسن نيت مدافع آن بوده است و طرحى نيز براى مجلس خبرگان وسيله وى تهيه شده است

هيچ توضيحى . تكرد، همان شده اس مجلس خبرگان مطابق خواست وى پيش نرفته و آنچه از قبل پيش بينى مى

براى روشن شدن اين مسئله الزم است كه در اين رابطه به نقش دوست و . كرده است دهد كه چه پيش بينى مى نمى

و بنا به گفته خود حسن آيت و اعتراف ضمنى بقايى طرح تهيه شده . دستيار وى آقاى دكتر حسن آيت توجه شود

 )391.( رسيدوسيله آيت، همان است كه در مجلس خبرگان به تصويب
  

  واليت فقيه در قانون اساسى

  
دولت موقت نيز آقاى حبيبى .  يكى از وظايف دولت موقت تهيه طرح و تدوين قانون اساسى جمهورى اسالمى بود

هنگامى كه كار تهيه آن طرح از طرف آنها بپايان . را مأمور تهيه و تدوين طرح قانون اساسى كرد... و كاتوزيان و

بعد از آن . لت موقت ارائه شد، آن طرح در دولت موقت به بحث گذارده شد و سپس به تصويب رسيدرسيد و به دو

اى بر آن نوشت و  صدر هم مقدمه آقاى بنى. به شوراى انقالب برده شد و شوراى انقالب هم آنرا تصويب كرد

رفى از واليت فقيه به ميان متعاقب آن، متن تصويب شده دولت موقت و شوراى انقالب كه در آن هيچ بحثى و يا ح

 .نيامده بود براى تصويب رهبر انقالب خدمت آقاى خمينى برده شد
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دو ايراد يكى .  ايراد در گفتگوى حضورى با اعضاء شوراى انقالب رفع شد6 آقاى خمينى ايراداتى گرفته بودند كه 

ر حاشيه آن دو نكته را اضافه كرده د. رئيس جمهور بايد از رجال شيعه باشد و ديگرى تركيب شوراى نگهبان ماند

بعد اضافه كرده . يكى اينكه رئيس جمهور بايد شيعه باشد و ديگرى قضات قضائيه نيز بايد از افراد ذكور باشند. بودند

بودند كه متن اصالح شده را براى اطالع و نظر خدمت ساير مراجع و ارگانهاى حقوقى ببريد تا اگر نظرى هست در 

آن دو نكته امام اضافه شد و طرح براى اظهار نظر خدمت مراجع ديگر ارسال شد و همه . ظ گرددمتن نهايى ملحو

مجدداً متن . مراجع نيز نظر خود را دارند و قانون اساسى نهايى براى تصويب مجدد به شوراى انقالب برده شد

اما اينكه اين قانون اساسى چگونه . دنهايى كه در آن اصالً از واليت فقيه بحث نبود در شوراى انقالب به تصويب رسي

اند  يكى اينكه همين قانون اساسى را كه امام تصويب كرده: به رأى ملت گذارده شود، در شوراى انقالب دو نظر بود

به رفراندوم گذاشته شود و ديگر اينكه مجلس مؤسسان تشكيل شود و اين قانون اساسى وسيله مجلس مؤسسان به 

 .تصويب نهايى برسد

قاى مهندس بازرگان و دكتر سحابى مصر بودند كه چون در حكم نخست وزيرى آقاى بازرگان تشكيل مجلس  آ

مؤسسان جزو وظايف دولت موقت ذكر گرديده است، حال اگر تصويب قانون اساسى از طريق مراجعه به آراء 

آقاى . مردم چه جوابى بدهيمعمومى انجام نپذيرد، درست نيست و ما در رابطه با تشكيل ندادن مجلس مؤسسان به 

دكتر سحابى و مهندس بازرگان در تشكيل مجلس مؤسسان مصر بودند آقاى دكتر سحابى عنوان كرد كه اگر ما اين 

ايم كه مجلس مؤسسان را تشكيل خواهيم  شود و ما به ملت قول داده كار را نكنيم، حرفمان در برابر ملت دوتا مى

رفسنجانى موافق بودند كه همين قانون به رأى عمومى گذاشته شود و طى يك آقاى مهندس سحابى و هاشمى . داد

هر كدام از اين دو نفر در مورد مراجعه به آراء عمومى داليل مخصوص به خود . همه پرسى كار انجام پذيرد

 :داشتند

واگذار شود، در اهللا سحابى دليلش اين بود كه اگر كار تصويب قانون اساسى به مجلس مؤسسان   آقاى مهندس عزت

شود، مردمى كه در طول ساليان در خفقان و سانسور   نفر از سراسر كشور تشكيل مى500مجلسى كه با شركت حدود 

اند، به اين سادگى مسئله را رها نخواهند كرد  اند حاال كه تريبون براى بلند كردن صداى خود پيدا كرده به سر برده

 بكشد و در كشوريكه هرج و مرج است و مراكز تعدد قدرت وجود دارد، و شايد انجام اين كار يكى دو سال طول

وجود دارد كه ...  سرنوشت نهايى آن معلوم نيست چه خواهد شد، به عالوه تجربه چند كشورى نظير پاكستان و

اين خطر وجود دارد كه اگر انجام . تصويب قانون اساسى از طريق مجلس مؤسسان چندين سال طول كشيده است

 كار به مجلس مؤسسان واگذار شود در يك چنين اوضاع و احوال ناآرامى، خود اين كار منجر به ناآرامى بيشتر اين

بنابراين رفراندوم بهترين و كم خطرترين طريقه براى . بشود و خطرات احتمالى جبران ناپذيرى دامنگير كشور شود

س مؤسسان تشكيل بشود، اكثريت آن را اگر مجل: گفت آقاى هاشمى رفسنجانى مى. تصويب نهايى آن است

آخوندها خواهند داشت و آنوقت شما خواهيد ديد كه چه قانون اساسى ارتجاعى به تصويب خواهد رسيد و آن 

بعد از اين . براى جلوگيرى از اين كار رفراندوم مناسبترين راه است. وقت از آن قانون اساسى كيف خواهيد كرد

در مورد چگونگى تصويب قانون اساسى با رهبر انقالب آقايان دكتر سحابى، مهندس بحثها براى كسب تكليف و بحث 

در قم رهبر انقالب آقاى خمينى . اهللا طالقانى به قم رفتند صدر و آيت اهللا سحابى، مهندس بازرگان، بنى عزت

ود را اظهار كنند و كار  تا مردم نظر خ". متن قانون اساسى مصوب شوراى انقالب را به رفراندوم بگذاريد": فرمودند

هاى قبل خود را   باز آقاى دكتر سحابى و مهندس بازرگان مخالفت كردند و همان بحثها و استدالل".تمام بشود

چون در كلمه نخست وزيرى من آمده : تكرار كردند و آقاى مهندس بازرگان پايش را توى يك كفش كرد و گفت

اين كار از طريق مجلس مؤسسان انجام نشود، دنيا به ريش ما است كه بايد مجلس مؤسسان تشكيل بشود، اگر 

ملت : باز آقاى خمينى گفتند. خندد و آقاى بازرگان اصرار داشتند كه حتماً بايد مجلس مؤسسان تشكيل بشود مى
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باز آقاى . خود حاضر و در صحنه هستند قانون اساسى را از طريق مراجعه به آراء عمومى به تصويب ملت برسانيد

ازرگان رسماً مخالفت كردند كه همان قانون ا ساسى مصوب شوراى انقالب و تائيد امام و مراجع ديگر به رفراندوم ب

براى اينكه مشكل : سرانجام آقاى طالقانى وسط را گرفته و پيشنهاد مجلس خبرگان را دادند و گفتند. گذاشته شود

 نفر  باشد تشكيل داد و از هر استانى مثالً دو نفر 70 - 60شود مجلس مؤسسانى كه اعضاء آن محدود به  حل بشود، مى

اين پيشنهاد . براى شركت در آن انتخاب بشوند و اين مجلس مؤسسان كار تصويب قانون اساسى را به پايان برساند

 نفره، مجلس مؤسسان محدود يعنى همان مجلس خبرگان تشكيل بشود و 600 - 500پذيرفته شد كه بجاى مؤسسان 

ها برابر رأى  خبرگان نيز تشكيل گرديد و سعى هم شد كه جورى عمل شود كه در اين مجلس رأى كالهىمجلس 

اسناد و مدارك تمام اين بحث و گفتگوها در مورد قانون اساسى مصوب دولت موقت و شوراى . معممين باشد

 بود در مجلس شوراى اسالمى انقالب و تاييد و تصويب امام كه در آن هيچ حرفى از واليت فقيه به ميان نيامده

 .موجود است

 خالصه در نتيجه پافشارى آقاى مهندس بازرگان مبنى بر تشكيل مجلس مؤسسان و پيشنهاد تشكيل مجلس مؤسسان 

محدود بوسيله آقاى طالقانى، آقاى خمينى فرمان تشكيل مجلس خبرگان را جهت بررسى و تصويب قانون اساسى 

 :اى كرد و گفت قبل از تشكيل مجلس خبرگان ناگهان آقاى منتظرى مصاحبهاى  يكى دو هفته. صادر كردند

قانون جمهورى اسالمى بايد واليت فقيه داشته باشد و صد در صد اسالمى باشد و غرب زدگى پيش نويس قانون " 

در قانون اساسى بايستى واليت و حكومت فقيه كامالً تصريح . اساسى دولت موقت، بيش از شرع زدگى آنست

 )392("شود

 :اهللا سحابى دراين رابطه در لندن در گفتگويى به نگارنده چنين توضيح داد  آقاى مهندس عزت

وى در روز تشكيل مجلس . هنگامى كه مجلس خبرگان تشكيل شد، آقاى آيت جزء اعضاء هيئت رئيسه بود" 

قت صالحيت نوشتن قانون اساسى دولت مو: خبرگان سخنرانى كرد و در آن مسئله واليت فقيه را عنوان كرد و گفت

رانداشته است و مجلس خبرگان خودش بايد رأساً قانون اساسى را از نو بنويسد و بعد از آن آقاى آيت بعضى از 

مواد قانون اساسى مصوب شوراى انقالب را با قانون مشروطيت مقابله كرد و نتيجه گرفت كه آن قانون خيلى 

 حداقل با بودن پنج مجتهد رنگ و بوى اسالمى دارد، در صورتيكه اين قانون تر از اين قانون بوده است و مترقى

اى را آورد و تك تك مواد  بعد از آن وى متن آماده شده. مصوب شوراى انقالب اصالً رنگ و بوى اسالمى ندارد

اليت فقيه را، بعدها در پرونده آقاى دكتر آيت مشاهده شد كه مسئله و. آن را به بحث گذاشت و به تصويب رسانيد

 .وى عنوان كرده است

اى را كه حزب زحمتكشان تهيه كرده بود و به   از طرف ديگر روزى آقاى موسوى اردبيلى در شوراى انقالب جزوه

امضاء شوراى مركزى آن حزب بود و بوسيله يكى از اعضاء خود آنرا به آقاى موسوى اردبيلى داده بودند، وى آن 

 ذكر شده بود كه اين قانون اساسى كه دولت موقت تهيه كرده است، فقط در آن بجاى در آن جزوه. را به من داد

شاه رئيس جمهور گذاشته شده است و رنگ و بوى اسالمى ندارد و همان قانون مشروطيت است، با اين تفاوت كه 

 چونكه در متمم تر بوده است، آن قانون مشروطيت خيلى از اين قانون اساسى تهيه شده وسيله دولت موقت مترقى

آقاى مهندس سحابى . آن قانون آمده است كه براى تطابق قوانين با شرع بايد قوانين به تصويب پنج مجتهد برسد

در دوره اول مجلس شوراى اسالمى كه من نماينده بودم به كميسيون برنامه و : در ادامه آن اضافه كردند و گفتند

آمد، ولى چون هر دو  يسيون آمد و من با وجوديكه از وى خوشم نمىبودجه رفتم و آقاى دكتر آيت هم به اين كم

كرديم و با هم در رابطه  در يك كميسيون بوديم و من در آن كميسيون رئيس بودم، گهگاهى با هم صحبت مى

و روزى دكتر آيت در كميسيون برنامه . بوديم و اصوالً در يك كميسيون كارى، همه با هم در ارتباط و گفتگو هستند

من و اسرافيليان رفتيم خدمت آقاى : بودجه در مورد واليت فقيه براى من و آقاى مهندس معين فر چنين نقل كرد
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اند كه ولى فقيه حاكم باشد و قانون اساسى اسالمى باشد، حاال اين پيش  منتظرى و گفتيم كه مردم انقالب كرده

يب شوراى انقالب رسيده است رنگ و بوى اسالمى نويس قانون اساسى كه وسيله دولت موقت تهيه شده و به تصو

ندارد و اين قانون اساسى اسالمى نيست و بايد تغيير كند و بصورت اسالمى درآيد و واليت فقيه بايد در قانون اساسى 

بعد از اين جريان فهميديم كه مصاحبه آن روز آقاى منتظرى همان بوده است كه حسن . جمهورى اسالمى باشد 

 ".اند فيليان از دوستان و همكاران دكتر بقايى و حزب زحمتكشان به وى پيشنهاد كردهآيت و اسرا

 :  آقاى دكتر حسن آيت در يك مصاحبه مطبوعاتى در محل حزب جمهورى اسالمى گفت

ه يكى اينك: اند دو چيز است عليه من دست به سمپاشى زده... علت اينكه روزنامه انقالب اسالمى و ساير ضدانقالبيون" 

من قانون اساسى را كه تالش كردم و در مجلس خبرگان از صورت غربى به صورت اسالمى درآوردم بى اعتبار 

 )393.("خواهند از من انتقام بگيرند سازند و دوم اينكه چون من باعث به تصويب رسيدن اصل واليت فقيه هستم مى

تغيير جهت دادن دكتر بقايى از واليت فقيه  باز آقاى مهندس سحابى در مورد حزب زحمتكشان و دكتر بقايى و 

 : چنين اظهار داشتند

ايد كه اين قانون  شما گفته:  در زندان اوين بودم، روزى بازجويم مرا احضار كرد و گفت66 هنگامى كه در سال 

فهاى من در پاسخ به بازجو باز جريان كيفيت قانون اساسى و حر. اساسى آمريكايى است و اينها آمريكايى هستند

اى را كه انگشت روى امضاء آن  بعد از آن بازجو نامه. موسوى اردبيلى و دكتر حسن آيت را براى وى نقل كردم

جناب : نامه چنين بود. نامه را خواندم! من گفتم خير. شناسيد گذاشته بود به من نشان داد و گفت اين خط را مى

 از من خواستند كه بگويم فعالً براى اداره كشور چه بايد آقاى دكتر بقايى چندى پيش از طرف كاخهاى سفيد و سياه

آنها . و سرنوشت مردم را در دست بگيرد. تواند كشور را اداره كند من گفتم كه تنها شخص بقايى است كه مى. كرد

. O.K درست است و مطلب "بعد از چند روزى به من خبر دادند كه نظر شما كامال. دهيم گفتند كه به شما خبر مى

 .بعد از آن بازجو دستش را از روى امضاء آن برداشت نامه از آقاى رفيع زاده عضو سيا بود. است

 از طرف ديگر طبق محتويات پرونده دكتر بقايى ژنرال اويسى طى دو تماسى كه با دكتر بقايى گرفته بود، به بقايى 

كنيم و اول دو ماه يك حكومت نظامى  ىگفته بود كه شما خود را براى رياست جمهورى آماده كنيد و ما كودتا م

بعد از اين دو جريان ناگهان آقاى دكتر بقايى هيئت رئيسه و . دهيم دهيم و بعد آن را تحويل شما مى تشكيل مى

كند و طى يك سخنرانى كه بعداً نوار آن وسيله يكى از افراد شركت  اعضاء باالى حزب زحمتكشان را جمع مى

در .  چاپ گرديد"افول يك مبارز" و بنام -كه نوار آن نيز موجود است-و پياده گرديد كننده به بيرون آورده شد 

 ماهى از زمان پيشنهاد واليت فقيه و مجلس خبرگان گذشته بود، تغيير جهت داد و 6 - 5آن سخنرانى كه حدوداً 

اطالع و همين  ى سواد و بىتواند كشور را اداره كند و اينها بدبخت هستند و ب روحانيت نمى: شروع كرد به اينكه

توانيد خود در حزب باشيد ولى من استعفا  توانم تحمل كنم و شما مى آقاى منتظرى بى سواد و من ديگر اينها را نمى

ها كار  كند كه براى آمريكايى آيد، اعتراف مى هايى كه از بقايى به عمل مى در بازجويى. دهم و استعفا داد مى

اول به مقدم : گويد مى. اند كرده و عامل بوده سند ديگر چه كسانى با شما همكارى مىپر از وى مى. كرده است مى

ها وصل  اى پيشنهاد كردند و وى همكارى را پذيرفت و دوم محمود كاشانى از طريق انگليسيها به آمريكايى مراغه

 .عالوه بر اينها آقاى دكتر حسن آيت نيز همكار من بوده است. شود مى

روند و تمام اسناد و مدارك آنجا را جمع آورى  رى بقايى بازجوها و دادستانى به منزل وى مى بعد از دستگي

 .كنند مى

 بنا به نقل قول بازجويان وى بعد از فاش شدن تمام اسرار و همكارى وى با آمريكا و سيا و ژنرال اويسى، روزى در 

و . ام چيز من تمام شده است و من بدبخت شدههمه : گويد زند و مى جلو بازجو دو دستى محكم به صورت خود مى

بازجوهابه اين مسئله توجه نكرده بودند كه وى . گيرد بدون اينكه چيزى از خود بروز بدهد تصميم به خودكشى مى
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گيرند چون  مشروب را از وى مى. نوشيد الكلى شديدى بوده و هميشه مشروب همراه خود داشت و مرتب مى

شود ولى چون ساليان دراز در اثر بيمارى قند  د، ديگر چندان قند در بدنش ايجاد نمىشو مشروب از وى گرفته مى

. كند كرده است وى در سلول با وجود نبود قند در بدنش آنسولين تزريق مى خودش آنسولين به خودش تزريق مى

 اين وسيله دست به روزى به. كشد كند و مى خاصيت آنسولين اين است كه اگر در بدن قند نباشد شخص را فلج مى

كند كه صورتش كج و  رود كه سرى به وى بزند، مشاهده مى زند وقتى يكى از پاسدارها به سلول مى خودكشى مى

دهد بالفاصله او را به  كند و خبر مى وى مطلب را فورى گزارش مى. معوج شده است و در حال احتضار است

شود و بدينسان   از مردن وى جلوگيرى كنند مؤثر واقع نمىكنند كه برند و هر چه اطباء كوشش مى بيمارستان مى

 .دهد جان مى
  

  دكتر حسن آيت و بنياد گروه زير زمينى در ارتش

  
شود و   در زمان شاه يك گروه زير زمينى مخالف رژيم شاه متشكل از دو شاخه نظامى و سياسى در ارتش تشكيل مى

، سروان صياد شيرازى و كالهدوز عضو شاخه نظامى آن و سرهنگ شريف النسب، سرهنگ سليمى، سرهنگ رحيمى

آقايان دكتر حسن آيت، دكتر جاسبى و پرورش، عضو شاخه سياسى آن و دكتر آيت نيز رهبر شاخه سياسى آن بوده 

 :اطالعات بدست آمده از اين گروه از منابع مختلف به شرح زير است. است

 نامزد نماينده تهران در دور اول مجلس شوراى اسالمى، چندين 30 جهت بحث و مذاكره بر سر انتخاب 58 در سال 

جلسه مذاكره بين نمايندگان روحانيت مبارز، حزب جمهورى اسالمى، سازمان مجاهدين انقالب اسالمى و دفتر 

همĤهنگى همكاريهاى مردم با رياست جمهور تشكيل شد كه اينجانب در دو جلسه آن بعنوان نماينده دفتر همĤهنگى 

ايكه با نمايندگان آنها در دبيرخانه روحانيت مبارز تشكيل شد، از جانب دفتر همĤهنگى  آخرين جلسه. كت داشتمشر

اهللا خسروشاهى، حجت االسالم  دكتر عبدالصمد تقى زاده، على امير حسينى و نويسنده شركت داشتيم و آيت

شركت ... ، حسن واعظى و(ابو شريف)انى محالتى، حجت االسالم شاه آبادى، اسداهللا بادامچيان، عباس آقا زم

يكى از مشكالت اصلى بر سر . بحثهاى زيادى از سر شب تا نزديكيهاى صبح بعمل آمد و توافقى حاصل نشد. داشتند

حاصل نشدن توافق، نامزدى دكتر حسن آيت بود كه نمايندگان دفتر همĤهنگى بشدت با نامزدى وى مخالفت 

ورى و سازمان مجاهدين انقالب اسالمى نيز اصرار داشتند كه حتماً بايستى وى در كردند و نمايندگان حزب جمه مى

گفته شد كه اين چه اصرارى است كه حتماً بايد آقاى آيت انتخاب گردد و مگر افراد . ليست مشترك قرار بگيرد

گران فاقد آن بعالوه وى چه امتيازى دارد كه دي. واجد شرايط ديگرى براى حزب جمهورى اسالمى وجود ندارد

اى از  و در جايى نشانه) 394(وى كه قبل از انقالب مبارز و فعال نبوده و برعكس نقاط ضعف هم داشته است. هستند

در پاسخ به اين مطلب آقاى ابوشريف . كرده است وجود ندارد اينكه وى انقالبى بوده و عليه رژيم شاه مبارزه مى

گر چه او نكات ضعفى دارد ولى وى فعال و مبارز :  حاصل گردد گفتبراى اينكه شايد مسئله حل بشود و توافقى

نگارنده براى اولين بار در آنجا فقط از وجود يك . بوده است و يك سازمان مخفى در ارتش تشكيل داده است

صدر از رياست  ولى بعد از دستگيرى و بازداشت اينجانب و ساقط كردن آقاى بنى. چنين سازمانى مطلع شدم

 :آيد از اين سازمان نظامى بدست آمد  در طول مدت بازداشت و بعد از آن اطالعات ديگرى كه در زير مىجمهورى

روزى .  در بانك سپه مسئوليتى داشته است52 - 54 از شاخه نظامى اين گروه آقاى سرهنگ رحيمى حدود سالهاى 

. گذارد ارت شناسايى خود در محل نماز جا مىخواند، اطالعيه وحيد افراخته را همراه با ك بعد از اينكه وى نماز مى

كنند به ساواك  وسيله كسانى كه آن را پيدا مى( از سوى سازمان مجاهدين خلق)كارت و اطالعيه وحيد افراخته 

و عليرغم روشهاى معمول در ساواك . كند در نتيجه اين كار، ساواك وى را دستگير و بازداشت مى. شود منتقل مى
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يك ارتشى با يك گروهى كه هدف براندازى دارد جرم سنگينى است، وى در دادگاه نظامى به كه ارتباط داشتن 

 .گردد يكسال زندان محكوم مى

وى كه مأمور . كرد  سرهنگ شريف النسب كه در آن زمان سرگرد ارتش بود، در ساواك اصفهان خدمت مى

 شد و هنگامى كه به ايران مراجعت كرد از اطالعاتى بود براى ديدن يك دوره آموزشى يكساله به آمريكا اعزام

بعد از پيروزى انقالب سرهنگ رحيمى، سرهنگ . خدمت در ساواك بيرون آمد و به ركن دوم ارتش منتقل گرديد

بنا به . شوند و كالهدوز در تشكيل سپاه نيز نقش مهمى بازى كرد شريف النسب و كالهدوز مأمور تصفيه ارتش مى

آقاى . اند  در پادگان لويزان داده57 نظامى ترتيب به گلوله بستن سران نظامى را در سال ها، اين گروه گفته بعضى

بهشتى پس از تشكيل حزب جمهورى اسالمى، دكتر حسن آيت را به عضويت شوراى مركزى حزب جمهورى 

 .اسالمى در آورد

ت از اين دارند كه دكتر بقايى و  اعترافات و اسناد بازجويى آقاى دكتر بقايى كه در صفحات قبل آمده است، حكاي

اند و احتماالً اين سازمان نظامى زير زمينى  كرده محمود كاشانى و دكتر آيت از عوامل آمريكا بوده و با آنها كار مى

شده است، ولى اينكه ديگر اعضاء آن نيز وصل به بيگانگان  ها وصل مى نيز از طريق آقاى دكتر آيت به آمريكايى

معموالً گروهها و . كند  تا بدين زمان اطالعات نگارنده در اين مورد چيزى را حكايت نمىاند، حداقل بوده

آورند و يا سازمانهايى كه بعد از بوجود آمدن  سازمانهايى كه بيگانگان در كشورهاى ديگر براى منافع خود بوجود مى

كنند و چنين نيست كه همه اعضاء آن از اين  كنند، معموالً بوسيله يك حلقه آنها را به خود متصل مى در آنها نفوذ مى

حلقه اتصال مطلع باشند، بلكه هر چه تعداد كمترى از افراد آن سازمان از اين حلقه اتصال اطالع داشته باشند، 

ها از اين  معموالً يك و يا چند نفر از بااليى. گردد كارآيى آن سازمان در خدمت كردن به اهداف بيگانه بيشتر مى

اند، و مابقى اعضاء از روى حسن نيت و صداقت و به قصد اينكه به  ع هستند و يا خود رابطه برقرار كردهرابطه مطل

در مورد سازمانى . پردازند شوند و در آن به فعاليت مى كنند وارد اينگونه سازمانها مى كشور و ميهن خود خدمت مى

داشته است، خود دكتر آيت از دستياران دكتر كه آقاى آيت از بنيان گذاران و رهبريت سياسى آن را در دست 

عالوه بر آن مأموران اطالعاتى . بقايى است كه بنا به اعترافاتش خود عامل آمريكا بوده و دكتر آيت نيز دستيارش

آقاى دكتر بهشتى نيز با دكتر آيت رابطه تنگاتنگ داشته و وى را . اند ساواك و ارتش نيز در آن سازمان عضو بوده

 .ر مركزى حزب جمهورى اسالمى كرد و وى يكى از سياست گذاران مهم حزب بودعضو كاد
  

  دكتر بقايى و دكتر آيت از عوامل آمريكا

  
اى اين است كه تا گروه اصلى قدرت را قبضه كند و بر همه امور مسلط شود و   يكى از خواص انقالبهاى توده

ر همه ارگانهاى كشور برقرار سازد، بداليل متعددى، بسيارى از ديكتاتورى خود را بر جامعه تحميل و جو سانسور را ب

از جمله يكى به دليل وجود مراكز متعدد قدرت و ديگرى به دليل اينكه . شود اسرار پشت پرده و پنهان آشكار مى

توده جوان كه با عشق و عالقه و از روى خلوص نيت، همه توان و هستى خود را در راه به ثمر رسيدن انقالب 

اند اعتماد كرده و تنها به عشق رسيدن به جامعه با صفا و  هايى كه داده گذاشته و به درستى و صداقت رهبران و وعده

كم متوجه  دور از هرگونه حيله و ترفند و حاكميت ضابطه به ميدان آمده، وقتى به مرور و در جريان كار كم

خواهند باور كنند كه  شود و يا نمى ل اول باورشان نمىشوند، در مراح ها و زدو بندهاى سران انقالب مى نادرستى

طلبى و  حرفهاى گذشته سران انقالب از جمله بخاطر رسيدن به قدرت بوده است، ولى به مرور كه جريان قدرت

شود  اى جز باور كردن ندارند، در اين مرحله و به مرور كه مسائل برايشان روشنتر مى گيرد، چاره نادرستى شدت مى

ها و حيله و تزويرها  گردد، آن دسته از انقالبيون و جوانانى كه خود آلوده به نادرستى ال برايشان مطرح مىو سئو

اند، اطالعاتى را كه خود شاهد آن بوده و يا بدست آورده، بعد از سر خوردن و ناراضى شدن از اوضاع و  نشده
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كنند و افسوس  ها نقل مى  براى دوستان و خودىگذارند و در مجالس محرم احوال، آنها را در اختيار ديگران مى

هاى درونى خود آنچه را كه در  اند و براى خالى كردن عقده خورند كه خود چگونه اغفال شده و فريب خورده مى

از جمله اين موارد يكى آشكار شدن جريان همكارى آقاى دكتر بقايى و دستيارش دكتر . سازند دل دارند، آشكار مى

 )395.(مريكايى هاستحسن آيت با آ

گردد، در جريان كار فاش مى كند كه   بعد از اينكه بقايى دستگير و در اطالعات و دادستانى بازجويى و محاكمه مى

هاى اطالعات و سپاه با مطلع شدن از اين جريان پيش آقاى  بچه. آقاى دكتر آيت همكار و دستيار من بوده است

طبق اعترافات دكتر بقايى، حسن آيت هم جاسوس : گويند  مى كنند و مىروند و جريان كار را گزارش خمينى مى

حال كه چنين است اسم او را از ليست شهدا : گويد ها و اعتراض آنها مى آقاى خمينى در جواب اين بچه. بوده است

ما به دليل ا. خورد حذف كنيد ولى مطلب را مسكوت بگذاريد و آنرا فاش نسازيد، چون به اسالم و مسلمين لطمه مى

وجود مراكز متعدد قدرت و اينكه هر دسته و گروه بخشى از اطالعات را در اختيار داشته و اين اطالعات نيز در 

گردند به  ها مواجه مى اختيار افراد مختلف و بچه هاييكه با نيت پاك آمده بودند، نيز هست، هنگامى كه با نادرستى

 .شود مرور اين اطالعات نيز فاش مى

شود اين است كه در جريان پرونده آقاى بقايى معلوم   ديگرى كه از پرونده آقاى دكتر بقايى فاش مى مطلب

شود كه مسئله واليت فقيه را ايشان عنوان كرده و آقاى دكتر حسن آيت از جانب ايشان و حزب زحمتكشان  مى

 .گيرد مسئوليت طرح و به تصويب رساندن آنرا در مجلس خبرگان بعهده مى

 :ما چگونگى دستگيرى و بازداشت آقاى دكتر بقايى طبق اطالعات كسب شده چنين است و ا

كارد كه وى به مقامهاى باالى ساواك نيز   آقاى بقايى از سالهاى قبل شخصى را در ساواك بنام رفيع زاده مى

داده   به او مىكرده و آقاى رفيع زاده عامل وى در ساواك بوده است و اطالعات مهم را دست چين مى. رسد مى

مدتى قبل از انقالب آقاى رفيع زاده را به . كرده است ها رد مى است و آقاى دكتر بقايى هم آن را به آمريكايى

بعد از انقالب آقاى رفيع زاده، رابط آقاى بقايى و . شود فرستد و وى يكى از عوامل ساواك در آنجا مى آمريكا مى

هنگاميكه . گيرد آيد و از اين طريق ژنرال اويسى با وى در ارتباط قرار مى  مىها شده و بعضويت سيا نيز در آمريكايى

دهد، چون مأموران اطالعاتى جمهورى اسالمى مكالمات بقايى  اويسى وعده كودتا و رياست جمهورى را به وى مى

اش، وى را  ام رابطهدهند و پس از كشف تم اش را با اويس كشف و آنرا تحت كنترل قرار مى كنند، رابطه را شنود مى

 .بازداشت كرده، ژنرال اويسى را نيز ترور مى كنند

 اين بود خالصه مطالبى كه در مورد بازداشت و دستگيرى آقاى دكتر بقايى وسيله بعضى از مقامات دادستانى و 

يرون درز پيدا اطالعاتى و نيز افراد موثقى كه به نحوى با پرونده آقاى دكتر بقايى ارتباط پيدا كرده بودند به ب

بعد از ذكر اين مطلب به سراغ اسناد النه جاسوسى برويم و ببينيم آن اسناد در مورد آقاى دكتر بقايى چه . كرده

 .گويند مى
  

  اسناد النه جاسوسى و آقاى دكتر بقايى-  ب 

  
تر بقايى تا تاريخ   سند در مورد حزب زحمتكشان و رهبر آن آقاى دك21 " جمعا23 در اسناد النه جاسوسى، شماره 

 براى ويليام 1978 ژانويه 16 انتشار پيدا كرده است و از آن تاريخ به بعد فقط يك نامه از بقايى كه در تاريخ 1353

سوليوان نوشته است و نيز با داشتن شرح حال وى كه استمپل گزارش كرده است چيز ديگرى انتشار پيدا نكرده 

بعضى از آنها اشاره به . گيرد  سند منتشره مسائل مختلفى را در بر مى21ين ا. است، به اين مسئله باز خواهم گشت

شخصيت و خصوصيات اخالقى و بعضى از اعتيادهاى وى دارد، بعضى ديگر مسائل مطروحه فى مابين آقاى دكتر 

 بعضى ديگر .شود بقايى و يا ساير مسئوالن حزب زحمتكشان نظير دكتر سپهبدى با مقامات سفارت آمريكا را شامل مى
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هاى حزب زحمتكشان و بعضى از پيشنهادات و  اطالعات مختلف سياسى، جريانات سياسى روز، بعضى از خواسته

ها با آن مسائل و نيز توضيح  ها در مورد مسائل ايران و نحوه درگيرى آمريكايى نظرات آقاى دكتر بقايى به آمريكايى

در زير به بعضى از نكات اين اسناد و . گيرد ريكا را در بر مىعلت بعضى از مواضع آقاى دكتر بقايى نسبت به آم

آقاى دكتر سپهبدى در ) 1951) 1330/9/24 دسامبر 15در تاريخ . شود گزارشها جهت اطالع خوانندگان اشاره مى

 : دارد سى نينچ اظهار مى. يك مذاكره حضورى به وابسته كارگرى سفارت آمريكا آقاى سى

، ضرورى تشخيص داده است كه بطور آشكار و علنى عليه اياالت )396(ر حزب كارگرانآقاى دكتر بقايى رهب" 

هاى  كرد توده آقاى سپهبدى معتقد است كه اگر دكتر بقايى طور ديگرى رفتار مى. متحده آمريكا اظهار نظر كند

كردند كه سفارت  مىشود تحت الهام كمونيستها است، باور  مردم داستانهاى درج شده در مطبوعات را كه گفته مى

 ."دهد اياالت متحده آمريكا در تهران كمك مالى به اين حزب كرده و آنرا تحت تشويق معنوى قرار مى

 آقاى سپهبدى معتقد است كه به نفع روابط حسنه بين ايران و آمريكاست كه آمريكا هدف حمله قرار گيرد، تا بدين 

 ) 397.( كه اياالت متحده پشتيبان حزب كارگران است رد شودترتيب هر گونه امكان اينكه ايرانيان باور كنند

  و نيز

 )398(".آقاى سپهبدى بار ديگر اذعان كرد كه در هسته داخلى حزب، كارگرى وجود ندارد" 

كند كه وابسته كارگرى سفارت اخيراً با آقاى دكتر  گزارش مى) 1952) 1331/8/5 اكتبر 17 سفارت آمريكا در تاريخ 

 حزب كارگران ايران و عضو برجسته جبهه ملى مالقات كرده و مسائلى را مورد بحث و گفتگو قرار داده بقايى رهبر

 از جمله اينكه دكتر بقايى . است

مدعى است كه با عزيمت انگليسيها، آمريكا فرصت خواهد داشت تا يك سياست مستقل و روشن بينانه نفتى براى " 

 )399.(" لحاظ تاسيسات توزيع و پخش و به بازار رسانى نفت توصيف كرداو اين موضوع را از. ايران تهيه كند

 : كند وزارت خارجه آمريكا در مورد دكتر بقايى به سفارت آمريكا چنين گزارش مى) 1337آذر  )1959 در اكتبر 

ف براى دكتر مظفر بقايى رهبر حزب كارگران و دومين شخصيت مهم در جبهه ملى، يك سابقه سياسى بعنوان مخال" 

خود دست و پا كرده است، بدون توجه به شكل سياسى دولت بر سر كار، بطور دائم يك منبع عمده مخالف بالقوه يا 

در نتيجه در گذشته كوششهايى بعمل آمده است كه بوسيله خريدن وفادارى رسميش با . شود بالفعل در بقايى پيدا مى

بقايى جاه طلب، هدفش را بر روى كمتر از . متناع ورزيده استوزارت و سفارت او را ساكت نمايند كه او از آن ا

نخست وزيرى تنظيم نكرده است، اخيراً گزارش شده بود كه او به دو نفر از متخصصين حزب كارگران خود وظيفه 

،  را آماده براى استفاده در صورتيكه سرانجام زمام قدرت به دست او افتد"كابينه در خفا"تهيه يك برنامه عمل و 

اگر چه او فرصت طلب و زيرك است، شاهدى بر احتمال وقوع چنين چيزى وجود . محول نموده است

 )400(".ندارد

به رئيس بخش سياسى در مورد ) CAS(از يك منبع كنترل شده آمريكايى ) 1964) 1343/8/12 نوامبر 3 در تاريخ 

 : شود آقاى بقايى چنين گزارش مى

 آبان وضعيت 4اهللا خمينى در نطق مهمى در قم در روز   گفت كه آيت1343بان  آ11 دكتر مظفر بقايى روز -1" 

موافقتنامه و نيروها و همچنين موافقتنامه دويست ميليون دالرى خريد اسلحه را كه اخيراً از تصويب مجلس گذشته 

 .مورد حمله قرار داده است

 خودش خواهد بود و طى آن او حكومت را به اى است كه به امضاى  بقايى گفت كه خود او سرگرم تهيه رساله- 2 

بقايى همچنين . خاطر پشتيبانى و تصويب وضع موافقتنامه نيروها با اياالت متحده آمريكا مورد حمله قرار خواهد داد

گفت كه خطى را كه او در مقابل آمريكاييها از آن دفاع خواهد كرد اين خواهد بود كه آمريكاييها بطور غير 

بقايى همچنين گفت كه او . دهند كه اين قانون به وجهه آنها و شهرت آنها در ايران لطمه بزند جازه مىاى ا معقوالنه
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كند كه براى او الزم است كه ابتكارى در اين  حاضر است به خاطر انتشار اين رساله به زندان بيفتد ولى احساس مى

ن موافقتنامه هستند نيز آنرا مورد حمله قرار زمينه بعمل آورد زيرا او انتظار دارد كه ديگرانى كه مخالف اي

 ).401("دهند

و ) 402( در ضمن، اين سند فوق از اسناد گروه يك و مستثنى از خروج از طبقه بندى و تنزل به طور اتوماتيك است

 اى از شرح حال و هاى سياسى آقاى دكتر بقايى است و شامل خالصه باالخره در گزارشى كه جهت الصاق به پرونده

 :باشد چينن آمده است مشاغل وى مى

توسط روسيه، انگلستان، شاه و ساواك كشف و مورد حمايت قرار ( با ترتيب زمانى)اند كه او بطور پنهانى  گفته" 

احتماالً تشويق شده )متوجه شد كه دكتر بقايى بتوسط ساواك اجازه يافته است CAS،  0531در مرداد . گرفت مى

 ....به دكتر بقايى گفته شد كه براى ستاد مركزى حزب دفترى اجاره كند. ا فعال كندكه حزب زحمتكشان ر( است

ترين و خطرناكترين عضو مجلس در نظر گرفته  بقايى بعنوان باهوشترين و همچنين فرصت طلب: 1331 مرداد 

 .شود مى

شود كه از   دليل گفته مىبدون. باشد شود بقايى رهبر جناح راست مخالف دولت زاهدى مى گفته مى: 1332 مهرماه 

 .گيرد انگلستان پول مى

در بين افسران ارتش (  رئيس دايره سوم ساواك شد1350احتماالً مردى كه در سال )سرهنگ دوم مقدم : 1333 دى 

در كرمان بر اين گمانند كه انگلستان از طريق سيد ضياء طباطبايى از بقايى حمايت . به نفع بقايى مبارزه كرد

 .كند مى

شود، بنا بر اين در اين مورد كه حمايت انگلستان را به دنبال  بقايى بوسيله لژ فراماسيونرى حمايت مى: 1339سفند  ا

 )403("شود دارد مورد سوء ظن است، دوباره زندانى مى

 اى از مطالب بود كه فقط براى اطالع  آنچه در مورد آقاى دكتر بقايى به نقل از اسناد النه جاسوسى آمد، پاره

اگر چه از نظر تاريخى مهم است كه معلوم شود آقاى دكتر بقايى و يا همكاران و دستياران وى . خوانندگان ذكر شد

اند يا خير؟ اما مهمتر از اين آن است كه  رسماً جاسوس و عامل آمريكا و انگليس بوده... نظير دكتر سپهبدى و يا

هاى خود در جهت پيشبرد سياست و  طلبى جهت ارضاى جاهشود، بهتر از اين روش به يك دولت بيگانه  چگونه مى

 اهدافشان به آنها خدمت كرد و به آنها راهنمايى و پيشنهاد داد كه چگونه و به چه روش سياستشان را پيش ببرند؟

 چه راه و روشى براى خدمت به يك دولت بيگانه بهتر از اين است كه شخصى بتواند در حقيقت به نفع آنها عمل 

ولى جامعه خودش فكر بكند كه او مخالف و عليه تجاوز آن دولت است؟ آقاى دكتر بقايى و دستيارانش به كند، 

آقاى دكتر بقايى رهبر حزب زحمتكشان، ضرورى تشخيص داده است كه بطور آشكار : گويند مأمورين آمريكايى مى

 :گويد سفارت مىآقاى دكتر سپهبدى به مأمور . و علنى عليه اياالت متحده اظهار نظر كند

به نفع روابط حسنه بين ايران و آمريكاست كه آمريكا هدف حمله قرار گيرد، تا بدين ترتيب هرگونه امكان اينكه " 

شد بعد از  ايرانيان باور بكنند كه اياالت متحده پشتيبان حزب كارگران است رد بشود و يا به آمريكا پيشنهاد مى

و يا . د داشت كه يك سياست مستقل و روشن بينانه نفتى براى ايران تهيه كندها آمريكا فرصت خواه عزيمت انگليسى

داند كه ملت ايران مخالف  در مورد تصويب اليحه مصونيت قضايى مستشاران نظامى آمريكا در ايران، چون مى

ها  يىتصويب يك چنين تصويبنامه هايى بوده و هستند و عليه آن اعتراض خواهند كرد آقاى بقايى به آمريكا

ها از آن دفاع  اى است عليه اين تصويبنامه، ولى خطى را كه او در مقابل آمريكايى گويد كه سرگرم تهيه رساله مى

دهند كه اين قانون به وجهه آنها و  اى اجازه مى ها بطور غير معقوالنه خواهد كرد اين خواهد بود كه آمريكايى

 )404(".شهرت آنها در ايران لطمه بزند
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توانست در مواقع  ها را مى كنيد كدام جاسوس و يا مشاور خودى بهتر از اين پيشنهادها و راهنمايى  مى شما فكر

مختلف نسبت به دولت مطبوع خودش آمريكا در رابطه با آن وضعيتهاى مختلف كه دكتر بقايى و دستيارانش به 

 اند، بدهد؟ دولت آمريكا در رابطه با سياست و پيشبرد اهدافشان داده

ه نظر من كار يك جاسوس و عامل خارجى در داخل يك كشور در مقايسه با روشى كه حزب زحمتكشان و آقاى  ب

 در پيش گرفته بودند، خيلى - آمريكا و يا انگليس -دكتر بقايى و يارانش در رابطه با يك دولت خارجى و منافع آنها 

 سوء ظن است و مطرود و با هزاران ترس و لرز زيرا يك جاسوس و يا عامل هميشه و در همه جا مورد. ناچيز است

ولى با اين روش كه اينها در پيش گرفته بودند، . دهد آورد و يا عملى به نفع دولت خودش انجام مى خبرى گير مى

در لباس مليت، دفاع از منافع كشور، محبوبيت ملى، وطن خواهى و سياست مستقل ملى و با محبوبيت و وجهه ملى، 

 .اند داده ادها و اطالعات دست چين شده را در اختيار بيگانه قرار مىبهترين پيشنه

 در 1978 ژانويه 16 همانطوريكه قبالً گفته شد در دوران انقالب به جز يك نامه از آقاى دكتر بقايى كه در تاريخ 

 سفير اظهار امتنان كرده  ژانويه آقاى4جواب به نامه سفير آمريكا آقاى ويليام سوليوان نوشته و در آن از وصول  نامه 

 هيئت اجرائيه حزب زحمتكشان را بدقت مطالعه كرده 1356 آذر ماه 18و به خصوص اينكه آقاى سفير بيانيه مورخ 

و از پيشنهاد سفير آمريكا در مورد حقوق بشر اظهار خوشوقتى كرده و اضافه . است، تشكر و قدردانى كرده است

 نموده است 

هاى ملى مالقاتهايى با مقامات عاليرتبه و سفراى ممالك متحده آمريكا  ناسبت سمت و مسئوليتو در گذشته نيز بم..." 

 )405(".معتقدم كه وجود چنين تماسهايى براى حسن تفاهم و بهبود روابط بين دو ملت مفيد خواهد بود. ام داشته

مالك متحده آمريكا از گذشته، رابطه  نامه خود حكايت از اين دارد كه آقاى بقايى با مقامات عاليرتبه و سفراى م

اصوالً يك چنين .  هيئت اجرائيه حزب زحمتكشان را براى سفير ارسال كرده است1356 آذر 18داشته است و بيانيه 

آيا اسنادى از روابط دوران . تواند در دوران انقالب رابطه نداشته باشد شخص و حزبى با آن گذشته و روابط نمى

رسد  آنچه بنظر مى. رسد قايى و دستيارانش وجود نداشته است؟ چنين چيزى بعيد بنظر مىانقالب حزب و آقاى ب

اينست كه چون روابط دوران انقالب آقاى بقايى و دستيارانش با بعضى از سران جمهورى اسالمى و بويژه شخص 

ان پيرو خط امام و آقاى خمينى، دكتر بهشتى و هاشمى رفسنجانى گره خورده است مشمول عنايت سانسور دانشجوي

 .سران جمهورى اسالمى شده است

 با توجه به مطالبى كه در بند الف اين بخش در مورد آقاى دكتر بقايى و دستيارش دكتر حسن آيت و بنا بگفته آقاى 

دكتر آيت و خود وى كه از حاميان اصلى مجلس خبرگان و آورندگان و تصويب كنندگان واليت فقيه در مجلس 

 و از خط آيت اهللا كاشانى و آقاى خمينى پيش و پس از انقالب حمايت كرده است و از طرف سران خبرگان بوده

شود در صورتيكه اسناد دوران انقالب آقاى  ، چنين استنباط مى)406(رژيم جمهورى اسالمى مورد حمايت بوده است

مى مضر بوده و احتماالً اسرارى را كرد براى مصالح انقالب و جمهورى اسال بقايى و حزب زحمتكشان انتشار پيدا مى

 .كرده است، لذا به اين دليل از انتشار آن جلوگيرى بعمل آمده است فاش مى
  
  آقاى دكتر هادى نجف آبادى- 2 

  
 آقاى دكتر هادى نجف آبادى از جمله افرادى است كه قبالً معمم بود و از دارو دسته آقاى محمد منتظرى بوده 

زى انقالب و كسب بعضى پستهاى باال از آن لباس خارج شده و در سلك ديپلمات در آمده ولى بعد از پيرو. است

وى در زمان شاه با ساواك همكارى داشته است و چون چند صباحى در پاكستان بوده و در آنجا همكارى . است

 است و بنا به گفته كرده است، اسناد مربوط به همكارى وى با ساواك در سفارت ايران در پاكستان موجود بوده مى
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يك مقام عاليرتبه وزارت خارجه، دوستان وى آقاى جواد منصورى و آقاى انصارى از دفتر آقاى خمينى به پاكستان 

 .برند روند و اسناد وى را برداشته و از بين مى مى

ا خير؟ اطالعى در ها روابطى داشته است ي  اينكه آيا آقاى دكتر هادى قبل از انقالب و در جريان انقالب با خارجى

دست نگارنده نيست، ولى بعد از انقالب و به خصوص بعد از اشغال النه جاسوسى و در زمان جنگ ايران و عراق وى 

و رابط اصلى با مك فارلين بوده و اكثر . كند ها عمل مى در نقش يكى از رابطين مهم جمهورى اسالمى با آمريكايى

در ايران بعد از آشكار شدن جريان مك فارلين، آقاى دكتر . كرده است مذاكره را در اين رابطه وى دنبال مى

 . مشهور گشت"مك فارلين ايران"ها به  هادى در جمع انقالبيون و خودى

اى ايجاد كرده  رسد كه چنين فردى در جريان انقالب هم ممكن است با بعضى از كشورها رابطه  بعيد به نظر نمى

... تماس بوده و سالها در بعضى از كشورها از جمله پاكستان، لبنان، سوريه، عراق وباشد، به خصوص وى با ساواك در 

 .ساكن بوده است
  
  آقاى صادق طباطبايى- 3 

  
 آقاى صادق طباطبايى از جمله مسئولين با نفوذ اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان در اروپا، آمريكا و كانادا و 

خواهر وى همسر احمد آقا خمينى است و بدين لحاظ نزد آقاى خمينى . روپا استيكى از پايه گذاران اتحاديه در ا

اى برخوردار بود تا جاييكه بعد از انقالب وى نماينده آقاى خمينى در كليه خريدهاى اسلحه  از نفوذ قابل مالحظه

 .رج داشت در خريد اسلحه را از كشورهاى خا"وتو"بود و از جانب آقاى خمينى حق هرگونه دخالت و حق 

 وى به دليل اينكه در آلمان مشغول تحصيل بود با بعضى از مقامات آلمانى روابطى ايجاد كرده بود بطوريكه وقتى 

آقاى خمينى به پاريس آمد، با وى به عنوان يكى از نزديكان آقاى خمينى و رياست اتحاديه انجمنهاى اسالمى 

. هر دو رابطه خوبى داشت زاده صدر و قطب  اروپا با آقايان بنىوى قبل از انقالب در. كردند مصاحبه  و مذاكره مى

. رابطه تنگاتنگ داشت زاده و سوريه با آقاى قطب) 407(ها و امام موسى صدر ولى در رابطه با مسئله لبنان و فلسطينى

ى بعد از انقالب و از ام ول ها قبل از انقالب باشد تا به امروز من در جايى نديده اسنادى كه دال بر رابطه وى با غربى

زمانى كه سخنگوى دولت موقت بود و بعد هم در رابطه با گروگانگيرى و حل و فصل آن هم در رابطه با خريد 

 .ها، در گوشه و كنار مسائلى مطرح شده است اسلحه و گفتگو با آمريكايى

آن عبارت از سندى است كه  در اسناد النه جاسوسى در موارد مختلفى نام وى به ميان آمده است كه مهمترين 

آورد، از سفارت آمريكا در بن به وزير  ديدارى از آلمان به عمل مى) 58آبان ماه  )79هنگامى كه وى در اكتبر 

شوپس كه مأمور امور ايران در وزارت خارجه آلمان : شود خارجه آمريكا و نيز سفارت آمريكا در تهران گزارش مى

 : كند  آلمان را چنين ارزيابى مىاست نتيجه سفر آقاى طباطبايى به

او معتقد بود كه اين ديدار فرصت خوبى . رفت شوپس ديدار را بى نتيجه توصيف كرد، همانطوريكه انتظار آن مى" 

سخنگوى ايران به عنوان استاد شيمى در دانشگاه . براى تقويت مناسبات آلمان با ايران از طريق طباطبايى بود

( ولى انگليسى بلد نيست)كند  اين سخنگو به زبان آلمانى بسيار عالى صحبت مى... رده سال خدمت ك17بوخوم مدت 

كند، هر چند آلمانيها درباره نفوذ او در  شوپس به ما گفت كه بن او را به عنوان آدم خودشان در تهران تلقى مى

بايى داراى روابط به شوپس گفت اطالعات آنها نشان دهنده آنست كه طباط. داخل دولت، چندان يقين ندارند

 .اندازه كافى خوب با خمينى است و اين به علت تماس آنها در زمان اقامت در پاريس بود

كرد كه با در نظر گرفتن عدم محبوبيت اياالت متحده و انگليس در ايران در حال  شوپس احساس مى:  اظهار نظر

ها آنرا  آيد، كه حتى فرانسوى  با تهران به شمار مىحاضر پيوندهاى طباطبايى براى بن يك امتياز در سرو كار داشتن

تصميم اشميت به كنار گذاشتن برنامه پرمشغله خود براى پيوستن به مالقات طباطبايى و ويشنفسكى نشان . ندارند
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( پايان اظهار نظر)دهنده كوشش آگاهانه آلمان براى پرورش و گسترش دادن اين امتياز دريافتى است 

 ). 408(استوسل

ها در ارتباط بوده و طرح اوليه  قاى طباطبايى در جريان گروگان گيرى و حل مسئله از طريق آلمانها با آمريكايى آ

قرار داد بين ايران و آمريكا كه بعداً منجر به قرارداد الجزيره شد، اول از طريق دولت آلمان و سفارت آلمان در 

ار گرفت و بعداً گروههاى ديگرى وارد جريان شدند و تهران و همكارى صادق طباطبايى مورد بحث و گفتگو قر

ها طرح، ديكته و آماده شده امضاء گرديد كه به قرارداد الجزيره  باالخره با اظهار تمايل ايران به واسطگى الجزايرى

 .معروف شد
  
 نى اهللا قره  تيمسار ولى- 4 

  
 از "ظهور و سقوط سلطنت پهلوى"گفته كتاب نى يكى از شخصيتيهايى است كه بنا ب اهللا قره  آقاى تيمسار ولى

ها رابطه داشته است و در انقالب اسالمى و پيروزى آن نقش مهمى ايفا كرده   مرداد به بعد با آمريكايى28كودتاى 

 در مورد نقش تيمسار قره نى، و در رابطه با امراى ارتش و نصب "ظهور و سقوط سلطنت پهلوى"در كتاب . است

. تبه براى نيروهاى مختلف در بدو پيروزى انقالب و نيز نصب مدير كل ساواك بحث شده استر فرماندهان عالى

نى به عنوان نخست وزير احتمالى و يا  زمانى كه آقاى خمينى در پاريس بود و انقالب اوج گرفت، نام سپهبد قره

 با آقاى خمينى و طبعاً ساير سران رياست ستاد ارتش بر سر زبانها افتاد و از همان موقع معلوم بود كه رابطه محكمى

وى در رابطه با ارتش و اشرافى كه بر آن داشت، با سران ارتش و سپهبد فردوست در ارتباط بود و از . انقالب دارد

در رابطه با ارتش و . داشت طريق سپهبد فردوست، امراى ارتش را از دست زدن به اعمال بچه گانه بر حذر مى

 . اطالعاتى با آقاى مهندس بازرگان نخست وزير نيز رابطه داشتساواك و مسايل امنيتى و

نى ترور نشده بود و مسئله بدين طريق خاتمه پيدا نكرده بود، به احتمال قريب به يقين در اسناد النه   اگر تيمسار قره

ورد، زيرا خ داد و صابون دانشجويان پيرو خط امام به لباس وى نيز مى جاسوسى صفحاتى را به خود اختصاص مى

 مرداد شركت داشته و كودتايى را عليه شاه طرح ريزى كرده بود كه وسيله انگليس لو داده 28وى هم در كودتاى 

وى يك نظامى مطلع و قابلى بود و بر امور اطالعاتى و نظامى كشور . ها بوده است شد و هم مورد توجه آمريكايى

آمد كه وى نيز مانند ديگران تحت  آسوده نبود و الزم مىاشراف داشت و لذا خيالشان از وجود چنين شخصيتى 

اما گويا كسانيكه قبالً خطر . از صحنه خارج شود.... عناوين آمريكايى، ليبرال، تربيت شده طاغوت، ضد واليت فقيه، و

ه فرقان بعد هم اعالن شد كه گرو. را احساس كرده بودند نگذاشتند كار به آنجاها بكشد و در دم او را ترور كردند

 .اند وى را ترور كرده است و بعد از مدتى هم اعالن شد كه گروه فرقان را كشف و سران آن دستگير شده

نى و حاج مهدى   محاكمات اين گروه و رهبر آن آقاى گودرزى كه متهم به ترور مرحوم مطهرى و تيمسار قره

 اينها كه بقول زعماى دادستانى و اطالعاتى عراقى بودند، كامالً پشت درهاى بسته انجام گرفت و معلوم نشد كه

اند و چه  اند و چرا دست به انجام اين ترورها زده جمهورى اسالمى قاتلين شخصيتهاى فوق بوده، چه كسانى بوده

در آن دوران شايع بود . نى، مطهرى و حاج مهدى عراقى وجود داشته است اى از نظر اينان بين تيمسار قره رابطه

ويى اينان آقاى معاديخواه بوده است و وى مخفيانه از آنها بازجويى بعمل آورده و بعد هم بدون كه مسئول بازج

 .سروصدا با اعدام چند نفر و از جمله آقاى گودرزى به اين مسئله خاتمه داده شد
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  فصل پنجم

  
  

  نداشتن شناخت كافى از روحانيت

  
 ديگر از مهمترين عللى كه پايه و مايه ناآگاهى سياسيون و روشنفكران و توده مردم كه موجب افتادن در دام  يكى

فريب و اغفال گرديد را بايد در نداشتن شناخت نسبى درستى از ساختار روحانيت، مرجعيت، نحوه عمل و طرز تفكر 

ند و بخصوص ناآگاه بودن از نظر تفكر، روحيه، عقايد سياسى آنها، امكانات بالقوه يا بالفعلى كه در اختيار داشته و دار

 .و روش كار و پيچيدگى آقاى خمينى و نيز مقاصد و اهداف شخصى و گروهى خود آنها دانست

شود كه در حد   در فصول گذشته در رابطه با اين موارد گذرا مطالبى ذكر شده است، ولى در اين فصل سعى مى

 .هاى تاريخى و عملكردها، مسئله بيشتر و روشنتر مورد تجزيه تحليل قرار گيرد هامكان و با استناد به داد

 در اداره امور كشور و مسائل پيچيده آن اكثريت توده مردم ظاهراً خنثى هستند و در چهارچوب رژيم حاكم و 

هم و نحوه تفكرشان، مابقى نيز بسته به اطالعات و درك و ف. تبعيت از آن سعى در چرخاندن امور زندگى خود دارند

 .كنند از سياسيون و روشنفكرانى كه احساس نزديكى به آنها دارند پيروى و حمايت مى

بندى كلى به دو  سياسيون و روشنفكران ما در يك رده.  بنا بر اين الزم است كه بطور فشرده به اين قشر پرداخته شود

 :شوند دسته مختلف تقسيم مى

 (راست)پ  گروههاى چپ و گروههاى غير چ

 مادر همه گروههاى چپ در كشور ما حزب توده است كه وابستگى تام و تمام آن به اتحاد جماهير شورى اظهرمن 

شود و هم اكثر سران آن بدين دنباله روى  هم اسناد و مدارك در اين رابطه بحد وفور يافت مى. الشمس است

 از سياست اتحاد جماهير شوروى در كشور ما، بدليل همين پيروى بى چون و چراى حزب مادر. اعتراف دارند

بخشى از اين انشعابيون به . بسيارى از پيروان آن از آن انشعاب كردند و خود گروههاى ديگرى را تشكيل دادند

تمايل پيدا كردند و در نتيجه پيرو راه و روش آنها شدند و نسخه آنها را براى اداره كشور خود .... چين، آلبانى، و

بخشى ديگر از آنها با وجود داشتن افكار سوسياليستى، مستقل و خارج از مصالح حزب مادر و حزب . كردند تجويز مى

نگريستند و هنگامى كه منافع و مصالح كشور و ملت خود را مغاير با  به مصالح ملى كشور خود مى) 409(انترناسيونال

يستادند و در برابر احزاب وابسته به مخالفت برمى ا ديدند، روى منافع و مصالح ملى خود مى منافع آن كشورها مى

 در اختيار احزاب وابسته - بر خالف كشورهاى اروپايى - خاستند ولى جو غالب در اين طرز فكر متأسفانه در كشور ما 
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و مطيع بوده است و در ديد آنها همه چيز از نقطه نظر منافع و ديدگاه، ديكته شده حزب اصلى مادر يعنى حزب 

 .شده است اسيوناليسم سوسياليسم جهانى به رهبرى اتحاد جماهير شوروى، نگريسته مىانترن

 گروهها و احزاب غير چپ و يا دست راستى نظير جبهه ملى و احزاب وابسته بدان، نهضت آزادى، حزب ملل 

ين گروه خود به دو ا. شود را شامل مى... اسالمى، فدائيان اسالم، احزاب مؤتلفه، حزب ملت ايران، پان ايرانيسم و

 .اند دسته مذهبى و تركيبى از مذهبى و غير مذهبى تقسيم شده
  

  گروههاى مذهبى- الف 

  
بر پايه بينش بسته سنتى و پيروى از ...  گروههاى مذهبى از قبيل فدائيان اسالم، حزب ملل اسالمى، احزاب مؤتلفه و

مال كسانى را كه خود مرجع نبوده و از كسى هم تقليد دانند و اع مرجعيت استوار و تقليد از مرجع را واجب مى

اينان معتقدند كه قوانين اسالم و شريعت بايد احياء شود و بيان كننده و مجرى آن . شمرند كنند، باطل مى نمى

. و مرجع تقليد هر چه گفت بايستى كه در عمل تابع نظر وى بود( همان واليت فقيه)قوانين هم، مرجع تقليد است 

 در بين اين طبقه طيفهاى گوناگونى وجود دارد، ولى وجه مشترك همه اينها پيروى و تبعيت از مرجع تقليد البته

ها معتقدند كه با قدرت و به ضرب شمشير بايد همه را  تنها تفاوت طيفهاى مختلف آن در اين است كه بعضى. است

 قدرت و اعمال آن همه مردم جهان را به دين وادار به اجراى دستورات شرع كرد و عالوه بر آن بايد با تكيه بر

تر هستند و  شمرند، ولى كمى ماليم اى ديگر از اين طبقه، گر چه تقليد را اساس كار و واجب مى عده. اسالم فراخواند

 .شمرند به كار بردن شمشير را در همه جا جايز نمى

 ضرب شمشير بايد همه را وادار به اجراى دهند و معتقدند كه با  آن گروههايى كه قدرت را اساس كار قرار مى

اينان مقلد محض بوده و تابع نظر مرجع تقليد خود ... دستورات شرع كرد، نظير گروههاى موتلفه و فدائيان اسالم، و

شود كه ترورهايى كه در نيم قرن گذشته  بنابراين مشاهده مى. شوند هستند و الجرم اغلب به آلت فعل تبديل مى

به همين علت .  اين گروهها انجام گرفته، با گرفتن فتواى آن از مرجعى، عمل ترور انجام گرفته استوسيله بعضى از

هنگامى كه جمهورى اسالمى بنياد گرفت، دادستانى انقالب و امور مربوط به كشت و كشتار به دست افرادى نظير 

اشاره  فراد واگذار شد كه با اشاره و بى، الجوردى، هادى غفارى، موسوى تبريزى، رازينى و اين تيپ ا)410(خلخالى

اينان بدون توجه به چيز ديگرى تابع نظرات مرجع تقليد خود آقاى . كردند آقاى خمينى همه را قلع و قمع مى

در نزد اين چنين . آمد خمينى بودند و چون نظر خودشان در انطباق با آن فتاوى بود، بالفاصله آنها به اجرا در مى

وق، دادگسترى، حقوق بشر، عدالت، نفى شكنجه در قانون اساسى و اين قبيل مفاهيم، معنانى افرادى مقوله حق

اينان از يكطرف مواجه . آن چيزى بود كه از محضر مرجع صادر شده باشد.... چرا كه عدالت، حقوق بشر و. نداشت

گفتند كه ما مجرى قانون و  ن مىدر برابر اينا. كردند، قانون اجرا شود با قوانين و نيروهايى بودند كه كوشش مى

كنيم ولى از طرف ديگر در حقيقت از زير با آقاى خمينى و دستياران وى در ارتباط بودند و بر  طبق قانون عمل مى

كردند و چون حرف او و دستوراتش موافق خواست و نظرشان  اساس مجوزى كه از آقاى خمينى داشتند عمل مى

و چون آقاى خمينى . كردند و در بعضى مواقع هم آقاى خمينى را آلت فعل مىبود براى آنان جنبه قانون داشت 

 .خواست كه هميشه بر موج سوار باشد، الجرم از نهى اعمال آنان دم فرو بست نيز مى

 : نويسد صدر مى  آقاى بنى

 . "دانست خلخالى خود را مجتهد مى" 

تازه اگر كسى . دانند جامعه و مردم او را مجتهد مىداند و كسى كه   تفاوت است ميان كسى كه خود را مجتهد مى

مجتهد مسلم باشد، طبق نظريه واليت فقيه، براى امر قضاوت بايد از ولى فقيه مجوز قضاوت بگيرد و همين علت است 

 .كه آقاى خلخالى بارها تصريح كرده است كه تمام اعدامها بدستور و مجوز آقاى خمينى بوده است
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 يبى از مذهبى و غير مذهبى گروههاى ترك-  ب 

  
 اين گروهها از افراد مذهبى روشنفكر و متفكرين غير معمم اسالمى و افرادى كه صرفاً مسائل را از ديدگاه ملى و 

ها با هم وحدت نظر داشتند و با  اين دو قشر در بدو امر در بسيارى از زمينه. نگريستند شامل است دموكراسى غربى مى

گيرى انقالب و گرماگرم پيروزى آن اختالفات شدت گرفت، ولى امواج سهمگين  ى با اوجكردند ول هم عمل مى

داد و همگى آنها را به درون خود كشيد و هر چه  انقالب بقدرى شدت گرفته بود كه اجازه اين حرفها را به آنها نمى

 هنوز يكى دو ماهى از پيروزى ولى. داشتند از شهرت و استعداد و امكان در خدمت انقالب و رهبرى آن قرار دادند

گرا بود، احساس  انقالب نگذشته بود كه گروه دوم يعنى قشرى كه شكل و شمايل مذهبى نداشت و بقول معروف ملى

ظاهر قضيه هم اين بود كه . كرد كه جايى در انقالب ندارد و جهت حركت بسوى حركت مردمى و دمكراسى نيست

مم اسالمى به خصوص نهضت آزادى و  دوستان آقاى مهندس بازرگان كار دست روشنفكران و متفكرين غير مع

ولى اين گروه نيز كه عامل اصلى انتقال قدرت از رژيم پهلوى به جمهورى اسالمى بودند، تا چشم باز كردند، . است

روههاى اين گ. راهى جز خالى كردن ميدان نديدند و تا رفتند كه به خود بيايند زير پاى همه شان را جارو كردند

 .اخير عمدتاً شامل جبهه ملى و احزاب جمع شده حول و حوش آن و نهضت آزادى بودند
  
  

  شناخت گروههاى مذهبى و تركيبى از مذهبى و غير مذهبى از روحانيت- ج 

  
احزاب مؤتلفه، فدائيان اسالم، حزب ملل اسالمى و از اين قبيل :  همانطوريكه گفته شد گروههاى مذهبى نظير

اين گروهها . ها چون اغلب تابع و مطيع مرجع تقليد بودند، مراجع نيز بيشتر به آنها اعتماد و اطمينان داشتندگروه

ها و يك يا چند روحانى بودند كه در آنها نقش ارشادى و هدايت را بعهده داشتند و يا ارتباط  اغلب شامل بازارى

صادى نيز چون اكثر آنها وجوهات بده بودند، با مراجع تقليد در مسائل اقت. كردند آنها را با مرجع تقليد برقرار مى

مراجع نيز در مسائل كسب و تجارت و پيدا كردن راههاى شرعى مختلف و حرام و . يك رابطه اقتصادى نيز داشتند

اين دو گروه در يك رابطه تنگاتنگ حافظ . اند حالل كردن اموال آنها كه متضمن منافع اين قشر است كمك كرده

فهميدند و از هم شناخت بيشترى داشته و دارند و بدين  افع يكديگر بوده و زبان يكديگر را بهتر از ديگران مىمن

خاطر است كه بعد از انقالب بدون استثناء منابع اقتصادى، جاهاى پول ساز بنيادهاى مختلف اقتصادى و تجارى و نيز 

 اين گروه هم منافع خود را حفظ كرده و هم سهم و. بسيارى از پستهاى كليدى در دست اين گروه بوده است

اند  دانسته و بنابراين هم روحانيون و هم گروههاى اخير مى. اند روحانيون حاكم بر كشور و انصار آنها را در نظر داشته

هاى اقتصادى سياسى و مذهبى  خواهند و به دنبال چه چيزى هستند و لذا با پيروزى انقالب به خواسته كه چه مى

 .ود نائل آمدندخ

 گروهها و احزاب مختلط مذهبى و غيرمذهبى كه دربر گيرنده حزب ملت ايران، جاما، مسلمانان مبارز، جبهه ملى، 

هوادار آنها است و همانطوريكه گفته شد روشنفكران و سياسيون مذهبى و متفكران اسالمى مكال ... نهضت آزادى، و

هاى مختلف علوم و فنون، از علوم و معارف اسالمى نيز بهره   زمينهكه عالوه بر تحصيالت كالسيك دانشگاهى در

هاى دانشجو و  وافرى داشتند و در تبليغ و ترويج اسالم و بردن اسالم به ميان قشر تحصيل كرده دانشگاهى و توده

كه در ميان ها، با وجودى  ها و چه غير مذهبى اين مجموعه چه مذهبى. كردند ساير جوانان، نقش مهمى را بازى مى

صدر و بسيارى افراد مطلع ديگر بود، شناخت  اينان افرادى نظير مهندس مهدى بازرگان، دكترسحابى، ابوالحسن بنى

جامعى از روحانيت، نحوه عملكرد آنها، روش فكريشان و امكانات بالقوه آنها نداشتند و شناخت آنها از قشر روحانى 

 .كافى نبوده است
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اهللا زنجانى به  گويند آيت  اينكه عمرى را با روحانيون سپرى كرده بود و با وجوديكه مى آقاى مهندس بازرگان با

كردند كه آقاى بازرگان خودش گفته  وى توصيه كرده بود كه با طناب آقاى خمينى به چاه نرود، و حتى نقل مى

 .شود ، باز ا غفال مى" آقاى خمينى با چكمه رضاشاه آمده است": است

هاى خود  زاده و مطلع از بعضى از روشهايى كه مراجع در جلب پيروان و مرده اهللا صدر كه خود آيت ى و يا آقاى بن

 : گويد بردند، بود، خود مى بكار مى

. اين اشتباه بزرگ ما بود. كرديم ما خود را درباره شخصيت آقاى خمينى و نظر وى درباره واليت فقيه سانسور مى" 

 بدينكار 1342 خرداد 15ى را روشنفكران مرجع كردند و قلم و بيان من از برايت شرح كردم كه آقاى خمين

خواستيم از او  اينك وقت حقيقت است و حقيقت آنستكه ما از ترس اينكه نكند در او ضعفهايى ببينيم، نمى. پرداختند

 در او نبيند و اگر از نويسنده كتاب كيش شخصيت پذيرفته نيست كه عالئم بيماريها را. جز خوبى بدانيم و بگوييم

 )411(".ديد، جرئت اظهار نكند

 :صدر  يادداشت آقاى بنى

ما باورى داشتيم كه ناشى . در دنياى رؤيا زندگى كردن يك چيز است، خود را سانسور كردن چيز ديگرى است" 

ى است كه اين دوم. خواستيم واقعيت جز تصور ما باشد كرديم خود را، زيرا نمى شد از تربيت و سانسور مى مى

انصاف اين . اهميت تمام دارد و ما در جريان انقالب، از ورود به تهران در صدد جبران خطا و درمان خود شديم

اما منطق را بايد تا آخر . است كه جمع ما تنها جمعى است كه به جبران اشتباه و آزاد شدن خود همت گماشت

خواستم پيش از كامل شدن كار   نوشته شما را هم نمى.ام كنم تا حدود زياد آزاد شده اينجانب گمان مى. رفت

زيرا تا اين عيب . توصيه اينجانب به شما و همه ايرانيان اين است كه به رفع اين نقص با تمام توان بپردازيد. بخوانم

 )  412(".توان ساخت و بر خود حاكم كرد هست، اسطوره مى

كردند كه روحانيت و بنياد آن را  ظر ذهنى و تئورى فكر مى به نظر نويسنده، روشنفكران و سياسيون مذهبى از ن

هاى علمى و سياسى خود متكى و بخود باورانده بودند كه كار و  از طرف ديگر چنان به تجربه. شناسند خوب مى

وظيفه روحانيون شوراندن و به قيام واداشتن مردم عليه رژيم است و بعد از آن جز موعظه و ارشاد كارى نخواهند 

 .شت و در امور مملكت دخالت نخواهند كرددا

 اگر سياسيون، روشنفكران، گروههاى تركيبى مذهبى و غير مذهبى، به تجربه مشروطيت و ملى شدن صنعت نفت و 

گشت كه اينها پيرو هيچ قاعده و قانونى  شد آشكار مى گرفتند، توجه مى روشهايى كه اينها در ساير امور بكار مى

البته در بين اين قشر . ن و اسالم و قرآن در برابر مسائل شخصى و مقام و موقعيت، مسئله ثانوى استو مسئله دي. نيستند

 .شوند ها نمى كنند كه غالباً آنها وارد اين معركه افرادى وجود دارند كه جز بر اساس عقيده عمل نمى
  

  بافت روحانيت

  
هاى  ستاها و نقاط دورافتاده و فقير كشور جذب حوزهروحانيون سراسر كشور، پيش از انقالب از رو% 85 بيش از 

هاى مختلف قم،  توان دريافت كه سرازير شدن مردم به حوزه مختلف شده بودند كه با اندك تحقيق و بررسى مى

اند، دين هم از جمله يكى از  تنها بدين دليل نبوده كه عاشق و شيداى دين بوده.... نجف، مشهد، اصفهان و

اى  هاى درس و بحث و دين، براى هر گروه و دسته سرازير شدن جوانان به سوى حوزه. ا بوده استهاى آنه انگيزه

 :شود آنها را به شرح زير خالصه كرد هاى مختلفى داشته است كه مى داليل و انگيزه

  فرار از سربازى- 1 

  فرار از فقر در روستاها و نقاط محروم كشور- 2 

  نداشتن حرفه و كار مشخص- 3 
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  ادامه راه اجداد و نياكان و حفظ شئون خانوادگى- 4 

  كسب معارف دينى و عرفانى و خدمت به مردم- 5 

 ..... و

  
  فرار جوانان از سربازى- 1 

  
 نظام وظيفه اجبارى كه براى اولين بار در زمان رضاشاه شكل قانونى به خود گرفت، از طرف قاطبه مردم مورد 

اى سلطنت محمدرضاشاه نيز فرار از سربازى بداليل گوناگون مورد توجه بسيارى از پذيرش واقع نشد و تا اواخر ساله

در شهرهاى بزرگ كه جوانان بيشتر با كارهاى دولتى و ادارى سروكار داشتند و سرباز بودن مانعى سر . جوانان بود

ر نقاط دورافتاده و روستاها رفتند ولى د شان به خدمت نظام وظيفه مى راه انجام كارهايشان بود، عليرغم ميل باطنى

فرار از . دادند شد، چندان رغبتى براى رفتن به خدمت سربازى از خود نشان نمى كه اين نياز كمتر احساس مى

توانستند از رفتن به مراكز نظامى و پادگانها  سربازى به عناوين مختلف به صورت يك اصل درآمده بود و تا مى

بردند، از درون پادگانها و  ز جوانان كه به اجبار آنها را دستگير و به سربازى مىكردند و حتى بسيارى ا خوددارى مى

 .گريختند ها مى سربازخانه

هاى مختلف نظام   روش احضار و سربازگيرى بدين شكل بود كه سالى چند نوبت مأموران از حوزه1345 تا سالهاى 

كردند تا سربازان  اسامى واجدين شرايط را اعالن مىرفتند و  وظيفه به شهرها، بخشها و روستاهاى سراسر كشور مى

در . شدند كه افراد قابل توجهى را جلب كنند ولى كمتر موفق مى. ها معرفى كنند واجد شرايط خود را به حوزه

دادند  ريختند و جوانانى را كه تشخيص مى مى... شهرها، مأموران نظام وظيفه به خيابانها، كارگاهها، كوچه و بازار و

توده عظيمى با . بردند ها براى اعزام به پادگانهاى مختلف مى ه سرباز هستند، دستگير كرده و با خود به مراكز حوزهك

هاى نظام وظيفه، در مواقع سربازگيرى، هر حوزه نرخ  در حوزه. ماندند دادن رشوه از دستگير شدن مصون مى

ن حوزه سربازگيرى بايد اين تعداد سرباز تحويل دهد و كردند كه مثالً فال مشخصى داشت و حدوداً از قبل معلوم مى

گرفتن رشوه براى فرار از سربازى، هر چه . بابت سربازان مازاد نيز مقدار مشخصى پول به سران نظام وظيفه بپردازد

 .كرد رفت شدت پيدا مى از مركز كشور و شهرهاى بزرگ دورتر مى

كردند، آن حوزه را در ازاء تعداد معينى  اى مى بازگيرى حوزهشود گفت هر افسرى را كه مسئول سر  در واقع مى

فروختند و آن افسر مسئول نيز بنا بود از راه گرفتن رشوه هم آن پول را  سرباز و مقدار مشخصى پول به وى مى

ود قاعده كلى اين ب. تأمين كند و هم براى خود و مأمورانش و نيز بخشداران و كدخدايان نيز چيزى دست و پا كند

 .كردند ولى مأمورانى بودند كه از اين قاعده مستثنى بودند و با صداقت و درستى عمل مى

هنگامى كه مأموران سربازگيرى به بخشها و . هاى مختلف استان اصفهان بودم  من خود شاهد اين جريان در حوزه

رسيدند، تا جايى كه  ام وظيفه مىريختند، تا سرباز بگيرند، مشمولين غايب و كسانى كه تازه به سن نظ روستاها مى

مأمورين باتفاق كدخدايان در جستجوى . كردند كردند و خود را از ديد مأمورين پنهان مى ممكن بود فرار مى

كردند ولى چون كدخدا، همه  سربازان و يا سرپرستان آنها بودند، اغلب پدران نيز خود را از ديد كدخدا پنهان مى

داد و از  خره بستگى به بزرگى و كوچكى ده بهر وسيله ممكن چند سربازى تحويل مىشناخت، باال اهالى ده را مى

هاى  يكى از امكانات فرار از خدمت نظام وظيفه، تحصيل در حوزه) 413.(كرد مابقى پدران مبلغى پول دريافت مى

 دوران سلطنت پهلوى در. ها مشغول تحصيل بودند، از خدمت نظام معاف بودند كسانيكه در حوزه. علميه دينى بود

اى  ها ريختند و عده چندين بار كوشش بعمل آمد كه از اين قاعده ممانعت بعمل آورند و حتى چندين بار به حوزه

و . از طالب علوم دينى را به نظام وظيفه فرستادند ولى رويهمرفته طالب علوم دينى قانوناً از خدمت نظام معاف بودند

شدند و در نتيجه  هاى علوم دينى مى ن جهت فرار از خدمت سربازى راهى حوزهاى از سربازا به همين علت عده
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شدند و هم اينكه بعد از گذشت چند سالى در منطقه و محل خود به عنوان روحانى  هم از خدمت سربازى معاف مى

 .شدند و عالمان دينى مورد توجه مردم واقع مى
  
  فرار از فقر و تنگدستى- 2 

  
خت معيشت در روستاها و نقاط دورافتاده كشور و نبود كسب و كار، عده زيادى از جوانان راهى  به دليل وضعيت س

گشودند،  ها چشم به جهان مى در روستاها، بخشها و مناطق دورافتاده هنگامى كه بچه. شدند حوزهاى علوم دينى مى

ر كسى در موقعيتهاى مختلف به فراخور ديدند كه در آنجا معزر و محترم است و ه تنها يك طبقه و يا چند فرد را مى

كند و از نظر اجتماعى هم از موقعيت خوبى برخوردار هستند، و آنها روحانيونى هستند كه به  حالش به آنها كمك مى

 .آيند و يا در آنجا ساكن هستند روستاى آنها در بعضى ايام مى

زنند و هدايايى به روحانى محل خود و يا  انواده مىها، از امكانات خود و خ ديدند كه بسيارى از خانواده  اينها مى

آيند تقديم  هاى مختلف به محلشان براى ارشاد و موعظه مى كسانى كه در ايام محرم و صفر و رمضان از حوزه

 .كنند مى

ها خود شاهد بودند كه بعضى از جوانان و همساالن خود به حوزهاى علوم دينى بعضى از شهرها رفته و چند   بچه

گيرند  گردند، مورد استقبال عامه مردم قرار مى اند، حال كه به محل خودشان بر مى لى آنجا مشغول تحصيل بودهسا

حتى افراد مسن، بزرگان و معتمدين محل نيز دست آنها . گردند شوند، صدر نشين آن مى و به هر مجلسى كه وارد مى

شد، روحانيان از   در تمام مراسمى كه در محلها برگزار مى.بوسند و از آنها بدرگاه خداوند التماس دعا دارند را مى

در وضعيت سخت معيشتى كه اغلب مردم درگير آن بودند، جوانان . شدند اولين كسانى بودند كه به آنجا دعوت مى

در مسائل محلى و خانوادگى مورد . ديدند كه روحانيون در محلشان از وضعيت نسبى بهترى برخوردار بودند مى

با وجوديكه . گذاشتند  و وثوق مردم بودند و مردم از روى اعتماد مسائل و مشكالت خود را با آنها در ميان مىاعتماد

 .گذشت حرفه و شغل خاصى نداشتند، زندگيشان با كمك مردم بخوبى مى

ى علوم ها هاى فقير و تنگدست بودند، جذب حوزه  با ديدن اين مسائل بسيارى از جوانان روستايى كه از خانواده

هاى سرد و  اغلب در حجره. گذراندند ها نيز زندگى پر مشقتى را مى اين گروه از جوانان در حوزه. شدند دينى مى

گرفتند، زندگى خود را اداره  ترين وسيله و با شهريه بسيار ناچيزيكه از مدرسين و مراجع مى تنگ و با ابتدايى

هاى مختلف شهريه دريافت   بتوانند از مراجع و يا مسئولين حوزهاى برسند كه ها تا به مرحله اين طلبه. كردند مى

دادند، در فقر و سختى امرار  كنند، پدر و مادرانشان با سختى و با فرستادن نان خشك و پول ناچيزى كه به آنها مى

د سالى همينكه چن. رساندند كردند، به اميد روزى كه از اين فقر و فاقه بدرآيند، شب را به صبح مى معاش مى

آمدند و پاى درس يك و يا چند مرجع شركت  گذاشتند و در سلك طلبه واقعى در مى گذشت و عمامه مى مى

گرفتند و هم ماههاى محرم و صفر و رمضان آنهايى كه توانى داشتند به سوى  كردند، هم شهريه آنها را مى مى

پرداختند و از اين بابت مردم  ه و مسجد و منبر مىشدند و در طول اين ايام به كار موعظ روستاها و بخشها سرازير مى

با وجود . كرد كردند كه مجموعه اينها به زندگى آنان در ايام طلبگى كمك مى هم در حد توان به آنها كمك مى

رفتند، مورد احترام مردم  كردند، موقعيكه به محلهاى خود و يا جاهاى ديگر مى ها تحمل مى همه سختى كه در حوزه

داشتند و بدينوسيله از نظر روحى و اجتماعى، يك احساس بزرگى و معنويتى به آنها   مقدم آنها را گرامى مىبودند و

 .برد داد كه آن سختى را از ياد آنها مى دست مى
  
  نداشتن حرفه و كار مشخص- 3 
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بتوان زندگى را با آن اى ديگر از جوانان چه در شهرها و چه در روستاها، به خاطر نداشتن حرفه و شغلى كه   عده

اينان از همان وحله . نگريستند شدند، و به چشم يك شغل و حرفه به آن مى هاى علوم دينى مى گذراند، جذب حوزه

اول بفكر بودند كه با تحصيل مسائلى كه در بين توده مردم رواج داشت و مورد پسند عامه بود بتوانند هر چه سريعتر، 

و با اين عمل . ايى صاحب مسجد و منبرى شوند و يا امامت نمازى را عهده دار گردندبه ميان مردم برگردند و در ج

اى كه از صداى نسبتاً خوبى  از گروه اخير، عده. خود را از فكر داشتن شغل و حرفه براى ادامه زندگى راحت سازند

داختند و در سلك مداحان پر ها به كار مداحى مى ها و حوزه برخوردار بودند، بدون زحمت تحصيل و مشقات حجره

بريدند و يا مجبور بودند كه آن  اى هم كه از بعضى از كارهايى كه داشتند، مى در بين اين گروه عده. آمدند در مى

دادند و بعد  ها و سلك روحانى تشخيص مى را ترك كنند، بهترين جا را براى زندگى آينده خود وارد شدن به حوزه

اى هم داشتند، زودتر براى  گشتند و چون تجربه كردند، به شهرهاى ديگر بر مى ر مىها س از چند سالى كه در حوزه

 .كردند خود جايى دست و پا مى
  
  ادامه راه اجداد و نياكان و حفظ شئون خانوادگى- 4 

  
اند،  ه در ميان اين طبقه عده كمى از آنان كسانى هستند كه به خاطر اينكه اجداد و نياكانشان، كه عالم بزرگى بود

ها و  اين عده اغلب فرزندان مراجع، علماى بزرگ حوزه. اند ها شده براى حفظ شئون خانوادگى خود، جذب حوزه

اين گروه اخير از زندگى نسبتاً خوبى برخوردار بوده و بيشتر به خاطر قدم گذاشتن در جاى پاى . شهرستان هستند

از صدر مشروطه تا كنون بسيارى از سياستمداران و بزرگان . اند پدر و يا اجداد خود به تحصيل علوم دينى پرداخته

اند كه وارد جرگه سياسى و يا ادارى كشور  كشور يا از فرزندان علماى بزرگ بوده و يا خود از عالمان دين بوده

 .اند شده

. اند نى شدههاى علوم دي  از گروه اخير قريب به اتفاق آنها از بين مردم شهرهاى بزرگ و كوچك كشور وارد حوزه

هاى دينى، مجتهدين و آن گروه از روحانيانى كه در شهرستانها و بخشها از  غالب علماى بزرگ شهرستانها، حوزه

اند، براى حفظ سنت خانوادگى، كوشش  آوازه و شهرتى برخوردار بوده و يا محل رتق و فتق امور مردم بوده

چون اينان به تجربه نيك دريافته بودند كه . ها سازند وزهاند، حداقل يكى از فرزندان ذكور خود را راهى ح كرده

اند و از دوران صفويه به بعد  يكى از اركان قدرت در كشور چه آشكار و چه پنهان در تمام دورانها روحانيت بوده

و اند  شود و هميشه حكام پنهانى و يا آشكار اين قدرت را مد نظر داشته اين ركن از قدرت در كشور آشكارتر مى

اند،  گهگاهى كه بعضى از حكام و يا سالطين قدرت سنتى آنها را به رسميت نشناخته و يا به قدرت آنان تعرض كرده

 .اند مردم را عليه آنها شورانده و در اضمحاللشان كوشيده

است،   روحانيت هميشه و بخصوص از مشروطه بدينسو، در دو جهت قدرت خود را به حكام و سالطين نشان داده

هى در لباس حمايت و ارشاد عمل كرده و زمانى در جهت محدود كردن قدرت هيئت حاكمه و يا از بين بردن گا

هاى علوم دينى و در  با وجود تمام اين حرفها توده عظيمى از طالب در حوزه. است آن با آنها به مقابله برخاسته

گذراندند و آن اقليت كه در واقع  دگى را مىهاى بسيار محقر و تنگ در شرايط سختى زن ها و يا خانه درون حجره

 .كردند قدرت در دستشان بود، به هنگام برخورد با حكام و سالطين، از اين توده عظيم به عنوان سپاه استفاده مى
  
  كسب معارف دينى و عرفانى و خدمت به مردم- 5 

  
قليلى تنها به خاطر عشق به دين و كسب شدند، عده  هاى دينى مى ها و گروههايى كه جذب حوزه  در بين همه دسته

اين گروه اخير بدنبال گمشده . شدند ها مى معارف دينى و عرفانى و سپس خدمت به مردم و ارشاد آنان راهى حوزه
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كردند؛ تا مگر با  خود از اين حوزه به آن حوزه و از پاى اين درس به پاى آن درس و تلمذ اين و يا آن استاد مى

 .ز عطش خود بكاهنداى ا نوشيدن جرعه

 اينان نه به خاطر داشتن شغل و حرفه، نه آب و نان، نه معزز و محترم بودن بين مردم، نه فرار از سربازى، نه بوسيدن 

دستشان و رياست بر مردم و نه فرار از فقر و تنگدستى، بلكه به خاطر شناخت حقيقى دين و معارف آن و نيز شناخت 

راه فالح و رستگارى بشريت به حوزهاى دينى پناه برده و در كوتاهترين مدت مراحل و از هدف اصلى بعثت انبياء و 

ها، به چشمه فياض معنويت راه پيدا كرده  مدارج مختلف حوزه را طى كرده و با پشت پا زدن به تمام تفاخر و منيت

كه دين را وسيله معاش و كسب عالمان و دين شناسان واقعى و كسانى . اند و چراغ راه فالح و رستگارى بسيارى شده

 اين دسته نيز از - اند  خدمت گزاران واقعى بندگان خدا نيز از همين دسته. اند اند، از اين گروه قدرت قرار نداده

اند و هر زمان كه لب به سخن گشوده و براى روشن شدن  هاى آنان در امان نبوده تكفير علماء قشرى دين و مرده

هاى  از فقر فرهنگى مسائلى را مطرح ساختند، به خاطر حفظ و نگهدارى مقلدين و مردهاذهان عمومى و خارج شدن 

شان بلند كرده، كمر به نابودى شان بستند و بهر وسيله ممكن آنان را از صحنه خارج  خويش، چماق تكفير عليه

، وقتى خطر تقليد را زنند اند، حتى شخصى نظير مالصدرا فيلسوف گرانقدر را كه امروز همه دم از او مى ساخته

و اگر امروز هم ) 414.(گوشزد مردم مسلمان كرد و با آن مخالفت ورزيد، هفت سال او را به كهك قم تبعيد كردند

آوردند، همچنانكه بدتر از آن را بر سر كسانى  رسيد، بدتر از آن را بر سرش مى بود و دستشان مى چنين شخصى مى

 .ندكه به روشنگرى مردم پرداختند، آورد

اند هسته اصلى دين را از تعرض جدى مصون بدارند و دست به خلق   ناموران و دانشمندانى كه تا به امروز توانسته

 .اند آثار عظيم فرهنگى، فلسفى، دينى و عرفانى بزنند، از گروه اخير بوده

 داليل مختلفى  كه  به- شدند، تعداد قليلى از آنان  هاى علوم دينى مى  خيل عظيمى از جوانان كه جذب حوزه

اى دست  شدند كه از حصار تنيده بدور خود خارج شوند و به مدارج عاليه  قادر مى- جاى بحث آن اينجا نيست 

اند كه  زدند و مانند يك ارتش عظيم آماده بوده يابند و اكثريت عظيمى از آنان در همان سطوح اوليه در جا مى

اى معمول آنان بود،  ى حرفى زد كه آن حرف خارج از حرفهاى كليشها هرگاه فيلسوفى، دانشمندى و يا عالم دينى

 .به او حمله ور شوند و او را از صحنه خارج سازند

ها و امرهاى واقع است، ولى متأسفانه   با وجوديكه تاريخ كشور ما و به خصوص تاريخ معاصر، پر از اينگونه تجربه

نهمه تجربه تاريخى سود نجستند و با وجودى كه بعضى از آنان قبل سياستمداران و روشنفكران مذهبى و ملى ما، از اي

ها داشتند و طرح و برنامه  از انقالب انتقادات اساسى نسبت به مرجعيت، تقليد و روش موجود حاكم بر حوزه

دادند، به يك باره همه اينها را به بوته فراموشى سپردند و هر  كسى كه عليه شاه و رژيم وى لب به سخن  مى

 .شد داد، در بين آنان و ملت محبوب مى گشود و به او فحش مى مى

 بايد اذعان كرد كه رژيم ديكتاتورى پهلوى چنان پيش رفته و چنان خفقانى به وجود آورده بود كه تمام اركان 

دش هم مملكتى و مردم مجبور بودند كه حرف او را بمنزله قانون براى قوه مجريه، مقننه و قضائيه تلقى كنند و خو

چون آقاى خمينى در برابر يك چنين قدرتى قد علم كرد، به مرور . "مافوق قانون است"معتقد بود كه حرفهايش 

اقبال عامه پيدا كرد، روشنفكران و سياستمداران ملى و مذهبى نيز او را چنين كسى يافتند كه اگر حمايت كنند، شاه 

ه زير كشيدن شاه از اريكه قدرت و تنفر نسبت به دستگاه وى بود را از اريكه قدرت به زير خواهد كشيد و به خاطر ب

و با وجود عالئم آشكار و پنهانى كه آقاى خمينى از خود . كه همه چشم و گوش بسته از آقاى خمينى حمايت كردند

 مسائل اى را كه شايد روشنگر بعضى از در پايان اين بخش خاطره. كردند داد، كمتر بدان توجه مى بروز و ظهور مى

 :كنم باشد برايتان نقل مى
  

 اهللا طالقانى اى از آيت  خاطره
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 و همان اوايل كار، زمانى كه احساس شده بود كه اقليتى در صدد قبضه كردن كامل قدرت است و 1358 در سال 

صدر جهت مشورت و بحث  حزب جمهورى نيز تشكيل شده بود، روزى چند نفرى از دوستان و همكاران آقاى بنى

با ايشان . اى فراگير بود آن روزها در بعضى محافل بحث بر سر ايجاد حزب و يا جبهه. خدمت آقاى طالقانى رسيدند

مرا آزاد : آقاى طالقانى در جواب گفتند. اى تشكيل بدهند بحث شد كه بيايند و بانى بشوند و حزبى و يا جبهه

در اين اثنا يكى از دوستان .  يا دست مرا جايى بند كنيدبگذاريد و سعى نكنيد انجام كارى را به من واگذار كنيد و

گويم مرا  من مى: اهللا طالقانى باز گفتند آيت. پيشنهاد كرد كه آقا بيايند و رياست شوراى امناى دانشگاه را قبول كنند

ن شورا شركت منكه اصالً قادر نيستم در آ. گوييد بيايم و رئيس شوراى امناى دانشگاه بشوم شما مى. آزاد بگذاريد

خواهيد مرا  اگر اسم من جزو آن شورا باشد، آيا جز اين است كه با اين كار بى جهت خراب شوم، براى چه مى. كنم

تواند كارى را انجام  كسيكه نمى. خراب كنيد؟ در اين كشور تحصيل كرده و دانشمند به اندازه كافى فراوان است

 خواهيد اسم مرا جزو آن هيئت بگذاريد؟ ما مىچرا ش. دهد، چرا بايد اسمش در آن كار باشد؟

شما برويد، سازمان و تشكيالت به كار بدهيد :  بعد از اين بحث آقاى طالقانى در مورد تشكيل حزب و جبهه فرمودند

توانم  و يك سازمان و تشكيالتى درست كنيد، در آن موقع كه همه چيز آماده شد، وقتى گوسفند آماده شد، من مى

ش را ببرم و از خودم براى اين كار مايه بگذارم، ولى حاال كار خود شما است كه برويد و تشكيالت و بيايم و سر

 .برويد و براى خودتان فكرى بكنيد. سازمانى را پايه ريزى كنيد

يكى وزير است، آن يكى رئيس شوراى حزب . هم اكنون يكى از ما رهبر است. شناسيد  شما ما آخوندها را نمى

آخوندها اآلن ). 416(منهم شوراى انقالب هستم.  يكى سپاه تشكيل داده، يكى رئيس كل كميته هاست،)415(است

حتى امروز آن آخوند كوچك در محله خودش رئيس محله است و كميته و تفنگچى . كنند دارند كشور را اداره مى

و حاال به اين موقعيت و امكانات رسيده كسى كه با آن مشقات زندگى كرده . آورند برند و مى او را با ماشين مى. دارد

است، صاحب ماشين شده، مسكن و منزل خوبى پيدا كرده، تفنگچى و راننده دارد، بيا و برو پيدا كرده، رئيس شده، 

اند، ديگر حاضر نيست كه از اينها بگذرد و در عوض آنها حاضرند براى حفظ اين  همه چشم به دهان او دوخته

حاال ديگر اعتقاد و عقيده براى اينان معناى ديگرى غير از آنچه سابق داشت، دارد و . دا كنندموقعيت، همه چيز را ف

بخصوص كه اغلب آخوندها از قشر پايين جامعه هستند و بيشتر روستازادگانى هستند كه طلبه شده و به سلك روحانى 

اند، بهر قيمتى كه شده حاضر  دند رسيدهدي حاال كه اينان به اين نان و نوا كه هرگز  در خواب نمى. اند در آمده

 .نيستند، آنرا از دست بدهند و به خاطر عقيده دست از آن بكشند

رود و اينها به   بنا براين شما بايد برويد و براى خودتان كارى بكنيد و منتظر نباشيد، زيرا كه همه چيز از دستتان مى

 .شما رحم نخواهند كرد
  

  كليد حل مشكل كشور

  
روند و  كنند تنها كليد حل مشكل ايران رفتن اين رژيم و يا آن رژيم است به نظر من به بيراهه مى يى كه فكر مى آنها

اين مسلم است كه حاكم بودن اين و يا آن رژيم در يك كشور . خواهند به كنه مسئله و ريشه مسائل بپردازند نمى

له مهمتر از يك رژيم به نظر من وضعيت خود جامعه نقش تعيين كننده در سرنوشت مردم آن كشور دارد، ولى مسئ

ولى هستند كشورهايى كه با رژيم سلطنتى اداره . كنند كه رژيم سلطنتى فاسدترين رژيمهاست بسيارى فكر مى. است

شوند ولى از دمكراسى نسبتاً خوبى برخوردار هستند و برعكس كشورهاى ديگرى هستند كه ظاهراً رژيم جمهورى  مى

ايد كه اگر رژيم شاه فاسد و وابسته به  آيا تابحال فكر كرده.  از هر رژيم ديكتاتورى، ديكتاتورتر هستنددارند ولى

آيا كسانى كه اين ... كرد، اگر هيچ حقوقى براى شهروندان خود قايل نبود و اگر ها بود، اگر ظلم و ستم مى خارجى
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آمده بودند، يا نه تمام آنها ايرانى بودند و كشور را . ..كردند از آمريكا، انگليس، روسيه و يا رژيم را اداره مى

كنند؟ آيا اداره كنندگان، همان  چرخاندند؟ و يا بهتر بگويم مگر رژيم جمهورى اسالمى را چه كسانى اداره مى مى

اميل و كسانى نيستند كه خود مخالف تمام معايب رژيم گذشته بودند؟ آيا اينها از دوستان من و شما نيستند، آيا از ف

هاى ما نيستند، آيا بسيارى از آنها از همان كسانى نيستند كه در رژيم گذشته به خاطر فعاليتهاى سياسى به  خانواده

هاى كشور ما نيستند؟ آيا اينها كه امروز تحت نام اسالم، جمهورى  زندان افتاده بودند و آيا همه آنها، همين بچه

زند، آيا خود از كسانى نبودند كه از مخالفين ظلم و ستم، شكنجه، غصب تا اسالمى برگرده مردم سوار هستند و مى

پس چرا وقتى اين مخالفين حاكم . حقوق فردى و اجتماعى و ديكتاتورى بودند؟ جواب همه اين سئوالها مثبت است

دى جز شدند و اداره كشور بدستشان افتاد، از هر رژيم ديكتاتورى ديكتاتورتر شدند و هيچ حقوقى را براى اح

 خودشان قائل نيستند؟

بنابراين .  بخش عظيمى از مشكالت جامعه و اينكه چگونه رژيمى بر آنها حاكم است مربوط به خود جامعه است

الزم است . مشكل، در كل جامعه و ساختار فرهنگى و رفتارى جامعه نهفته است و نه تنها در آخوند، شاه و يا خمينى

و جامعه خودمان عوض كنيم و ببينيم مشكل جامعه ما كجاست كه به اين زودى در كه ما ديد خود را نسبت به خود 

شود، به سرعت به ديكتاتورى و خودكامگى  افتد و در طول تاريخ هر فردى و يا رژيمى كه حاكم مى ته چاه فرو مى

بر همه كسانى . يمبه عبارت ديگر ما خود در ساختن و پرورش ديكتاتور و رژيم ديكتاتورى شركت دار. غلطد در مى

كه دادشان از ديكتاتورى و استبداد به آسمان بلند است واجب است كه ولو يكبار هم كه شده با خود خلوت كنند و 

ببينند خودشان چقدر با كردار و رفتارشان در تبديل كردن شاه به صورت يك ديكتاتور مطلق سهيم و شريك 

 بنگرند، آيا خود در استقرار حاكم كردن رژيم ديكتاتورى ولى فقيه و اند و يا تمام مخالفين رژيم فعلى به خود بوده

اند؟ اگر ما اهل انصاف و آزاديخواه باشيم بايد اذعان كنيم كه ما در  ديكتاتور كردن آقاى خمينى شركت نداشته

ها كليد حل اگر چنين است ما بايد قبول كنيم كه تن. ايم استقرار و حاكميت رژيم ديكتاتورى سهيم و شريك بوده

روشنفكران و سياسيون مذهبى و سايرين : حقيقت اين است كه. مشكل، رفتن يك رژيم و آمدن رژيمى ديگر نيست

كردند، مشكل در رفتن رژيم شاه نهفته است، در عمل نشان داده شد و به تجربه براى چندمين بار ثابت  كه فكر مى

 .به مسائل مختلف نهفته استگرديد كه مشكل در ما و نحوه تفكر و  عمل ما نسبت 

  جامعه و اطالعات

  
 دارد و -ايم   كه در طول تاريخ به آنها خو گرفته- بسيارى از مشكالت ما ريشه فرهنگى، فكرى و روشهاى سنتى 

شود كه با يك خرما گرم و با يك مويز سرد  ايم موجب مى همان نحوه تفكر و فرهنگى كه ما در آن رشد پيدا كرده

كه هر كسى تا مصدر امور و كارى نشده، عابد و زاهد است ولى به مجرد اينكه قدرتى بدست آورد و پست اين. شويم

هاى فرهنگى كه  شود، بستگى به ريشه و مقامى پيدا كرد، در زمان كوتاهى به يك خودكامه و خود رأى تبديل مى

رورش انسانهاى خود رأى و ديكتاتور جامعه در آن رشد و نمو پيدا كرده است دارد و جامعه خود در ساختن و پ

 .نقش اساسى دارد

كنيم كه تمام عيوب و   با وجود اينهمه بيمارى فرهنگى كه در كشور ما وجود دارد، چرا ما همه كوشش مى

بيماريهايى كه جامعه ما در گير آنست را نديده بگيريم و براى اينكه توده را به دنبال خود بكشيم همه آنرا حسن 

كنم  من تعجب مى. چنين و چنان است... هيم؟ چرا ما بايد مدام به مردم القاء كنيم كه توده، توده، تودهد جلوه مى

پرسند كه اگر  سازند و يك بار از خود نمى ها قهرمان مى دهند و هميشه از توده از كسانى كه اينچنين  داد سخن مى

شت، چطور ما به اين سادگى در دام اين و آن گرفتار ها در توده ما و خود ما وجود دا تمام اين محاسن و قهرمانى

هاى تاريخى  چرا با وجود اينهمه تجربه. شويم آييم، چطور يك روز اغفال اين و روز ديگر اغفال آن ديگرى مى مى
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طپد خود  آئيم؟ كسانى كه دلشان براى توده و سرنوشت كشور مى كه وجود داشته و دارد باز به سادگى گرفتار مى

 .در راه تحميق جامعه گام بردارند و نبايد خود را قائم مقام، ولى، قيم و يا مسئول جامعه بپندارندنبايد 

 در تمام - وظيفه روشنفكران، سياسيون و همه اهل فكر و قلم است كه توده را در معرض اطالعات درست و صحيح 

جامعه به موقع و در زمان مناسب خودش در اگر .  قرار دهند و مابقى مسائل را به خود جامعه واگذار كنند- امور 

انتخاب زمان مناسب براى . گزيند خيزد و راه و روش درستى بر مى معرض علم و اطالع قرار گرفت به عمل بر مى

اگر از دادن اطالعات به . دادن اطالعات به جامعه، در انتخاب روش مناسب حركت جامعه حائز كمال اهميت است

دريغ ورزيده شد، اين اطالعات بعداً چندان اثرى در جامعه نخواهد داشت، زيرا جامعه در موقع و در زمان مناسب 

 .كند شود و نظر منفى پيدا مى برابر آن اطالعات بى تفاوت و خنثى و يا واكسينه مى

. رد مطلب مهم ديگر اينكه به دليل ساختار فكرى، جامعه حاضر نيست همين اطالعات صحيح را از زبان هر كسى بپذي

بنابراين اطالعات صحيح و درست را بايد كسانى به جامعه و يا طبقات مختلف مردم ارائه دهند كه آن طبقات و يا 

اطالعات صحيح و درست از ناحيه . مردم نسبت به آنها تا حدودى اعتماد و اطمينان داشته و مورد پذيرش آنها باشند

ران است كه آنرا تاييد كنند و نه اينكه چون اين اطالعات از اى كه به مردم داده شد، وظيفه ديگ هرگروه و دسته

كنم با ذكر چند مثال قسمت اخير را  سعى مى. ناحيه خودشان و يا گروهشان نيست به نحوى به تكذيب آن بپردازند

 :روشنتر بيان كنم

سوختند، اين فاجعه حدود بيش از چهارصد نفر در آن .  سينما ركس آبادان به آتش كشيده شد57 يك روز در سال 

ها، مطلع شده و يا احساس كرده بودند كه  را به گردن رژيم شاه و عوامل ساواك انداختند و با وجود اينكه بعضى

شد در جهت سقوط  اين عمل ناجوانمردانه از ناحيه رژيم نبوده است، ولى چون اين عمل حربه عظيمى بود كه مى

ردن رژيم انداختند و يا ساكت شدند و حتى بعد از انقالب هم كسى مسئله رژيم از آن استفاده كرد، همگى آنرا به گ

 .را بجد پى نگرفت

اند، با وجوديكه   مثال ديگر اينكه روزى به ناگهان در داخل و خارج شايع شد كه عكس آقاى خمينى را در ماه ديده

 توده ناآگاه به خود باوراندند كه بله بسيارى از روشنفكران و سياسيون به پوچ بودن آن وقوف داشتند يا تحت تاثير

مسئله ديگر اينكه در زمان . اين مطلب صحيح است و يا اينكه با سكوت خودشان مسئله را مورد تائيد قرار دادند

شد به خاطر مخالفت و نفرت از رژيم شاه سه صلوات  انقالب هر وقت در محافل و مجامع نام آقاى خمينى برده مى

هنگامى كه آقاى مهندس بازرگان به اين عمل اعتراض كرد و گفت اين صحيح نيست كه ما فرستادند و حتى  مى

فرستيم ولى در مقابل نام آقاى خمينى سه صلوات،  شود يك صلوات مى برده مى( ص)وقتى نام حضرت محمد 

يى در راه استقرار و تمام اين اعمال گامها. زند بسيارى به او اعتراض كردند كه چرا آقاى بازرگان اين حرفها را مى

يك جامعه شناس، روشنفكر، و يا يك فرد سياسى و كسيكه به نحوى قصد دارد در . خدايگانى شدن آقاى خمينى بود

، "تك ستاره"اى به صورت  آينده در اداره امور مردم نقش داشته باشد، بايد از قبل بداند كه اگر كسى در جامعه

رود و كسى را ياراى  عه درآمد، ديگر امكان مبارزه با او از ميان مى جام"خدايگان" و يا "بت"، "مركز ثقل"

هر كسى در مقابل او بايستد، در زير چرخى كه با اشاره ابروى او بحركت درآمده است و . مقاومت در برابر او نيست

 .رود، خرد خواهد شد به هرسويى كه اشاره كند مى

، "تك ستاره"، "بت" سعى و توان خود را بكار برد تا از ساخته شدن  بنابراين تا زمان از دست نرفته است بايد همه

 . در جامعه جلوگيرى بعمل آورد كه در غير اين صورت استقرار ديكتاتورى حتمى است"خدايگان"و يا "مركز ثقل

ها و  داخلىاطالعات منتشره از ناحيه . ها و آمريكا است خواهم گوشزد كنم، مسئله رابطه باغربى  آخرين مثالى كه مى

اند كه چه ارتباط گسترده و عظيمى در جهت انقراض رژيم پهلوى و انتقال قدرت از  ها، امروز آشكار ساخته خارجى

آن رژيم به رژيم جمهورى اسالمى برقرار بوده است و شخصيتهاى بسيارى از روحانى و غير روحانى در مركز اين 
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رينشان با اطالع آقاى خمينى و يا وسيله اشخاصى تحت عنوان اند و اكثر آنها و مهمت گونه روابط قرار داشته

به داليلى وجود اينگونه روابط در آن روزهاى اوايل انقالب و پيروزى، . نمايندگان آقاى خمينى صورت گرفته است

شود براى اينكه هيچگونه خلل و عيب و نقصى به انقالب وارد ن. شده است از ديد افكار عمومى ملت ايران كتمان مى

اند يا اينكه اين پيروزى تنها و تنها به خاطر نقش خداگونه آقاى  ها در بردن شاه و سقوط وى نقش داشته كه غربى

خمينى و كمكهاى امور غيبى به وى بوده است و هيچ عامل ديگرى در پيروزى آن دخيل نبوده است و فقط اين 

به . كند و رژيم جمهورى اسالمى را جايگزين آن سازدها و رهبرى آقاى خمينى است كه توانست شاه را ساقط  توده

شده است و  ها از ديد افكار عمومى كتمان مى ها و داليلى ديگر از اين قبيل بوده است كه روابط با غربى خاطر اين

خواستند از هستى  به انحصار درآوردن قدرت، رابطه با آمريكا را به صورت لكه ننگى درآوردند و هركسى راكه مى

كردند  دادند و جامعه را عليه او بسيج مى قط كنند، به ويژه بعد از اشغال سفارت آمريكا، سندى را عليه او انتشار مىسا

هاى اصلى اين روابط بودند نه تنها اين  و كسانى را كه خود فعاالنه در رابطه با آمريكا نقش بازى كرده و يا از مهره

ردند، بلكه حاضر نبودند كه حقايق را براى مردم بازگو كنند و به جامعه ك روابط را از ديد افكار عمومى كتمان مى

ايم و با كمك هم در جستجوى پيدا  ها مراوده و تبادل نظر داشته ها و در رأس آنها با آمريكايى ما با غربى! بگويند بله

م و آقاى خمينى نيز از اي كردن راه حلهاى مختلف براى بردن شاه و انتقال قدرت به رژيم جمهورى اسالمى بوده

 به اطالع وى رسيده است و يا بعنوان نماينده شخص آقاى خمينى عمل "اين مسايل مطلع بوده است و يا قبال

افتاد و براى توضيح  شد و سرنخى بدست كسانى مى ايم، بلكه به عكس مواقعى كه بعضى از اين روابط كشف مى كرده

ند، همگى آنها از داشتن و وجود چنين روابطى اظهار بى اطالعى داد آن اين اشخاص را مورد سؤال قرار مى

 .زدند كردند و يا اينكه خود را به فراموشى مى مى

كرد سد راه   نتيجه اينكه آقاى خمينى توانست از اين حربه رابطه با آمريكا، تمام كسانى را كه احساس مى

 صورتى كه اگر بعد از پيروزى انقالب و زمانى كه در. هايش ممكن است قرار بگيرند، از صحنه خارج كند خواسته

گفتند  كردند و مى ايستادند و حقايق را بازگو مى هنوز امكان حرف زدن وجود داشت اين آقايان مرد و مردانه مى

يم كه مثالً براى سقوط شاه و پيروزى انقالب الزم بود كه با آمريكا رابطه داشته باشيم، با سران ارتش رابطه داشته باش

و نياز بود كه آمريكاييان سران ارتش را براى پذيرش رژيم جديد رام كنند و به آنها اعتماد و اطمينان بدهند كه 

كرد كه با حربه، داشتن رابطه با آمريكا  ارتش و خود آنها دست نخواهند خورد، آنوقت آقاى خمينى امكان پيدا نمى

اما همين رابطه با آمريكا كه يك زمانى لكه ننگى . دار بزندهاى دامنه  همه را خلع سالح كند و دست به تصفيه

شد، وقتى زمان آن گذشت و جامعه نسبت به آن حالت انفعالى به خود گرفت، با وجود آشكار شدن  محسوب مى

اند،  بسيارى از اين روابط و مشخص شدن اينكه سران انقالب خود در اين روابط و زدو بندهاى مختلف دست داشته

 .آب تكان نخورد و تازه خود اين زدو بندها را نقطه قوتى براى سران انقالب به حساب آوردندآب از 

 با ذكر اين مثالها بايد تا حدودى معلوم شده باشد كه وقتى روشنفكران، سياسيون و كسانى كه خود را وطن دوست 

روند و ملت را با ندادن اطالعات  ره مىدانند، هنگامى بهر دليل از گفتن حقايق به موقع به توده مردم طف و ملى مى

كنند و هم  كنند، هم خود در ساختن ديكتاتورى و مسلط كردن رژيمى بر مردم نقش بازى مى خود سانسور مى

كند و هم از صحنه خارج  آورد و با همان حربه سانسور، هم آنها را سانسور مى ديگرى همين بال را بر سر خود آنها مى

 .گرداند مى

 :ز عوامل خودسانسورى از اين قرارند بعضى ا

  اعتقاد كور نسبت به روحانيت و مرجع تقليد- 1 

  تنفر بى حد و حصر نسبت به شاه و رژيم وى- 2 

  اعتماد بى اندازه به استعداد، توانايى و علم و دانش خود- 3 
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 آنهاست و تنها اين گروه قادر و اعتقاد به اينكه حكومت و اداره كشور تنها حق مسلم( گروه گرايى) اليت گرايى - 4 

هاى علمى، فنى و جمع بودن صالحين و كومبلين قوم، جامعه را به سوى فالح و رستگارى  است با اتكاء به توانايى

هدايت كند، حق آنهاست كه با آمريكا و كمك آنها شاه را از قدرت ساقط كنند و خود را جايگزين آن سازند و 

 .ند، در صورت حاكم بودن، جامعه را بسوى ترقى و تكامل رهبرى خواهند كردچون اهل دزدى و فساد هم نيست

  به نقش رهبرى و ايدئولوژيكى خويش باور داشتن و قائل شدن رسالت ويژه براى خود- 5 

  ترس، از ريختن آبرو و حيثيت خود و يا شكسته شدن بت شخصيتى خويش- 6 

جامعه، از يكطرف شناخت قبلى خود را از روحانيت به بوته گيرى نهضت و مطرح شدن خود در   در نتيجه اوج- 7 

 .فراموشى سپردند و از طرف ديگر عدول از مواضع سياسى گذشته و باورهاى قبلى را جايز شمردند

 عشق مفرط به سقوط رژيم شاه و استقرار جمهورى اسالمى و بكارگيرى روشهاى هوشيارانه و سياستانه آقاى خمينى 

ها كه خود از دست روحانيت و روش آنان بستوه آمده بودند  مذهبى... كران و سياستمداران وموجب شد كه روشنف

و داد و فغانشان از آنها به آسمان بلند بود، چنان خود را در اختيار وى قرار دادند، كه انگار همه اطالعات گذشته به 

و نحوه تفكر و تلقى خود از حكومت، از يكباره دود شد و به هوا رفت و با وجوديكه آقاى خمينى مرتب از روش 

اى كه قادر باشد اين عالئم را بگيرد و آنها را تبديل به پيامهاى ملموس واقعى  داد، ديكر گيرنده خود عالئمى بروز مى

اى است الهى كه از طرف خداوند آمده  كند وجود نداشت و بر اين باور بودند كه آقاى خمينى و روحانيت بارقه

 شاه را ساقط كند و حكومت را بدست تواناى آنها بسپارد و خود در باال نظاره گر آنها باشد و تنها به است كه رژيم

كند، در صورتى كه هيچ تغيير و تحولى در ساختار روحانيت و نحوه تفكر آنها نسبت به اداره  نقش ارشادى بسنده مى

آنها كليد حل مشكالت و مسائل كشور و نحوه اداره . امور كشور و مصالح جامعه و دنياى جديد به وجود نيامده بود

دانستند و زمانى كه آزادانه و بدون كمك مشاورين روشنفكر مذهبى و  مى.... آنرا در عمل به توضيح المسائل و

كردند، راه حلهايى را كه مبتنى بر طرز تفكر واقعى خود و توضيح المسايل  هاى دانشگاهى صحبت مى تحصيل كرده

عالوه بر اينها روحانيت و آقاى خمينى به خصوص به مناسبتهاى مختلف نظر خود را در مورد . كردند ىبود عرضه م

مسائل مختلف و جريانهاى گذشته و نيز  بعضى از شخصيتهاى مذهبى و سياسى نظير دكتر محمد مصدق و دكتر 

ها در آن زمان  اينكه گيرنده. كرد شريعتى از طريق دادن عالئم، اشاره كردن، كنايه و گاهى هم آشكارا اظهار مى

هاى ملموس تبديل نمايد،  گرفت تا روى آنها كار كند و سپس آنها را به پديده ها را نمى اين عالئم، اشارات و كنايه

بحث مفصل آن بر عهده صاحب نظران و متخصصين در اين امور است كه . خود موضوع بحث جالبى خواهد بود

 .ا كنند و به چگونگى اين پديده و كم و كيف آن بپردازنددر اين رابطه حق مطلب را اد
  

  عالئم، بيان واقعيتها

  
شوند و  بطور مستمر در محيط اطراف ما پراكنده مى...  انواع و اقسام اطالعات بصورت عالئم، رمز، ايما و اشاره و

ى موجود، در وضعيتى باشند كه ها مسئله در خور اهميت اين است كه گيرنده. محيط ما مملو از عالئم مختلف است

بتوانند عالئم و رموز منتشره موجود را دريافت كنند و سپس آنها را به امور ملموس كه قابل فهم و شناخت باشد 

 .تبديل نمايند

كار تمام دستگاههاى مختلف ارتباطى از . شود بحق قرن تبديل عالئم به امور واقع نامگذارى كرد  قرن حاضر را مى

همه اين است كه اطالعات داده ... هاى مختلف و و و تلويزيون، رادار، كامپيوتر، تلفن و فكس، فرستندهقبيل رادي

سپس . سازند آورند و آن عالئم را به نقاط مختلف جهان پراكنده مى شده موجود را به صورت عالئم در مى

كار روى آنها باز آنها را به امور ملموس و گيرند و با  اى در ساير نقاط، اين عالئم را مجدداً مى دستگاههاى گيرنده

 .كنيم كنند و ما بدينطريق از وجود آنها استفاده مى قابل شناخت ما تبديل مى
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.  اگر عالئم و اطالعات وجود نداشته باشند، هيچ دستگاهى قادر نخواهد بود كه عملى انجام دهد و كمكى به ما بكند

ست كه اطالعات و عالئم بطور مستمر منتشر و پراكنده شوند تا اين پس شرط اول استفاده از وجود آنها، اين ا

قسمت اعظم شناخت امروزى . دستگاهها قادر شوند آنها را براى استفاده و شناخت ما به امور ملموس تبديل كنند

ين و جو هاى شناخته شده از طريق ارسال همين عالئم به زم انسان از فضاى اليتناهى، منظومه شمسى و ساير منظومه

ناپذير از طريق ارسال عالئم مختلف بصورت امواج، ما را  ها بطور مستمر و خستگى خورشيد و كليه منظومه. آن است

دهند و هر اندازه كه دستگاههاى گيرنده روى زمين حساستر، دقيقتر  در جريان چگونگى و كم و كيف خود قرار مى

 .  دقيقتر خواهد بودتر باشند، اطالعات بدست آمده بيشتر و و پيشرفته

 مجموعه كائنات دائم ناگزير از ارسال و پراكنده كردن عالئم در مورد وضعيت كمى و كيفى خود در اطراف فضاى 

اينكه ما چقدر و تا كجا قادريم كه اين . گيرد اليتناهى هستند و اين عمل ارسال عالئم بصورت خودكار انجام مى

هاى قابل شناخت تبديل بگردانيم، مسئله جدى و اساسى همه محققين   به پديدهعالئم و اطالعات منتشره را بگيريم و

فكر نكنيد . بنابراين هر عالمت مشخصى، بيان كننده يك واقعيت ملموس و حقيقى است. هاى مختلف است در زمينه

يز مسئله به همين در مورد مسائل اجتماعى و انسانى ن. كه مطالبى كه ذكر شد، فقط در زمينه علوم دقيقه صادق است

هاى مختلف مسائل اجتماعى و انسانى به اطراف پراكنده  پذيرد و اين عالئم است كه در زمينه صورت انجام مى

 .گردند هاى انسانى، بصورت ملموس واقعى تبديل مى شود و همين اطالعات و عالئم منتشره وسيله گيرنده مى

گروههاى مختلف اجتماعى، احزاب، . ائل اطراف خود هستند انسانها ناگزير از پخش عالئم در مورد خود و مس

 از خود به اطراف - آگاه و ناآگاه - بوسيله بروز عالئمى كه بطرق مختلف .... شخصيتها، سارقين، قاتلين، قاچاقچيان و

ه طرز و ما از طريق دريافت اين اطالعات و عالئم ب. سازند كنند، ما را نسبت به وضعيت خود آگاه مى پراكنده مى

اطالعات و عالئم هميشه وجود دارند، مشكل ما، . بريم ها و آمال و آرزويشان پى مى هايشان، خواسته تفكر آنها، روش

ها و گرفتن به موقع عالئم و يا تبديل  مشكل نبود عالئم و اطالعات نيست، بلكه مشكل، ناقص و ناتوان بودن گيرنده

براى انسان اسير دربند هوا و هوسهاى مادى و معنوى، مشكل خود . ستكردن به موقع آنها به امور ملموس واقعى ا

وى است و اين مشكل خود بايد حل بشود تا انسان قادر گردد عالئم را به موقع گرفته و به موقع تبديل به امور واقع 

را گوشزد اهل خرد اى نيست و بسيارى از جمله مالى رومى در قرن هفتم آن مسئله گرفتن عالئم يك امر تازه. بگرداند

 .كرده است

 روز روشن كو؟ :  تو دو ديده فرو بندى و گويى

  زند خورشيد بر چشمت كه اينك من، تو در بگشا 

 كشانندت  كشانندت، و زآن سو مى  از اين سو مى

  مرواى ناب بادردى، به پرزين درد، رو باال

 پوشى درون خلوت سينه   هر انديشه كه مى

 زدل پيداست بر سيما نشان و رنگ انديشه 

 نوشد  ضمير هر درخت اى جان، ز هر دانه كه مى

  شود بر شاخ و برگ او، نتيجه شرب او پيدا

  زدانه سيب اگر نوشد برويد برگ سيب از وى

  ز دانه تمر اگر نوشد، برويد بر سرش خرما 

  چنانك از رنگ رنجوران طبيب از علت آگه شد

 د بينا ز رنگ و روى چشم تو به نيت پى بر

  ببيند حال دين تو بداند مهر و كين تو
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  زرنگت، ليك پراند، نگرداند ترا رسوا

 خواند دارد، ولى با لب نمى  نظر در نامه مى

  همى داند كزين حاصل چه صورت زايدش فردا

  و گر برگويد از ديده بگويد رمز و پوشيده

  اگر درد طلب دارى بدانى نكته و ايما

 ريحاً گفته گير اين را وگر درد طلب نبود ص

 كنى هر جا  فسانه ديگران دانى حواله مى

 زيركترين، باهوشترين و مرموزترين فرد، قادر نخواهد بود كه از اعمال و رفتار خود، نحوه تفكر، روشهاى عملى و 

 و بررسى بود هيچ عملى قابل كشف ها و آمال و آروزى خود، هيچ عالئمى از خود بروز ندهد، اگر چنين مى خواسته

بروز عالئم وسيله همه مردم . قادر به كشف و انجام عملى نبودند... نبود و كارآگاهان، وكالء، نظاميان، روشنفكران و

ارسال عالئم و نحوه و نوع آن به سادگى و . اختالف در نوع عالئم و نحوه ارسال آن است. ناپذير است اجتناب

پراكند،  دهد و به اطراف مى تر باشد عالئمى كه از خود بروز مى  پيچيدهانسان هر چه. ها بستگى دارد پيچيدگى انسان

ها عالئم مختلفى را كه  بعضى. تر و گرفتن آن عالئم و تبديل آنها به امور ملموس نيز بهمان ميزان مشكلتر است پيچيده

ها  دهند، كه گيرنده ال مىآميزند و با عالئم اعمال ديگر بهم اتص دهند، به صور مختلف بهم در مى از خود بروز مى

ها است  مسئله و ايراد كار در گيرنده. كمتر قادر باشند، دقيق از طريق آنها پى به ماهيت آن اعمال و يا پديده ببرند

 .و نه در نبود اطالعات و عالئم

كار .  استهاى ملموس قابل شناخت مغز انسان ترين دستگاه گيرنده اطالعات و تبديل آن به پديده  اولين و قديمى

بس شگرف و فوق العاده پيچيده مغز انسان، گرفتن مستمر اطالعات و عالئم پراكنده شده در محيط اطراف خود و 

دهد و به تجزيه و  ذخيره و دسته بندى كردن آنهاست و سپس هر عالئم را در دسته و جاى مخصوص خود قرار مى

اگر به هر دليلى . آورد امور ملموس قابل شناخت در مىپردازد و در نتيجه آن عالئم را به صورت  تحليل آن مى

گيرد، اما آنها را در  دستگاه گيرنده انسان با پوششهايى پوشيده شده باشد در اينصورت باز دستگاه گيرنده عالئم را مى

 كند، يعنى آنها را بصورت نظر صاحب دستگاه تبديل به آن امورى كه هم رنگ و همĤهنگ با آن پوششها است مى

 .آورد و نه حقيقت آن پديده امورى كه شخص صاحب گيرنده در طلب و آرزوى آنهاست در مى

 هنگامى كه مغز انسانها دچار نقص و بيماريهاى مختلف نشده است، قادر است كه عالئم و اطالعات را درست و صحيح 

ر اختيار انسان قرار دهد و به هاى قابل شناخت د اش را به صورت پديده بگيرد و پس از كار بر روى آنها، نتيجه

شد، به همان ميزان از ... ميزانى كه انسان دچار بيماريهاى مختلف روحى، اخالقى، شخصيتى، خودخواهى، غرور و

كند قادر به  درست نظير يك عيب و نقصى كه يك دستگاه ارتباطى پيدا مى. گردد اش كاسته مى قدرت گيرنده

گردد و لذا با وجود اطالعات و عالئم اطراف خود و روبرو  كار بر روى آنها نمىگرفتن به موقع عالئم و اطالعات و 

كند ولى  دهد و عالئم را دريافت مى افتد و يا گيرنده كار خود را انجام مى اش از كار مى شدن با آنها، يا گيرنده

 و تبديل به موقع آن عالئم به قسمتهاى ديگر دستگاه كه وظيفه شان كار بر روى عالئم دريافت شده و دسته بندى آنها

گردد و با وجودى كه مغز انسان عالئم را گرفته و  هاى مخصوص به خود است، دستگاه از عمل خود عاجز مى پديده

گردد و شما از هويت واقعى آن  هاى قابل شناخت نمى در خود ذخيره كرده است قادر به تبديل آن عالئم به پديده

ه محض اينكه بر اثر عواملى بعضى از آن عيب و نقصها بر طرف گرديد، ناخودآگاه مغز شويد، ولى ب پديده مطلع نمى

هاى قابل شناخت كرده  دهد و اطالعات و عالئم ذخيره شده را تبديل به پديده شما همه وظايف خودش را انجام مى

شما در موقع خود متوجه كم بريد كه آن پديده چگونه بوده است و چرا  دهد و شما پى مى و در اختيار شما قرار مى

همه  اينها به خاطر وجود بيماريهاى مختلفى است كه به مثابه وجود عيب و نقص در . ايد و كيف آن پديده نشده
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به ميزانيكه آن عيب برطرف . گردد كند و مانع از انجام وظايف دقيق آن مى دستگاه اطالعاتى انسان عمل مى

ن نتيجه اطالعات و عالئم مكتسبه را به صورت ملموس در اختيار انسان قرار شود، مغز انسان نيز به همان ميزا مى

 .دهد مى

دچار چنين مشكلى شده بودند كه با ...  در مورد شناخت پديده انقالب و آقاى خمينى سياستمداران و روشنفكران و

كه بعضى از آنها به شد  وجود عالئم زيادى كه از جانب آقاى خمينى و ساير روحانيون دست اندركار پخش مى

شد و عمل  صورت عالئم غير صريح، بعضى به صورت ايما و اشاره و بعضى ديگر كامالً به صورت آشكار بيان مى

ها، قادر به انجام تمام وظايف خود نبود و اين  ها يعنى همان مغز انسانها بر اثر همان عيب و نقص گرديد، گيرنده مى

گردند و مسائل را براى خود مرور   كه بسيارى از كسان، امروز به عقب بر مىكنيد هنگامى است كه شما مالحظه مى

گويند آقاى خمينى در فالن موقع چنين گفت و يا چنان كرد و منظورش از طرح آن مسائل  كنند، مرتب مى مى

 .چنين و چنان بوده است

 با روشى كه آقاى خمينى پيش و پس از رسد به نظر مى. تر شود كنم با ذكر شواهد و مثالهايى مسئله  روشن  سعى مى

پيروزى انقالب در پيش گرفته بود، خيلى مشكل نبود كه با گرفتن آن عالئم و اشارات فهميد كه نظر وى در مورد 

خواهد بسازد؟  دكتر محمد مصدق و دكتر شريعتى چيست؟ و يا چه تصورى از حكومت آينده اسالمى دارد و چه مى

بر بسيارى از آنها . ها را فهميد آقاى خمينى هر از گاهى بيان كرده بود اشت اين پديدههمه عالئمى را كه نياز د

اينكه . است... آشكار شده بود كه آقاى خمينى از مخالفين سرسخت دكتر مصدق و نيز مخالف دكتر شريعتى و

يده را دقيق نگرفتند و طرفداران شريعتى و مصدق يعنى مليون و روشنفكران مذهبى و نيز سياستمداران ملى اين پد

اى ديگر است كه راز و  بعضى مواقع هم كه كامالً آشكار بود، آن را ناديده گرفتند و به توجيه آن پرداختند، مسئله

رمز آن را بايد در جاهاى ديگر جستجو كرد و بر خود آنها است با خود و ملت از روى صفا و صميميت برخورد كنند 

 .لت آشكار سازندو كم و كيف مسئله را براى م
  

  آقاى خمينى و دكتر مصدق

  
 آقاى خمينى از طرفداران آقاى كاشانى و از مخالفين سرسخت دكتر مصدق بود و تا هنوز آب كامالً به آسيابش 

با وجود اين حركات و . كرد كه از مطرح كردن نام مصدق و حكومت ملى خوددارى كند نيفتاده بود سعى مى

اى به مصدق و حكومت ملى ندارد، اين عقيده خود را كه حتى در زمان  داد كه عالقه نشان مىاعمال او غير مستقيم 

كشف "با مراجعه به دو كتاب . كرد اند را انكار نمى حكومت مصدق، مليون، مذهبيون را مورد سوء استفاده قرار داده

 خمينى در مورد اداره جامعه و مردم شود كه حرف آقاى كامالً آشكار مى( حكومت اسالمى )"واليت فقيه" و "اسرار

اى ديگر است و با حكومت ملى و دموكراسى  ها، از مقوله و شركت مردم در اداره كشور خود و حدود و ثغور آزادى

ها در مورد مصدق در پاريس سئوال  باالخره با وجود پرهيز از نام مصدق و حكومت ملى، براى بعضى. در تقابل است

در آن روز او تلويحى مخالفت خودش . ر آقاى خمينى را مستقيم در نفلوشاتو خواستار شدندروزى نظ. آمد پيش مى

آقاى . كرد شد، نظر واقعى خودش را بهتر آشكار مى را با او ابراز داشت و به مرور كه به قدرت مطلق نزديك مى

ا خبرنگار روزنامه يونانى اى ب در مصاحبه. شد خمينى مرحله به مرحله به نظر واقعى خودش به مصدق نزديك مى

مقام و موضع مرحله جديد مبارزات خلق ايران نسبت به زمان دكتر مصدق چگونه : كه پرسيد( قوزيها) )1357/8/15(

 : بينيد؟ در جواب چنين پاسخ داد مى

مت  مبارزات كنونى ايران يك حركت كامالً اسالمى است و در جهت تغيير كامل نظام شاهنشاهى و استقرار حكو" 

 )417.("باشد اسالمى مى
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 نظر ":  كه دكتر جيم كوكلر استاد دانشگاه روتكرز آمريكا از آقاى خمينى سئوال كرد كه57/10/7 باز در تاريخ 

 :  آقاى خمينى در پاسخ گفت"حضرتعالى نسبت به جبهه ملى چيست

 )418("ام اش هم نكرده  من نظر مثبتى ندارم و نفى" 

 طى يك سخنرانى كه در مورد نقش اجانب در ايجاد وابستگى و رهايى از سلطه 57/11/8 در مرحله بعد در تاريخ 

 تا حاال ما گرفتار الف و گزافهاى محمدرضا خان بوديم به ":ابرقدرتها ايراد كرد، در مورد دكتر مصدق چنين گفت

سر قبر دكتر مصدق برويم صورت شاهنشاهى اعليحضرت آريامهرى، حاال گرفتار مليت و آزادى و اين حرفها هستيم، 

ما . ما خوش باور نيستيم، چه كنيم. كنيم ما نه آن را باور كرديم، نه اينها را باور مى..... از اين حرفها... عرض كنم... و

ها آنوقت آدم  شود، همان بينيم همان بساطى كه در زمان محمدرضاخان شاه سابق بود، حاال هم دارد اجراء مى مى

 ) 419.("كنند كردند، حاال هم غارت مى كشند، آنوقت غارت مى م آدم مىكشتند، حاال ه مى

 در جمع فرهنگيان و دانشجويان عضو انجمن اسالمى دانشكده ادبيات اهواز يك 58/3/3 در سخنرانى خود در تاريخ 

 : مرحله پا را فراتر گذاشت و چنين گفت

ند بگذارند روى مقاصد خودشان، آن مقاصدى كه بر خواه خواهد باشد، اينها سرپوش مى اسالم نباشد هرچه مى" 

خالف مسير ماست، با اسم يك نفرى كه ملى است، مسير ما مسير نفت نيست، نفت پيش ما مطرح نيست، ملى كردن 

. شود خواهيم، اسالم كه آمد نفت هم مال خودتان مى نفت پيش ما مطرح نيست، اين اشتباه است ما اسالم را مى

ست، مقصد ما نفت نيست، اگر يك نفر نفت را ملى كرد اسالم را كنار بگذاريم، براى او سينه مقصد ما اسالم ا

 )420(".بزنيم

 در يك سخنرانى كه در جمع شوراى عالى 59/4/29 و باالخره آخرين حرف خود در مورد دكتر مصدق درتاريخ 

 : قضايى ايراد كرد، ابراز داشت

ها را معرفى به مجلس نكند و اگر كرد، مجلس رد بكند و هيچ اعتنا نكند اال اينكه صدر بايد امثال اين و آقاى بنى... " 

اگر بنا . وزيرى باشد كه كار آمد باشد، اسالمى باشد، مسالحه كار نباشد، انقالبى باشد تا يك مملكتى دستمان باشد

آقايان سر يك ملى شدن چيز، . باشد اينطورى باشد بايد عزاى جمهورى را بگيريم، عزاى اصل همه مسائل را بگيريم

ما چقدر سيلى از اين . كنند كه بگذاريد يك قدرى بگذرد ببينيم ملى چطورى است امروز ديديد كه التماس مى

كنند، چه  خواهم بگويم كه در زمان مليت، در زمان آن كسى كه اينهمه از آن تعريف مى من نمى. مليت خورديم

هاى مدرسه فيضيه را به مسلسل بستند در آن زمان، همان  م بگويم كه طلبهخواه سيلى به ما زد آن آدم، من نمى

طورى كه در زمان پهلوى بستند كه من و آقاى حائرى باالى سر اين جوانهايى كه از مدرسه فيضيه به تير بسته شده 

وند، اينها، اينها منحل كردند كه بنويسند اين زخمى شده است بروند كنار اينها، بروند گم بش بودند و اطباء جرأت نمى

خواهد كه حاال  خواهد خير من دلم مى توانيم تحمل كنيم به اينكه هر كس هر جورى دلش مى ما نمى. بايد باشند

 ما از اينها ضربه "خواهد كه ملى و اسالمى باشد خواهد كه حاال ملى باشد، من دلم مى دموكرات باشد، من دلم مى

 )421...(خواهيم، مجلس بايد اسالمى باشد، يم، غير اسالم را نمىخواه ايم، ما اسالم را مى خورده

شود كه آقاى خمينى در مراحل مختلف كه هر كدام تكميل كننده يكديگر هستند نظر نهايى   به وضوح ديده مى

خودش را آشكارا نسبت به مصدق و حكومت ملى اعالم داشته است و آخرين مرحله كه مكمل همه آنهاست، مصدق 

داند كه جو سانسور و خفقان برقرار كرده   شأن و هم مرتبه پهلوى قرار داده، بلكه بدتر از او مصدق را كسى مىرا هم

 )59/4/29(كشته است  و آدم مى

 : صدر  يادداشت بنى
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. توانم از او اسم ببرم گفت نمى. درباره مصدق، در نفلوشاتو دكتر يزدى به او گفت، شما بايد از مصدق تجليل كنيد" 

شما بايد بگوييد هويت سياسى . شما به او نياز داريد. توانيد از او اسم ببريد؟ او به شما نياز ندارد شما چطور نمى: گفتم

 )422(".بعد از نماز مغرب و عشاء از او اسم برد و ستايش كرد.... شما چيست؟ و

براً از مصدق نام برد و ستايش كرد،  با پذيرش اين مطلب كه آقاى خمينى با فشار شما و آقاى دكتر يزدى يكبار ج

ثانياً آقاى خمينى جورى عمل كرده است . رساند كه وى از مخالفين سرسخت دكتر مصدق بوده است بوضوح مى

كه اين ستايش و نام بردن از دكتر مصدق جايى منعكس نشود و نشده است و اين اولين بار است كه شما بعد از 

 .كنيد  سال آنرا بازگو مى22گذشت 

اى كوتاه از زمان خط مصدق بعنوان   به نظر نگارنده غالب ما روشنفكران و مليون بايد بپذيريم كه در يك برهه

فهميديم كه آقاى خمينى موافق  هويت سياسى ميهن پرستان و استقالل طلبان را فراموش كرديم و نه اينكه نمى

 . در مورد مصدق نظر آقاى خمينى آشكار است. مصدق نيست

حال اينها نظراتى بود كه به طور علنى آنها را اعالم داشته بود و در آنها از عالئم مختلف استفاده شده بود، گاهى  بهر

با ايما و اشاره و گاهى با كنايه و غير مستقيم و زمانى هم آشكار و مستقيم به مصدق حمله كرده بود، اينها بغير از 

داده كه شعار  ه است و يا حتى ديگران را تحت فشار قرار مىكرد ها عنوان مى نظراتى است كه در جمع خودى

از جمله اينكه تا آخرين روزهايى كه در پاريس بود، با فشار وى و . حكومت ملى و اين قبيل مسائل را رها كنند

 در "استقرار حكومت ملى هدف جبهه ملى ايران است : ديگران شعار خبرنامه جبهه ملى سوم كه عبارت بود از

استقرار حكومت ملى هدف جبهه ملى ايران است و حكومت اسالمى : "ن شماره اينچنين تغيير پيدا كردآخري

كنم اين تغيير شعار و اضافه كردن اين شعار حكومت اسالمى خواست ملت   و من فكر مى"خواست ملت ايران است

را هنگامى كه به پاريس آمد، شعار زي.  به شعار قبلى چيزى جز فشار آقاى خمينى و ديگران نبوده است"ايران است

حكومت اسالمى بشدت مطرح گرديد و در داخل و خارج از كشور بحث حكومت اسالمى همه گير و فضاى 

هايى عليه جبهه ملى  از مدتى قبل زمزمه. اجتماعات را پر كرده بود كه هدف نهضت ما تشكيل حكومت اسالمى است

با آمدن آقاى خمينى به پاريس و . ز كشور، آشكار و نهان آغاز شده بوداز طرف بخشى از دانشجويان مسلمان خارج ا

هاى اتحاديه انجمنهاى  از يكطرف بچه. ها شدت بيشترى پيدا كرد اعالن هدف حكومت اسالمى است، اين زمزمه

، "ستاستقرار حكومت ملى هدف جبهه ملى ايران ا"اسالمى اروپا، آمريكا و كانادا در مورد شعار جبهه ملى سوم 

حال كه همه ملت ايران خواهان حكومت اسالمى است، چرا شما شعار خود : كردند سؤال مطرح كرده و بحث مى

حكومت ملى وجه اجرايى : صدر پاسخ داد آقاى بنى. سازيد كنيد و آنرا با شعار مردم همĤهنگ نمى را عوض نمى

صدر  را مستقيم نگوييم حكومت اسالمى؟ آقاى بنىچ: گفتند ها مى باز بچه. حكومت اسالمى است و مغاير با آن نيست

. حكومت ملى هم اسالمى است و بايد گفت حكومت ملى براى اينكه متكى به آراء مردم باشد: كرد استدالل مى

چون حكومت اسالمى بدون استقالل و آزادى، تبديل به . شود عربستان سعودى حكومت اسالمى بدون ملى مى

 براى جلوگيرى از بوجود آمدن ديكتاتورى الزم است كه شعار حكومت ملى كه مغاير شود و ديكتاتورى مذهبى مى

از طرف ديگر روحانيون و نزديكان آقاى . با حكومت اسالمى نيست و وجه اجرايى آن است، تأكيد بيشترى بكنيم

آنروز آقاى كردند و چون قريب به اتفاق مجامع  خمينى و خود وى نسبت به اين شعار حكومت ملى اعتراض مى

شناختند، سيل اعتراضها به سوى وى سرازير بود و در همه جا و بين دوست و  صدر را مسئول جبهه ملى سوم مى بنى

دشمن مورد سؤال واقع شده بود و چون آنزمان خودش نيز بعنوان ايدئولوگ و تئوريسين حكومت اسالمى مطرح 

نى فشار ميĤورد كه شعارها بايد واحد باشد و همان حكومت بويژه كه آقاى خمي. بود، مشكل وى چند برابر شده بود

 .براى رهايى از مشكالت بوجود آمده، شعار بدانگونه تغيير كرد. اسالمى باشد

 : صدر  يادداشت آقاى بنى



214 

در اينكه به نظر آقاى . "بنظر شما خواست مردم نبود، و يا در نظر ما حكومت اسالمى غير از آزادى و استقالل بود؟" 

صدر و همگى دوستان و همكاران ايشان حكومت اسالمى غير از آزادى و استقالل نبود، جاى مناقشه نيست و در  نىب

در آن روز ... منظور از ذكر اين رويداد، نشان دادن چگونگى جو فشار و. همين رابطه آن را از زبان وى نقل كردم

 )423.(است

اما مخالفت با وى كه مظهر . شد، چندان جاى ايراد نبود مى مخالفت با مصدق، اگر مخالفت با يك شخص تلقى 

 .طلبى است طلبى و آزاديخواهى ملت ايران است،به معناى مخالفت با آزادى و استقالل استقالل

 :  مصدق بارها گفته بود

 ) 424("...ورزم، مادرم و ايران وطنم من در اين دنيا به دو چيز عشق مى" 

به اين . كرد  بود كه در تمام طول عمر نسبت به سرنوشت كشورش احساس مسئوليت مى و به خاطر اين عشق به وطن

علت هنگامى كه با كوشش و رايزنى با حسين نواب وزير مختار ايران در هلند پروفسور رولن استاد دانشگاه و رئيس 

د آورده بود به وى داد تا سابق سناى بلژيك وكالت ايران را قبول كرد و مصدق تمام اسنادى را كه از ايران با خو

برد و  هنگامى كه شب سوم گذشت و از رولن خبرى نشد، مصدق خوابش نمى. در اليحه دفاعيه از آنها استفاده كند

مصدق نيز كه . چون پسرش هميشه مراقب حالش بود، نگران از اينكه مبادا پدرش مريض شده باشد، بيدار مانده بود

 : گويد  بود، مىمتوجه بيدار ماندن غالمحسين شده

پدرجان چرا : گفتم. پس بلند شو حرف بزنيم: آنگاه چراغ را روشن كرد و گفت. غالم بيدارى؟ گفتم، بله" 

من مداركى را كه درباره . خيالم ناراحت است: گفت. خوابيد؟ فردا كار داريد، بايد خودتان را خسته نكنيد نمى

اگر سراغ . ام، تحويل رولن دادم  ارائه به دادگاه با خود آوردهتعديات و مداخالت انگليسها در امور ايران براى

يا بهر صورت او را راضى كنند و اسناد را بگيرند، آن وقت چه بكنيم، چه خاكى بر ... رولن بروند و اسناد را بدزدند،

دو دفعه فقط او را به نظر من كار درستى نكرديم، ما نبايد اسناد را يكجا، به يك فرد خارجى كه ... سرمان بريزيم؟

درست است كه حسن شهرت دارد، استاد دانشگاه است، سناتور بوده است، اما او هم باالخره بشر . داديم ايم، مى ديده

من خيلى ناراحتم، اگر به خاطر اين اشتباه از اين دادگاه محكوم . ممكن است وسوسه شود و فريب بخورد. است

در اين موقع به . خورد و من مسئول آن هستم ند، مبارزات ملت ما شكست مىها بهر طريق برنده شو شويم و انگليسى

 )425(".غالم، اگر چنين اتفاقى روى دهد، من روى بازگشت به ايران را ندارم: گريه افتاد و افزود

 و يا در واپسين روزهاى زندگى وقتى بيماريش شدت گرفت، مصدق حاضر نشد حتى براى معالجه خاك وطن را 

فرزندانش بدون اجازه او كوشش كردند كه وسايل مسافرت او را به خارج براى معالجه فراهم كنند، اما . دترك كن

 .موفق به جلب موافقت رژيم شاه نشدند ولى با آمدن پزشكان خارجى به بالين او در تهران موافقت شد

لعنت خدا بر من و هر كس ":ت هنگامى كه مطلع شد فرزندانش ممكن است پزشكى از خارج به بالينش آورند، گف

من خاك پاى . ديگر كه در اين زمان خرج چندين خانوار اين مملكت فقير را صرف آوردن دكتر از خارج بنمايد

هر امكانى كه در داخل كشور براى معالجه وجود داشته باشد براى . اين ملتم و مقدرات من از مقدرات او جدا نيست

 )426(". از خارج توهين به اطباى ايرانى است و من حاضر به اين توهين نيستمبعالوه آوردن دكتر. من كافى است

هاى سلطه گر  و كاربرد آن در تمام دروان طول عمر در رابطه با قدرت( منفى) مصدق با بيان تز موازنه عدمى 

آزادى و خارجى و داخلى است كه مصدق، مصدق است و از اين نگاه است كه مخالفت با وى معنا و مفهوم ضد 

 .كند واال انتقاد به عمل يك شخص هميشه قابل نقد و بررسى است و مصدق نيز از آن مبرى نيست استقالل پيدا مى

 :بريم  با ذكر نظر دكتر محمد مصدق در مورد آقاى خمينى اين قسمت را به پايان مى

شجاعت او را . وش كرده بود خرداد بود، مصدق نوار سخنان آقاى خمينى را گ15 يادم نيست چند روز بعد از 

گفته بود، تجربه طوالنى ما . هاى قبلى از آب در نيايد ستوده بود و اظهار اميد كرده بود كه اين تجربه نيز مثل تجربه
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اين بيم، تنها بيم مصدق . كنند آيند و اگر هم بيايند و آخر سر خراب مى اينست كه آقايان روحانيان تا به آخر نمى

در اين قرن روشنفكران هر نوبت از وحدت زيان كرده بودند، چرا كه روحانيان . ه يك قرن بودنبود، مصدق تجرب

 )427.(شاخص حركت، يا براه سازش رفته بودند و يا از بيان و قرار عدول كرده بودند
  

  آقاى خمينى و دكتر شريعتى

  
دانست ك او در بين جوانان  لى چون مىو.  آقاى خمينى نظر مثبتى نسبت به دكتر شريعتى و فعاليتهاى وى نداشت

 در داخل و -و دانشگاهيان و بعضى از اقشار ديگر ملت طرفدارانى پيدا كرده است و به خصوص در بين نسل جوان 

كرد كه از مطرح كردن نام وى خوددارى كند و از كنار   از محبوبيتى برخوردار است، سعى مى-خارج از كشور 

 كسانى كه اهل بصيرت بودند آشكار بود كه آقاى خمينى نظير اكثر روحانيون و مراجع آن بگذرد، با وجود اين بر

و اين مخالفت وى با دكتر شريعتى در چند موضع اجبارى كه نسبت به آقاى . ديگر مخالف آقاى دكتر شريعتى است

 :شريعتى اتخاذ كرد كامالً آشكار است

 در يك سخنرانى در 57/8/9 مطرح شد آقاى خمينى در تاريخ  هنگاميكه اختالفاتى بين روحانيون و دانشگاهيان

 : گويد نجف كه در مورد لزوم اتحاد بين مسمانان ايراد كرد، مى

 . "آورد كه مردم را از وحدت باز دارد دشمن هميشه براى اختالف يك چيزى را به ميان مى" 

كند و  له را وصل به دكتر شريعتى مىآورد و بعد مسئ  و از كتاب شهيد جاويد و كشتن شمس آبادى مثال مى

 : گويد مى

آورند، يك قدرى كهنه  ترسند كه مبادا در اين اجتماعات چه بشود، يك همچنين مطلبى را پيش مى آنها مى..." 

، قواى اسالم را تحليل بردند و همه را به ... چقدر قواى ما را"على شريعتى"آورند  شود يك چيز ديگر پيش مى مى

ردند و همه قدرتها را كوبيدند، براى اختالف بين اهل منبر، داد و قال، اهل محراب چه دانشگاهى چه و هم متوجه ك

 )428(".دانشكده چه

، اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان در )429( مرحوم شد1356 بعد از اينكه دكتر شريعتى در لندن در مرداد 

رسمى و غير رسمى خود را بسيج كرد و از آنها خواست كه تلگرافهاى اروپا، آمريكا و كانادا، همه اعضاء و واحدهاى 

با اين تصميم سيل تلگرافهاى تسليت از سراسر . تسليتى به مناسبت اين مصيبت بزرگ براى آقاى خمينى ارسال دارند

تظار داشتند در آن زمان همه در داخل و خارج از كشور ان. اروپا، آمريكا و كانادا به سوى آقاى خمينى سرازير شد

اى بدهد و طى آن از فعاليتها و زحمات آقاى دكتر شريعتى  كه آقاى خمينى در رابطه با اين مصيبت اطالعيه

قدردانى بعمل آورد و همچانكه در بين علماء و مراجع مرسوم است، هنگامى كه يك روحانى تا حدودى از اسم و 

ير روحانيون به وابستگان وى تسليت گفته و از فوت وى به رود، مراجع و سا رسمى برخوردار است وقتى از دنيا مى

اما آقاى خمينى بر خالف انتظار . كنند، در مورد اين مرد بزرگ نيز چنين خواهد كرد اى به اسالم ياد مى عنوان ثلمه

 كه به اى كوتاه و مختصر همه نه تنها چنين كارى نكرد، بلكه در پاسخى كه آقاى خمينى به سيل تلگرافها طى نامه

 : آقاى دكتر ابراهيم يزدى داد، خيلى به سردى از اين مصيبت ياد كرد و فقط در يك جمله كوتاه گفت

تلگرافهاى  زيادى از اروپاو آمريكا از طريق اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان در اروپا و انجمنهاى اسالمى " 

ر برادران محترم مقيم خارج از كشور ايدهم اهللا در فقد دانشجويان در آمريكا و كانادا از بخشهاى مختلف و از ساي

باشد از جنابعالى تقاضا  دكتر شريعتى واصل شد و چون جواب تمام آنها از جهاتى ميسر نيست و تفكيك صحيح نمى

 )430(".اهللا ابالغ نماييد دارم تشكر اينجانب را به همه برادران ايدهم

 جواب كامالً آشكار است، نه تنها حاضر نشده است كه از وى تجليل بعمل  نظر آقاى خمينى نسبت به شريعتى از اين

تلگرافهاى تسليت در فقد "احترامى از وى ياد كرده است و تنها به اين اكتفا كرده است كه بگويد  آورد، حتى با بى
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رود، همه  مىو حتى آنچنان كه مرسوم معمول است وقتى مسلمانى از دنيا .  همين و بس"دكتر شريعتى واصل شد

از اين هم خوددارى كرده است و براى يك چنين مردى نظير . كنند برايش از خداوند طلب مغفرت و آمرزش مى

 . ياد كرده است"در فقد دكتر شريعتى"دكتر شريعتى فقط 

 كند؟ آقاى خمينى نه تنها حاضر نيست  همين دو مطلب مخالفت آقاى خمينى را نسبت به دكتر شريعتى آشكار نمى

كند و   بسنده مى"فقد"اى براى آقاى دكتر شريعتى بر زبان جارى سازد، بلكه از فوت او، به كلمه  كوچكترين كلمه

آيا با يك چنين مواضعى دوستان و . برد در سخنرانى هم تلويحى از وى به عنوان يك چشمه اختالف ساز نام مى

رسد  ر آقاى خمينى نسبت به وى چيست؟ به نظر مىكردند كه نظ فهميدند و درك نمى طرفداران دكتر شريعتى نمى

 .اند كه بسيارى متوجه اين مسئله بوده
  

  بت سازى

  
ايم از  ها به نحوى پرورش يافته و خوگرفته است كه هميشه آماده  چون سيستم فكرى و ذهنى ملت ما در طول قرن

ساخته شد، به گرد آن طواف كنيم و حل تمام ميان خودمان و يا خارج از خودمان بتى بسازيم و بعد از آنكه آن بت 

دانيم و اولين وظيفه هر موحدى  با وجودى كه ما خود را مسلمان و موحد مى. مشكالت خود را از وى خواستار شويم

دورى از خداهاى گوناگون عينى و ذهنى و پرستش خداى يگانه است، ولى متاسفانه بر اثر عوامل متعدد و 

ما به جاى اينكه با توكل . نها اينجا نيست، در ما قابليت ساختن انواع و اقسام بت زياد استايكه جاى بحث آ پيچيده

هاى خود كوشش كنيم كه مشكالت و مسائل را خودمان  به خداى يگانه و ناپيدا و با اتكاء و اعتماد به خود و توانايى

 .خواهيم مىكنيم و حل مسائل خود را از اين وآن  حل كنيم، خود را ناتوان فرض مى

گيرد كه در ما قابليت و آمادگى ساختن بت براى حل مشكل خود بشدت   اين نحوه تفكر از اين منشاء سرچشمه مى

بنابراين براى راحتى كار و برداشتن مسئوليت از گردن خود، بهترين وسيله اين است كه بتى بسازيم و . قوى است

 نحوه تفكر آقاى خمينى و ياران نزديك وى استفاده كرده و از يك چنين آمادگى و. حل مشكل را از وى بخواهيم

 كه آقاى خمينى وسيله ساواك 1342 خرداد 15من دقيقاً به ياد دارم كه بعد از . شروع به ساختن بت كردند

برد، اين  در منزل حاج روغنى در بازداشت بسر مى( قيطريه)بازداشت شد و در خيابان چيذر نزديك چهار راه قنات 

 15ه را پراكنده ساختند كه يكى يا چند از خبرنگاران خارجى آمده بودند كه با آقاى خمينى در مورد نهضت شايع

كنند  بعد از اينكه شروع به مصاحبه مى. مترجم هم از مأمورين ساواك بوده است. اى انجام دهند خرداد مصاحبه

 من نياز به مترجم ": گويد آشوبد و مى ان برمىناگه. كند شود كه مترجم اشتباهى ترجمه مى آقاى خمينى متوجه مى

با وجودى كه در پاريس حتى وقتى . كند خودش به زبان انگليسى با آنها صحبت كردن  و شروع مى"ندارم

و از اين قبيل چيزها زياد گفته . كرد مترجم الزم بود كه حرفهاى وى را ترجمه كند باخبرنگار عربى زبان مصاحبه مى

 .شد مى

خوردند  اند و بسيارى قسم مى گرم انقالب ناگهان شايع شد كه چهره و عكس آقاى خمينى را در ماه ديده در گرما

. اند ببينند گرفتند كه چرا نتوانسته اند نيز خورده مى اند و بر آنها كه نديده كه خودشان عكس وى را در ماه ديده

ارج كشور همزمان پخش كردند كه همه آن را به چنان اين شايعه را با قوت و قدرت در سطح جامعه در داخل و خ

عنوان يك حقيقت پذيرفتند و كسى هم پيدا نشد و يا جرأت نكرد آشكارا توضيح دهد كه اينها خرافه پرستى است و 

گويد چگونه  گيرد و امام زمان است كه به وى مى يا اين شايعه كه آقاى خمينى شبها با امام زمان رابطه و تماس مى

 كند و چگونه بايد مسائل و مشكالت را حل كند، حتى بسيارى از روشنفكران و سياسيون مذهبى آنرا بايد عمل

كردند  پذيرفته و باور كرده بودند و با وجوديكه خود اهل علم و دانش و بحث و فحص بودند، از خود سئوال نمى

ها را او به ما ارائه  را حل كند و يا راه حلكه اگر روال  اين جهان بر اين قرار گرفته است كه امام زمان مشكالت ما 
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دهد، پس ديگر نقش خود ما و اين قوانين خلقت براى چيست و بشر براى چه بايد دست به تالش و كوشش و فعاليت 

 ها به قيام برخيزد؟ ها و ستم ها و ظلم بزند و عليه ديكتاتورى

كردم و هر بار كه به  بين پاريس و برلين سفر مى در طول مدتى كه آقاى خمينى در پاريس توقف داشت، من مرتب 

در آن ايام بسيارى از ايرانيان از اطراف و اكناف عالم و به خصوص از . ماندم آمدم، مدتى در آنجا مى پاريس مى

آمدند و دهكده نفلوشاتو از حالت يك دهكده آرام و خاموش به  ايران جهت ديدار با آقاى خمينى به پاريس مى

جنب و جوش و با تحركى تبديل شده بود كه فكر كنم در طول تاريخ خودش، چنين وضعيتى را بخود يك محل پر 

هاى گروهى  سيل سياستمداران، روحانيون، دانشجويان، خبرنگاران، عكاسان و گزارشگران غالب رسانه. نديده بود

ود پاريس نيز در رابطه با ازدهام شود گفت كه در آن ايام تا حدودى خ و مى. جهان به سوى اين دهكده سرازير بود

 .هاى مختلف و نيز رفت و آمد سياستمداران چهره ديگرى به خود گرفته بود خبرنگاران، عكاسان و گزارشگران رسانه

صدرى مشهور شدند به رتق و فتق   من در طول مدتى كه در پاريس اقامت داشتم با كمك دوستانى كه بعدها به بنى

صدر و در منزل ايشان بودم و  پرداختيم و اغلب اوقات با دوستان آقاى بنى  با انقالب مىبعضى از امور در رابطه

بودند و از نقاط مختلف به ... صدر كه اغلب از روحانيون، دانشجويان، خبرنگاران و گهگاهى هم از ميهمانان آقاى بنى

 .كردم  كمك مىپاريس آمده بودند، طبق سنت ايرانى خودمان در درست كردن چاى، پذيرايى و

 اصوالً من در كار منزل و امور پذيرايى يك مقدار بى حال هستم و در خانواده خودم هم كار پذيرايى اغلب بعهده 

خانم اينجانب بوده است و همسرم در طول حيات زندگى مشتركمان اين بار سنگين را به بهترين وجه ممكن به 

بردم بدون اينكه كسى از من چيزى بخواهد  صدر به سر مى ى بنىولى هنگامى كه در منزل آقا. انجام رسانده است

داوطلبانه خودم شروع به پذيرايى كردن از مهمانان كردم و چند روزى كه از اين كار گذشته بود، روزى بدون 

ام  رهام، مسئله را در چه وقتى مرا ديد، با نگاهى به چهره( عذرا خانم)صدر  اينكه چيزى اظهار كنم، خانم آقاى بنى

 سال است كه 16 -  15ايد و من  آقاى جعفرى ببينيد شما براى چند روز پذيرايى، از كار خسته شده: خواند و گفت

 باشد، 1357 ديماه 30 و يا شنبه 28يكى از اين روزها كه فكر كنم پنجشنبه . ام مدام كارم اين بوده است و خسته نشده

صدر وارد منزل شد و پس از احوالپرسى در مورد امور  ى با آقاى بنىا خبرنگار روزنامه كيهان براى انجام مصاحبه

صدر اطاق  در منزل آقاى بنى. صدر به گفتگو پرداخت جارى مملكت، انقالب و مسائل نظرى و عملى آن با آقاى بنى

ر تحقيق كوچكى بود كه به كتابخانه و دفتر كار وى تبديل شده بود و وى ساليان سال را در آن اطاق كوچك به كا

رفتيم در همان كتابخانه با وى بحث و گفتگو  پرداخت و ما هم كه از آلمان به فرانسه مى و مطالعه و نگارش مى

ام، ولى  خبرنگار كيهان كه اكنون نامش را فراموش كرده. شد كرديم و اغلب در همانجا نيز از افراد پذيرايى مى مى

دانست كه چگونه بايد به آن چيزى كه در نظر دارد برسد، با زيركى  وى يكى از خبرنگاران زبده و مطلعى بود و مى

 .كرد خاصى كار خود را در انجام مصاحبه تعقيب مى

صدر شروع كرد و در مورد   با آقاى بنى- كتابخانه -  خبرنگار كيهان مصاحبه و گفتگو را در همان اطاق كوچك 

به ... مى، اقتصاد اسالمى، آزادى مطبوعات و قلم ومسايل مختلف مملكتى و نظرات ايشان در مورد حكومت اسال

 آمده 1375 بهمن 1 روزنامه كيهان، يكشنبه، 10618گفتگو نشست كه قسمتهايى از آن گفتگو و مصاحبه در شماره 

كرد از جمله نظر ايشان را در مورد مبانى  صدر سئوالهاى گوناگونى مى خبرنگار در ضمن اينكه از آقاى بنى. است

طرح تئوريك حكومت اسالمى را من شخصاً تهيه ": صدر در جواب گفت آقاى بنى. سالمى خواستار شدحكومت ا

 كه مسئله براى اولين بار مطرح شد، آقاى خمينى 1347البته در سال . كردم و مبانى و اصولش را هم منتشر كرديم

كنم تا اهل فكر بنشينند و در  طرح مى اين اساس را م": ابتكار كردند و آنرا به صورت درس عنوان كردند و گفتند

 "...باره اصول و فروعش بحث كنند
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صدر به بيان اصول حكومت اسالمى پرداخت و گفت كه اصول حكومت اسالمى همان اصول   بعد از اين آقاى بنى

ايى كرد بعد از آن از سيستم اقتصادى و روابط توليد و سرمايه سئواله. دين اسالم و همان پنج اصل اصول دين است

 : صدر گفت در مورد لزوم ارائه نظريه حكومت اسالمى آقاى بنى. صدر به پاسخگويى آنها پرداخت و آقاى بنى

من طرفدار اين عقيده هستم كه هرگونه سانسور چه با مسايل ذهنى و چه با وسايل عملى و عينى، مخالفت قطعى با " 

به همين جهت ما حكومت . خواهد منتشر كند هر چه مىبه نظر ما هر كه . اسالم و مخالف نص صريح قرآن است

نتيجه نهايى . خواهيم كه نظريات موافق و مخالف خود را ارائه دهند گذاريم و از عموم مى اسالمى را به بحث مى

 ."بستگى به رأى عموم دارد

آورند و  پايين مىاين روزها عكس شاه را : صدر سئوال كرد ها، خبرنگار كيهان از آقاى بنى  در ضمن اين بحث

 ما انقالب ": صدر گفت گذارند، نظر شما در اين مورد چيست؟ آقاى بنى هاى ديگرى را به جاى آن مى عكس

مجسمه سازى و تصوير . ايم كه عكس يكى را پايين بياورند و عكس ديگرى را باال ببرند و جاى آن قرار گيرد نكرده

 .يم كه توحيد اساس كار قرار گيرد و ضابطه به جاى رابطه حاكم شودا كشيدن در اسالم حرام است و ما انقالب كرده

خبرنگار كيهان از مصاحبه خود .  مصاحبه تمام شد و ما همچنان مشغول بحث و مطالعه و كارهاى جارى ديگر بوديم

به آقاى اى مصاح گزارشى تهيه كرده و به روزنامه كيهان مخابره كرده بود و روزنامه كيهان هم به طرز ماهرانه

 : صدر را در صفحه اول چنين تيتر كرده بود بنى

نبايد عكسى را . شود با نظرخواهى از موافقان و مخالفان حكومت اسالمى به رأى عمومى گذاشته مى: صدر بنى" 

 ".پايين بياورند و عكس ديگرى را باال ببرند

يهان در ايران انتشار پيدا كرد، اين تيتر مثل  بعد از اينكه اين مطلب به صورت تيتر درشت، در صفحه اول روزنامه ك

بعد . صدر بودم دانم درست يك شب و يا دوشب بعد بود كه من باز در منزل آقاى بنى توپ صدا كرد و بالفاصله نمى

منظور باغ )صدر به صدا درآمد، گوشى تلفن را برداشتند، گفتند كه تلفن از باغ است  از غروب آفتاب تلفن آقاى بنى

. صدر صحبت كند خواهد با آقاى بنى و احمد آقا پشت خط است و مى( لوشاتو محل اقامت آقاى خمينىنوفل 

صدر متوجه  ما از لحن جواب آقاى بنى. صدر گوشى را برداشت و با احمد خمينى شروع به صحبت كرد آقاى بنى

صدر اين چه  در پر سيد، آقاى بنىص احمد آقا از آقاى بنى: شديم كه اتفاقى افتاده است و مسئله از چه قرار است

اى، چه شده است؟ من با كيهان  صدر در جواب گفت، چه مصاحبه ايد؟ آقاى بنى اى است كه شما كرده مصاحبه

ايد  ام، حاال چه اتفاقى افتاده است؟ احمد آقا گفت، شما در مصاحبه گفته ام و نظرات خودم را گفته اى كرده مصاحبه

ام، مگر  صدر گفت بله من اين را گفته آقاى بنى) 431( بياورند و عكس ديگرى را باال ببرندنبايد عكسى را پايين: كه

ايم  ايم كه عكسهاى ديگرى را باال ببريم؟ ما انقالب كرده مگر ما انقالب كرده. چه عيبى دارد و مگر غير از اين است

صدر شما  خير آقاى بنى:  احمد آقا گفتبعد از آن. كه توحيد اساس كار قرار بگيرد و ضابطه جاى رابطه بنشيند

آورد كه هر  صدر فشار مى  و بدين صورت به آقاى بنى"شود از بين برد تا بتى نسازى، بتى را نمى". متوجه نيستيد

. داند، مخبر كيهان را دوباره بخواهد و حرفش را به نحوى كه زننده نباشد تصحيح كند طور كه خودش صالح مى

صدر در آن روز به آن توجهى نكرديم و  بود كه در آن روز ظاهر شد و نه ما و نه آقاى بنىاين مهمترين عالمتى 

. گذاشت و نه آقاى خمينى صدر آنرا بيشتر به حساب خود احمد آقا مى البته آقاى بنى. سرسرى از روى آن گذشتيم

، كمتر آن عالئم موجب داد با وجودى كه آقاى خمينى گهگاهى عالئمى دال بر مكنونات قلبى خود، بروز مى

به آخرين مورد در نفى نهضت ملى و دكتر . شد آگاهى سياستمداران، روشنفكران و ساير طبقات مردم از وى مى

 :پردازم محمد مصدق و روشنفكران مى

 متن آئين نامه يا. آقاى طالقانى را ديدم، آنجا بود. شبى براى ديدن او به مدرسه رفاه رفتم. در اوايل كار بود" 

بينيد در آن بكنيد و حاال كه  گفت بخوانيد، اگر اصالحى الزم مى. شوراى انقالب را به من داد( يادم نيست)اساسنامه 
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. من هنوز عضو شوراى انقالب نبودم. رويد، به نظر او برسانيد، تصويب كند به اجراء بگذاريم نزد آقاى خمينى مى

اى داشت كه نهضت مردم ما از نهضت تنباكو  متن مقدمه. ممتن را خواندم و بعضى اصالحات در آن بعمل آورد

فرياد برآورد . اش سخت برافروخته شد قيافه... شود و  موفق به ملى كردن نفت مى1329 اسفند 29در . شود شروع مى

گذارم اين نهضت اسالمى را كه روحانيت رهبرى كرده است، به  نمى. اين نهضت هيچ ربطى به قضيه نفت ندارد

گفتم در آن نهضت نيز روحانيون شركت كردند، مراجع بر وجوب ملى كردن نفت . نفت و مصدق بچسبانندقضيه 

در اين نهضت نيز . مردى مثل آيت اهللا حاج محمد تقى خوانسارى مرجع بود و در نهضت فعال بود. فتوى دادند

پاسخ داد، خير . انش اغلب از اينها بودندزندانهاى شاه را اينان پر كرده بودند و قرباني. اند روشنفكران زحمت كشيده

اى كه در پاريس بوديم،  به او گفتم در آخرين هفته. اند، هر چه كرده است روحانيت كرده است هيچكار نكرده

نه تنها معمار وحدت روشنفكر و . قرار شد با شما همواره با صراحت حرف بزنم. مژدگانى رفتن شاه را از شما گرفتم

شويد و آنها  ايد خراب كنيد، بلكه بدون روشنفكران قادر به اداره كشور نمى ايد و نبايد آنچه ساخته روحانى شما بوده

گفت، . شوند از موقعيت همكارى و هموزنى به موقعيت مادونى و فرمانبرى توأم با تحقير، پايين بيايند هم حاضر نمى

حرفهاى نوه مصدق در احمد . اند، بدزدند سلمانان كردهخواهند انقالبى را كه م گوييد، اينها مى احمد آباد را چه مى

كنند، مفت  اش درباره دست گرفتن قدرت بوده است كه فكر مى اش درباره مصدق نبوده است، همه آباد، يك كلمه

 )432("خير نخواهم داد. بدست آنها خواهم داد
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  فصل ششم

  
  

 صدر  گروه بنى

  
صدر در مكتب مبارز ارگان اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان در اروپا مقاالتى   به بعد، از آقاى بنى1348 از سال 

 " از محرم تا محرم" مكتب مبارز با نام 8اولين مقاله وى در شماره . يافت  موسوى انتشار مى- تحت نام مستعار الف 

 براى اولين بار از 1352در سال . گرديد  سپس مقاالت مختلفى از وى در هر شماره از مكتب درج مىانتشار يافت و

وى به عنوان مدرس در سمينار اتحاديه دعوت بعمل آمد و در آن سمينار حكومت اسالمى مورد بحث و بررسى قرار 

حاديه انجمنهاى اسالمى آن مطالب گرفت كه پس از پياده و حك و اصالح مطالب بحث شده از روى نوار، وسيله ات

در آن سمينار براى اولين بار براى .  انتشار يافت1352تحت نام اصول ضابطه و رابطه حكومت اسالمى در مهرماه 

 موسوى از آقاى -اعضاء اتحاديه شركت كننده در آن سمينار آشكار شد كه مقاالت عنوان شده با نام مستعار الف 

 .استصدر موسوى  ابوالحسن بنى

صدر مرتب در سمينارها، كنفرانسها و جلسات بحث و بررسى كه وسيله   از آن سال به بعد تا پيروزى انقالب آقاى بنى

شد،  اتحاديه و يا انجمنهاى اسالمى وابسته و غير وابسته به اتحاديه در شهرها و كشورهاى مختلف اروپايى تشكيل مى

داد كه بعضى از آنها  را مورد بحث و بررسى قرار مى...  اقتصادى وكرد و مقاالت مختلف مذهبى، سياسى، شركت مى

صدر در  بعداً از طرف اتحاديه و يا از طرف خود ايشان بصورت كتاب چاپ و انتشار پيدا كرد و به اين علت آقاى بنى

ب اسالمى فعاليت  تا پيروزى انقال52از سال . بين دانشجويان مسلمان و اعضاء اتحاديه به مرور طرفدارانى پيدا كرد

. كرد  اسالمى و نيز مسائل حاد و مطروحه آن دوران بيشتر از همه جلب توجه مى-وى در زمينه طرح مسائل سياسى 

وى كه در كشورها و شهرهاى مختلف اروپايى و در بين مجامع مختلف اسالمى بطور فعال در سخنرانيها و سمينارها 

حكومت اسالمى، اقتصاد اسالمى، اخالق، مسائل سياسى اجتماعى، روش : كرد و مسائل مطروحه آن دوران شركت مى

داد و به سئواالت و  را مورد بحث و بررسى قرار مى... شناخت، خانواده، ايران بر لبه پرتگاه، ايدئولوژى شاهنشاهى و

انشجويان قرار داد، بيش از پيش مورد توجه د مسائل مطروحه از طرف گروههاى مختلف و بويژه ماركسيستهاپاسخ مى

 .گرفت

 در كنگره ساالنه اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان با فشار گروه رقيب، 56 و اوايل سال 55 در اواخر سال 

مجامع مختلف عضو اتحاديه را از دعوت كردن اشخاص : كه) 433(اى را طرح و به تصويب كنگره رساندند ماده

ظور از اين منع نيز بطوريكه در بحثهاى قبل از تصويب اين ماده به كرد و من خارج از عضو براى سخنرانى منع مى

بود و از قضا همان سال بر اثر حوادثى كه بوقوع پيوست ) 434(صدر صراحت روى آن بحث شده بود آقاى بنى

صدر بيش از پيش براى سخنرانى در مجامع مختلف دعوت بعمل  موجب شد كه زعماى خود اتحاديه از آقاى بنى

 .آوردند

صدر  هاى عضو اتحاديه كه بيشتر عالقمند به مسائل مطروحه آقاى بنى  اين اختالفات موجب شد كه بعضى از بچه

شناختند، با يكديگر بيشتر رابطه برقرار كرده و همكارى  شده بودند و در اتحاديه ساليان بود كه همديگر را مى

از طرف ديگر آقاى . گى را بين خود سازمان دهندو كوشش شد تا يكنوع همكارى و همĤهن. نزديكى داشته باشند

صدر در پاريس جلسات بحث آزاد ماهانه ترتيب داده بود كه در آنجا مسائل سياسى و عقيدتى مورد بحث قرار  بنى

هاى شركت كننده در اين جلسات بحث آزاد، نظير دكتر منصور  هاى عضو اتحاديه با بعضى از بچه بچه. گرفت مى

ها تشكيل يك گروه فعال و  اين بچه. كردند آشنا و رابطه برقرار مى... غضنفرپور و سودابه سديفى ودوستكام، احمد 
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صدر كه در واقع نقش اتصال و ارتباط دهنده افراد به يكديگر  صدر پيشنهاد كردند و آقاى بنى همفكر را به آقاى بنى

كرد، افراد عالقمند و فعال را شناسايى و  ىرا داشت و مرتب به نقاط مختلف براى ايراد سخنرانى و بحث سفر م

صدر رابطه داشتند و با وى روبرو  غالباً افراد به تنهايى با آقاى بنى. كرد گهگاهى بعضى از آنها را بيكديگر معرفى مى

صدر از دوستان و  گرفت و لذا آقاى بنى كردند و بحثهايى صورت مى شدند و نظرات خود را با وى مطرح مى مى

كرد، ولى چون خيلى توجه به مسائل  صحبتهايى مى...  خود در آمريكا، انگليس، آلمان، ايتاليا، اطريش، وهمكاران

سازمانى و تشكيالتى نداشت و تمام كوشش و هدف خودش را روى حركت خود جوش مردم استوار كرده بود، 

اى در زير يك سقف   و رابطهكرد كه اين افراد مختلف، در كشورها و نقاط مختلف را تحت يك ضابطه سعى نمى

تشكيالتى جمع كند تا افراد همديگر را بشناسند ودر پروسه فعاليت دستجمعى و تشكيالتى معلوم شود كه اينان چقدر 

صدر با طرز تفكر و سيستم ارزيابى خود، همه افراد را در  آقاى بنى. و تا كجا با هم همفكرى و وحدت نظر دارند

 .ديد وعى از تشكيالت كه در آن خودش محور اتصال همه بود، مىذهن در زير يك سقف و يك ن

 : صدر  يادداشت آقاى بنى

هفت نفر كه شدند خط آمريكا و خط اروپا و اينهم . صدر وسواس داشت و دارد بنى! نويسيد؟ چرا واقعيت را نمى" 

معناى . يابند  يكديگر را مىكرد اشخاص وقتى در انديشه راهنما و رفتار خود انقالب كردند فكر مى. عاقبت كار

 )435.(خودجوشى اين بود؟ با وجود اين به ساختن هسته پرداخت

كردند و چون در مجامع  شدند آنرا تبليغ مى صدر عالقمند مى هاى آقاى بنى  به مرور دانشجويان مسلمان كه به نظريه

گرفت،  انشجويان مورد بحث قرار مىها و مطالب به طرق مختلف از جانب د فرهنگى و سمينارهاى مختلف آن نظريه

صدر مشهور شدند و بعضى از افراد فعال آن در  اى كه در آن ميان شاخص بودند به طرفداران آقاى بنى كم كم عده

چون اختالفات در . اتحاديه صاحب نفوذ و شناخته شده بودند، همچنانكه فعالين نهضت آزادى نيز شناخته شده بودند

بردند و استدالل  ده بود غالب كسانيكه با حرارت  و احساس بودند از اين اختالفات رنج مىدرون اتحاديه آشكار ش

چرا نبايد همه اينها با هم متحد باشند و كارها را جمعى و با صالحديد جمع كارهاى مختلف انجام بگيرد، : كردند مى

 نتيجه ماند و از طرف ديگر هر چند كردند و چون اين حرفها بى مرتب اين مسئله را در هر كوى و برزن مطرح مى

هاى اتحاديه و يا  كردند و همگى آنها هم بدست بچه اى را بنامى منتشر مى اى، جزوه اى، نشريه نفرى روزنامه

گرفت، اين بحث مطرح شد كه چون كارهاى مختلف خبر نامه جبهه ملى سوم، انتشارات  هوادارانش انجام مى

همه بدست ...  خرداد، انتشارات ابوذر، انتشارات نهضت آزادى و15د، انتشارات مصدق، انتشارات مدرس، پيام مجاه

گيرد، حال بر اتحاديه فرض است كه سردمداران تمام اينها را وادارد كه دور هم جمع  هاى اتحاديه انجام مى بچه

با هم تداخل پيدا بكند شوند و بناى يك كار جمعى درستى را بگذارند و اجازه ندهند كه نيروها هدر برود و كارها 

 . بشود... و در نتيجه باعث اتالف وقت، نيرو، پول و

در مورد زدودن اختالفات و ريختن ... و زاده صدر، قطب  در اين رابطه بود كه مرتب با فعالين اتحاديه، آقايان بنى

طرح و پيشنهاد جمع . قدمهايى برداشته شد. شد شالوده يك وحدت پايدار، بصور گوناگون بحث و تبادل نظر مى

كردن همه سران دور يك ميز و مطرح كردن مسايل مورد اختالف براى فراهم كردن زمينه يك وحدت اصولى و 

اين گونه پيشنهادها براى همĤهنگ . شرايطى كه مورد قبول همه باشد و همه بدان گردن نهند بارها پيشنهاد شد

نشست كه با  شد و كم كم داشت نتايج آن ببار مى مىگيرى و تعقيب  كردن كار جمعى از طريق اتحاديه پى

 .اى به دنبال معشوق و مشروطه خود رفت گيرى انقالب همه آن فعاليتها نقش بر آب شد و هر گروه و دسته اوج

صدر و افراد مستقل غير وابسته به   به موازات مطرح كردن اين طرح و پيشنهاد كه بيشتر از جانب طرفداران بنى

هاى  صدر كه با وى در زمينه شد، بعضى از فعالين اتحاديه و طرفداران آقاى بنى  طريق اتحاديه تعقيب مىگروهها، از

: كردند، كم كم مطرح كردند مختلف همكارى داشتند و نسبت به مسائل مختلف و راه حلهاى مشكالت تبادل نظر مى
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ند و گهگاهى چند نفر از آنها وقتى امكانى هر چند گاهى دور هم جمع شوند و با هم به بحث و تبادل نظر بپرداز

كردند، در نتيجه اين  شدند و در مورد مسائل مختلف بحث مى صدر جمع مى شد، در جايى با آقاى بنى پيدا مى

هاى كوچك، پيشنهاد شد كوشش شود يك گروه هسته امام بوجود آورد و آنرا به مرور  تبادل افكار و جمع شدن

از جمله قرار بود كه در آينده و در : مختلف به تربيت  افراد كارآمد و مجرب پرداختگسترش داد و براى مسائل 

هاى چريكى و مبارزه مسلحانه به لبنان فرستاده شود تا در آنجا  اى يك و يا چند نفرى براى ديدن دوره هر دوره

 . حقيقاتى دست زنندتعليمات الزم را ببينند و از نظر فرهنگى، اجتماعى و سياسى نيز به كارهاى خالق ت

 براى اولين بار چند نفرى از اعضاء اتحاديه براى مالقات و تبادل نظر با 1355 در اين راستا بود كه سرانجام در سال 

على وظيفه دوست و خانم، جواد پورابراهيم، صادق : اين چند نفر عبارت بودند از. صدر به پاريس رفتند آقاى بنى

 اجتماع كوچك در مورد لزوم بوجود آمدن يك هسته كارآمد و فعال بحث شد و قرار در اين. طباطبايى و نگارنده

هاى  شد كه هر كسى در اطراف حوزه فعاليت خود، افراد فعال و خالق و كسانى كه دست آوردهاى علمى در زمينه

اين فكر دنبال شد و در . مختلف دارند را شناسايى و با آنها رابطه برقرار كند و به مرور آنها را دور هم جمع كنند

 . گوشه و كنار افرادى شناخته شدند

 از اين چند نفر كه براى اولين بار در پاريس گرد آمدند، آقاى على وظيفه دوست و خانم از انجمن شهر بوخوم 

ى هاى آقا آقاى صادق طباطبايى هم با وجوديكه به نظريه. كناره گرفتند و بقول خودمان از اين قبيل امور بريدند

صدر عالقمند بود و حتى زمانى كه در دانشگاه بوخوم مشغول گذراندن تز دكتراى خود در شيمى بود، روزى به  بنى

بگو حاال اگر خودت هم از روش شناخت بر پايه توحيد ( صدر يعنى آقاى بنى) محمد، به سيد ": نگارنده گفت

بنا به داليلى از جمع . "جرم آن را رها نخواهم كردام و ال برگردى و عدول كنى، من آنرا در آزمايشگاه ثابت كرده

 .صدر باقى ماند كنار كشيد ولى در اتحاديه بعنوان يكى از طرفداران پرو پا قرص مطالب آقاى بنى

 به تبادل "هسته امام" چند ماه بعد مجدداً از چند نفرى دعوت بعمل آمد تا دور هم جمع بشوند و با هم در مورد 

ار شد كه اين بار نيز در پاريس جمع شوند، كسانى كه بار دوم در پاريس جمع شدند، عبارت بودند قر. نظر بپردازند

، (عباس آقا زمانى كه بعداً مدتى فرمانده سپاه بود)عليرضا نوبرى، مجيد بهبهانى، حسين رضازادگان، ابوشريف: از

ل مختلف بحث كردند و لزوم گسترش و بوجود صدر در مورد مسائ باز اين عده با آقاى بنى. عليرضا نوبرى و نگارنده

 سومين اجالس بحث در مورد گسترش و تشكيل 56مدتى بعد در سال . آوردن هسته امام را از اهم مسائل شمردند

هسته امام در شهر زاربروكن در آلمان، عالوه بر افراد فوق، با شركت احمد غضنفر بود، سودابه سديفى برگزار 

 .گرديد

در مورد مسائل مختلف و بويژه هسته امام بحث و تبادل نظر شد و فعاليتهاى مختلف تا آن زمان وسيله  در اين جلسه 

افراد مختلف به اطالع يكديگر رسيد و قرار شد كه افراد بعد از برگشت به حوزه فعاليتهاى خود، مسائل مطروحه را با 

عالوه بر اين در آن جلسه مقدارى روى . ارنداند در جمع شركت كنند در ميان بگذ ساير دوستانى كه نتوانسته

توانند به اين جمع ملحق شوند و نيز در مورد چند نفر ديگر كه ممكن است  خصوصيات افراد و اينكه چه كسانى مى

در اجالس بعد به جمع بپيوندند بحث و تبادل نظر شد و قرار بر اين گذاشته شد كه هر كسى افراد واجد صالحيت 

 و با او همكارى كرده است، براى گسترش جمع، ابتدا به جمع معرفى كند و بعد از تصويب جمع، شناسد را كه مى

 .آن افراد به هسته ملحق شوند

صدر   در پاريس در منزل آقاى بنى57 در خارج از كشور قبل از پيروزى انقالب در سال "هسته امام" آخرين جلسه 

تا قبل از بازگشت آقاى خمينى به . ى محمد مبلغى و خانم تشكيل شدبا حضور همان افراد ذكر شده قبل، بعالوه آقا

عليرضا نوبرى، مجيد : اى تشكيل داده بودند، عبارتند از  كه با هم قبالً آشنا و چند جلسه"هسته امام"ايران گروه 

محمد ( وشريفاب)بهبهانى، حسين رضازادگان، سودابه سديفى، احمد غضنفرپور، جواد پور ابراهيم، عباس آقازمانى 
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هاى هسته امام عضو اتحاديه انجمنهاى  صدر و بعضى از بچه اما چون آقاى بنى. صدر مبلغى، محمد جعفرى، آقاى بنى

صدر، سيد جمال الدين موسوى، عبدالباقى  رضابنى: هاى انجمن اسالمى پاريس جلسه داشتند آقايان اسالمى با بچه

با وجوديكه اين تعداد . آنها را نيز جزو گروه هسته قلمداد كرده بودنداللهى، رضا مرشدى و مصطفى انتظاريون،  آيت

افراد اخير در آن چند جلسه ذكر شده در فوق شركت نداشتند، ولى با آنها از ساليان قبل رابطه همكارى و فعاليت 

ستكام و بى ريا نيز از جلسه بحث آزاد پاريس نيز عالوه بر بعضى از آقايان ذكر شده در فوق آقاى منصور دو. داشتند

 به بعد در چهارچوب 56صدر از سال  آقاى احمد سالمتيان نيز با خود آقاى بنى. با اينان در ارتباط و فعاليت بودند

كرد، ولى وى به جز با آقاى احمد غضنفر پور و خود آقاى   همكارى مى"حقوق بشر و پيشبرد آن در ايران"

 .مكارى و فعاليت نداشت و براى اولين بار در ايران به جمع هسته پيوستصدر با ساير افراد ذكر شده رابطه ه بنى

اى ديگر بدون اينكه قبالً   هنگامى كه انقالب اوج گرفت و آقاى خمينى به پاريس آمد، افراد ذكر شده و عده

كيالت اى مشترك با هم داشته باشند و يا تبادل نظرى با هم صورت گرفته باشد و يا در زير سقف يك تش جلسه

صدر در ارتباط قرار گرفتند و چون انقالب هر روز اوج  مشخصى با هم بوده باشند، با هم از طريق آقاى بنى

صدر حلقه اتصال اكثر  آمد و بويژه چون آقاى بنى گرفت كمتر از سازمان و وجود تشكيالت صحبت به ميان مى مى

كرد كه حركت بايد خود جوش باشد و  دالل مىاى به تشكيالت نداشت و هميشه است آنان بود و چندان عالقه

دارد، تشكيالت منسجمى بوجود  شود و انسان را از حركت و بعثت باز مى تشكيالت در روند خود به بنياد تبديل مى

 :صدر يادداشت آقاى بنى. نيامد

قتى شود، و وقتى هدف آزادى است، سازماندهى خودجوش مى. شود حركت بدون سازمان نمى. صحيح نيست" 

شود و در اين وقت است كه بنياد قدرت و خود، هدف خويش  هدف قدرت است، سازماندهى امرى مى

 ). 436("گردد مى

در رابطه با ...  با وجود اين بعضى از افراديكه در كشورهاى مختلف آلمان، ايتاليا، اطريش، انگليس، فرانسه، آمريكا و

ز آن و يا همزمان با آمدن آقاى خمينى به پاريس بدون داشتن يك صدر بودند، و در اوج انقالب و قبل ا آقاى بنى

رابطه ارگانيك در يك تشكيالت منسجم و يا همكارى جدى مشترك كه با هم آشنا شده و در ارتباط قرار گرفته 

 احمد عليرضا نوبرى، مجيد بهبهانى، حسين رضازادگان، سودابه سديفى،: بودند، به هسته امام مشهور شدند عبارتند از

الدين  صدر و خانم، سيد جمال ، محمد مبلغى اسالمى، محمد جعفرى، رضا بنى(ابوشريف)غضنفرپور، عباس آقازمانى 

اللهى، رضا مرشدى، مصطفى انتظاريون، منصور دوستكام، جواد پورابراهيم، دكتر عبدالصمد  موسوى، عبدالباقى آيت

هاى دانشجويان مسلمان وابسته و غير  اى ديگر از بچه ادى و عدهتقى زاده، على امير حسينى، مسعود زارع، عليرضابهز

وابسته به اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان در اروپا، آمريكا و كانادا و بعضى از عالقمندان به جبهه ملى سوم و 

اط داشته و يا جلسه بحث آزاد پاريس و سازمان حقوق بشر و پيشبرد آن در ايران كه با بيشتر افراد ذكر شده ارتب

كردند، ولى بطور رسمى وارد اين جمع نشده بودند چون قرار بود كه هر كسى آمادگى پيدا كرد و  همكارى مى

جمع تشخيص داد كه شرايط الزم را براى پيوستن به هسته امام دارد، به آن بپيوندد، تعدادى از آنان در ايران به 

شهيد حسين نواب صفوى، : ى انقالب به اين جمع پيوستند عبارتند ازكسانيكه در تهران بعد از پيروز. جمع پيوستند

شهيد رشيد صدرالحفاظى، حسن پيرحسينى، حسن شمسايى، مرتضى عبداللهى، اسفنديار رشيدزاده، سعيد سنجابى، 

اين ...احمد تاجيك، احمد سالمتيان، مجيد الريحانى، بهمن افسر، فرهاد طوسى، منصور فرهنگ، فريدون صراف و

مع در روزنامه انقالب اسالمى، وزارت اقتصاد و دارايى، وزارت خارجه، دفتر رياست جمهورى، بانك مركزى، سپاه ج

اين جمع بيشتر به يك كلوپ دوستانه . كردند و دفتر هماهنگى همكاريهاى مردم با رياست جمهور فعاليت مى

وت كه در اين كلوپ كه بطور نامنظم جلساتى خانوادگى شبيه بود تا يك جمع سازمان يافته تشكيالتى با اين تفا

داد، مسائل مختلف سياسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى، فرهنگى و دينى و مسائل روز كشور مورد بحث  تشكيل مى



224 

صدر  اى ديگر نيز در ايران با اين گروه فعاليت مشتركى داشتند بعضى از آنان مستقيم با آقاى بنى عده. گرفت قرار مى

. صدر مشهور شدند رابطه بودند ولى در جمع شركت داده نشده بودند، اما همگى آنان بعداً به گروه بنىدر تماس و 

اى از آنان نيز كه در خارج از كشور مانده بودند، بعد از ايجاد تنشهاى داخلى شديد كه منجر به سقوط آقاى  عده

 .ودند، مجامع اسالمى را در اروپا بنياد نهادندصدر شد، با تعداد ديگرى كه از ايران بازگشته و يا گريخته ب بنى

صدر بود و هر كسى رئيس و   اين جمع در ميان خود نه رئيس داشت و نه مرئوس، بلكه محور اصلى آقاى بنى

هر كسى در اين جمع در طول زمان و فعاليت . مرئوس خود بود و بيشتر به صورت يك كلوپ دوستانه درآمده بود

ود و يار و دوست خود را پيدا كرده بود، ولى در ايران بيشتر كاناليزه شده و به دو گروه خود بطور طبيعى جاى خ

 )437.(اصلى كه هركدام از آن بطور طبيعى سرخود را پيدا كرده بود، تقسيم شده بود
  

 صدر در پاريس  نقش گروه بنى

  
وشش ترتيب دادن برنامه براى كار  همانطوريكه در فصل اول آمده است، بعد از آمدن آقاى خمينى به پاريس ك

جمعى و همĤهنگ در رابطه با انقالب و آقاى خمينى با شكست روبرو شد و هر گروهى ميل داشت و حق خود 

دانست كه هر چه بيشتر با نزديك كردن خود به رهبر انقالب، خود را محور امور قرار بدهد و قدرت را در دست  مى

والً روحانيون و مراجع تقليد بيشتر روحيه فردگرايى بر آنان حاكم است تا خود و گروهش متمركز كند و چون اص

داند و حاضر هم نيستند كه دور  جمع گرايى، به همين علت هيچ مرجع تقليدى از ته دل مراجع ديگر را اليق نمى

جعى خود را نسبت هم بنشينند و يك شوراى مرجعيتى كه در آن همه نقش داشته باشند را بوجود بياورند، بلكه هر مر

داند كه از وى تبعيت محض داشته باشند و آقاى خمينى  داند و بطور طبيعى وظيفه ديگران مى به ديگران اعلم مى

نيز كه خود يكى از مراجع بزرگ بود طبعاً به اين رويه بيشتر راغب بود و كمتر عالقه واقعى در متحد كردن ياران و 

 . داد پشتيبانان از خود نشان مى

ز طرف ديگر چون آن دوران، دوران عاشقى و هيجان بود و همه به عشق سقوط حكومت شاه و استقرار حكومت  ا

تمام افكار و فعاليتها در جهت سقوط رژيم شاه متمركز بود و لذا هم با . كردند اسالمى كمتر به ساير عوارض توجه مى

ز دوستان و همكاران سابق و قديمى خود بريده عشق ورزيدن به سقوط شاه و در دست گرفتن قدرت هر چه بيشتر ا

در يك چنين فضا و شرايطى عمالً كار همĤهنگ و . كردند و هر چه بيشتر خود را به آقاى خمينى نزديك و متصل مى

در آن جو هيجان و برانگيخته شده، سردمداران نيز كمتر قادر بودند كه عواقب اين . گردد جمعى غير ممكن مى

 . مركز قدرت را در دست يك فرد بدرستى احساس كنندتفرقه گرايى و ت

 تنها با تكيه كردن به بعضى از شعارهاى آزاديخواهانه و حق طلبانه كه بعضى از آن را نيز خود اينان در رابطه با 

كردند و با استفاده از بعضى  هاى گروهى و دستگاههاى روابط جمعى به آقاى خمينى گوشزد مى مصاحبه با رسانه

از حكومت، آزادى و عدالت را بعد از سقوط شاه در كشور حتمى و عملى ( ع)، روايات و سيره حضرت على آيات

كردند همينكه شاه سقوط كرد و حكومت اسالمى جايگزين آن گرديد، چون اسالم يك دين  دانستند، فكر مى مى

جرم همه چيز سرجاى خودش فطرى و كاملى است و آزادى و حقوق فرد و اجتماع نيز فطرى انسان است، پس ال

چون هر گروه تلقى متفاوتى از اسالم داشت، استقرار آزادى، عدالت، حقوق فردى و اجتماعى . قرار خواهد گرفت

ديد، لذا بيشتر به كار فردى و گروهى سوق داده  را در گرو بدست گرفتن قدرت در دست خود و گروهش مى

 . شدند تا كار جمعى و همĤهنگ مى

گروههايى كه در دوران اقامت آقاى . واداران هر گروه نيز غالباً تابع نظرات رهبر گروه خود بودند اعضاء و ه

گروه قطب زاده، گروه : كردند و بيشتر از همه موثر بودند عبارتند از خمينى در پاريس در اطراف وى فعاليت مى

ه اين گروه و بعضاً به آن گروه متمايل بودند صدر، اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان كه بعضاً ب يزدى، گروه بنى
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در هر حال . و روحانيون اطراف آقاى خمينى كه همراه وى به پاريس آمده و يا بعداً در پاريس به وى پيوسته بودند

در يك چنين جو و شرايط و فقدان يك برنامه وسيع همكارى دستجمعى كه در آن هر كسى قادر باشد از حداكثر 

د خود استفاده كند، بطوريكه كارها تكميل كننده يكديگر باشند، انقالب را از اهداف واقعى خود كه توان و استعدا

كرد و آن را به سمت استقرار نوعى از حكومت اسالمى  استقرار آزادى، استقالل و حكومت جمهور مردم بود دور مى

صدرى ناميده شدند، بيشترين توجه خود  صدر و گروهى كه بعدها بنى آقاى بنى. داد كه بيانگر قدرت است سوق مى

 : نويسند صدر مى بطوريكه آقاى بنى. را به انديشه راهنما و بيان انقالب و برنامه معطوف كرده بودند

 نقشى جز جلوگيرى از انحراف البته به باور خود، نداشتند كوششهايى هم براى دستيابى به اتحاد "قدرت"از لحاظ " 

 كوشش شد كه آقاى مهندس بازرگان و دكتر سنجابى اعالميه -1: "نتيجه مطلوب نداددر پاريس بوجود آمد كه 

 با آقاى مهندس بازرگان در لندن در منزل آقاى دكتر تقى زاده -2. اتحاد را امضاء كنند، كه بازرگان رفت و نشد

. ديم بدون اينكه بدانيم چيستندخواستند كه ما به قرار و مدار بپيون در واقع مى. گفتگو بعمل آمد و همكارى ميسر نشد

 در تهران مرحوم طالقانى دعوت - 4. آمد و آقاى دكتر يزدى نيامد زاده  آقاى اشراقى دعوت كرد، آقاى قطب-3

اى وسيع و  كوشش يك جانبه براى ايجاد جبهه. و يزدى نيامدند زاده كرد، اينجانب و دكتر تقى زاده رفتيم اما قطب

 ) 438.("ين گروه مانع از توفيقش شدندايجاد يك محور سياسى را ا

هاى مختلف، زير فعاليت مستمرى را   اين گروه بدون توجه به قرار و مدارها و يا در جريان قرار گرفتن آن در زمينه

 :سازمان داد

  امور انتشاراتى و تبليغاتى- 1 

 هاى غربى  جمع آورى و تدوين اطالعات و اخبار از رسانه- 2 

  گزارش از چكيده آنها مطالعه و تهيه- 3 

  انجام بخشى از تداركات داخلى بيت آقاى خمينى- 4 

 :دادند صدر نيز امور زير را سامان مى  و آقاى بنى

، (كميسيون تهيه پاسخها) تبيين بيان انقالب و اصول راهنماى آن، اسالم بمثابه بيان آزادى از زبان آقاى خمينى -5" 

بيانيه . ها از موازنه عدمى، آزادى استقالل، رشد، اسالم بمثابه ترجمان آن اصول  سئوال و پاسخ، تهيه تعريف19تهيه 

 ...گفت برنامه و اقتصاددان داريم و جمهورى اسالمى كه آقاى خمينى به استنادش مى

ال و انتق( كسب اطالعات و تهيه گزارشهاى روزانه و سخنرانيهاى بعد از نماز مغرب و عشاء) ارتباط با داخل كشور - 6 

 ) 439(".شعارها از شخص به اصول آزادى و استقالل و جمهورى اسالمى

  
  امور انتشاراتى و تبليغى- 1 

  
گيرى آن به بهترين  صدر در جريان انقالب و اوج  يكى از كارهاى مهمى كه با مديريت دوستان و طرفداران بنى

ه انقالب اوج گرفت و آقاى خمينى به پاريس آمد در دورانى ك. وجهى به سرانجام رسيد، امور انتشاراتى و چاپى بود

هاى گروهى جهانى و بين المللى واقع شده بود و هر  و مسائل انقالب، ايران و اسالم در رأس مسائل خبرى و رسانه

متفكرين اسالمى، . گرديد اى مطرح مى روز و هر ساعت در مورد روابط مختلف اسالم و انقالب و ايران مسئله

انتشار به موقع تمام اينها . كردند لمان و سياسيون مرتب جزوه، اطالعيه و يا كتابى براى انتشار تهيه مىروشنفكران مس

اى مستقل و مخصوص كار ساده و عملى نبود و بويژه هنگامى كه آقاى خمينى به پاريس آمد،  بدون داشتن چاپخانه

ا همت و فداكارى جوانان مسلمان و عالقمند به همه اينها ب. حجم كارهاى انتشاراتى و چاپى چندين برابر گرديد

اى  به محض اينكه آقاى خمينى اطالعيه. اللهى به سرانجام رسيد انقالب، اسالم و ايران و بويژه آقاى عبدالباقى آيت

ه كرد و به هم كرد و بفاصله كمتر از چند ساعت  حاضر و آماده شده، انتشار پيدا مى داد، سخنرانى و يا مصاحبه مى مى
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اللهى با كمك آقاى  ايكه از ساليان قبل آقاى آيت اين امر خطير با كمك چاپخانه. گرديد نقاط جهان ارسال مى

 .صدر تاسيس كرده بود انجام پذيرفت بنى
  
   تأسيس چاپخانه1- 1 

  
دان امكانات  با آن مواجه بودند، فق60 و 50هاى   يكى از مشكالتى كه مبارزين مسلمان و سازمانهاى اسالمى در دهه

اى مستقل بود كه بتوان كتاب، جزوه و يا نشريات مختلف را در آنجا بموقع چاپ و انتشار داد تا در دسترس  چاپخانه

در آن دوران سازمانهاى ماركسيستى و سوسياليستى از اين بابت، از امكانات وسيعى . عموم عالقمندان قرار بگيرد

هاى اروپايى و غير اروپايى مركز فعاليت سازمانهاى مختلف ماركسيستى چون در آن روزگار كشور. برخوردار بودند

اين سازمانها، به سازمانهاى . هاى مختلف برخوردار بودند و سوسياليستى بود و همگى آنها از امكانات خوبى در زمينه

. كردند ى شايانى مىهاى مختلف و از جمله امور تبليغى، چاپى و انتشاراتى كمكها مرام كشورهاى ديگر در زمينه هم

بر عكس در آن دوران مسلمانها و سازمانهاى اسالمى ضعيف بودند و نه تنها از امكانات چندانى برخوردار نبودند، بلكه 

هر سازمانى كه بر چسب اسالم و مذهب داشت، خودبخود مارك ارتجاع و عقب افتادگى نزد افكار عمومى را به 

بمرور كه .  و دانشجويان مسلمان به لحاظ چاپ و انتشارات غالباً در مضيقه بودندهمراه داشت و لذا سازمانهاى اسالمى

رسيم، مسلمانان و دانشجويان مسلمان قدرتى گرفتند و تا حدودى مطرح شدند و امكاناتى   به بعد مى50به سالهاى 

افتادند تا با كمك آن اى مستقل  پيدا كردند و براى حل مشكالت تبليغى و انتشاراتى خود بفكر تاسيس چاپخانه

 .بتوانند به كارهاى مبارزاتى خود سرعت بخشند

اللهى با داشتن دو دكتراى معمارى و نقاشى از هر   آقاى عبدالباقى آيت52 بدنبال يك چنين تفكرى بود كه در سال 

و ) 440(ريداى را با يك شريك فرانسوى خ صدر در پاريس، چاپخانه دو آنها دست كشيد و با كمك مالى آقاى بنى

. پرداخت كرد، اغلب به كار چاپ كتابهاى اسالمى و انقالبى مى چون خود وى در آن چاپخانه فعال بود و كار مى

صدر، بعضى از انتشارات اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان در اروپا، آمريكا و كانادا،  بخشى از تأليفات آقاى بنى

 خرداد، انتشارات مدرس و حتى بعضى از كتابهايى كه در ايران در زير 15 بعضى از انتشارات نهضت آزادى، انتشارات

وجود اين چاپخانه در آن دوران خدمت . جو سانسور قرار داشت در اين چاپخانه بطبع رسيد و انتشار پيدا كرد

 .بزرگى به انقالب و اسالم و ايران كرد

ين سرعتى بشود همه آنها را بموقع چاپ و انتشار  بدون وجود يك چنين بنگاه چاپى غير ممكن بود كه با يك چن

اى ديگرى نه  آنهايى كه درگير مسائل انقالب در پاريس بودند، خود شاهد بودند كه در آنموقع هيچ چاپخانه. داد

 و ها و كارهاى خود را كنار بگذارد توانست بالفاصله ساير برنامه قادر بود همه اينها را سريع برنامه ريزى كند و نه مى

ها با شور و شوق و عشق به انقالب و اسالم و ايران شبانه روزى در اين چاپخانه  همه بچه. تنها به اين كار بپردازد

اللهى اين جوان پاك  آيت پرداختند و آقاى كردند و اغلب در همانجا ساعتى را به استراحت مى بدون وقفه كار مى

 . ه به كار نشر و چاپ مشغول بودمسلمان و از خودگذشته، تمام وقت در اين چاپخان

 وى كه از سالهاى قبل به خاطر عشق و عالقه به اسالم و ايران كمر به خدمت بسته بود، كارهاى انتشاراتى كه وسعت 

اما با وجود . اى پيدا كرده بود، با مديريت وى و كمك ساير برادران، همه آنها به موقع سروسامان پيدا كرد سابقه بى

صدر   بزرگى كه اين جوان مسلمان پاكباخته به انقالب و اسالم كرد، چون از دوستان آقاى بنىيك چنين خدمت

 به اين بهانه كه فقط كسانى حق دارند با پرواز انقالب به ايران برگردند كه در -بود، اسم وى از ليست پرواز انقالب 

گرديده بود كه سرانجام با جر و بحث با  حذف - مدت اقامت آقاى خمينى در پاريس به انقالب خدمت كرده باشند 

صدر به فعاليت  سيد احمد و ديگر دست اندركاران وى با همان پرواز به ايران رفت و در ايران با گروه آقاى بنى

صدر به رياست جمهورى وى در دفتر رياست جمهورى فعال بود و با سقوط  پرداخت و بعد از انتخاب آقاى بنى
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صدر به منزل بعضى از   اينكه براى جلب نظر مراجع تقليد و روحانيت نسبت به آقاى بنىصدر وى به جرم آقاى بنى

مراجع قم و مشهد رفته بود تحت پيگرد قرار گرفت و سرانجام با مخفى شدن با سختى و مشقت مجدداً به پاريس 

 .مراجعت كرد و در ديار غربت رحل اقامت افكند
  
 هاى غربى ار از رسانه جمع آورى و تدوين اطالعات و اخب- 2 

  
 ديگر از كارهايى كه اين گروه با موفقيت به سرانجام رساند، جمع آورى تمام منابع، اخبار و اطالعاتى بود كه در 

گيرى انقالب همه روزه در  با اوج. كرد رابطه با مسائل ايران، انقالب و اسالم در رسانه گروهى غرب انتشار پيدا مى

هاى گروهى آنها مسائل مختلفى را در مورد ايران،  ر اكثر جرايد اين كشورها و ساير رسانهتمام كشورهاى غربى و د

و تحليل .... اين مسائل شامل مسائل اقتصادى، سياسى، فرهنگى، تاريخى و مذهبى و. كردند انقالب و اسالم مطرح مى

ها و تحليل آنها در  و افكار عمومى غربىاطالع يافتن از نظر . آنها از اوضاع و احوال كشور و سير تحول انقالب بود

بدون آگاهى يافتن از مسائلى كه درمورد كشور، . مورد وضعيت كشور، اسالم و انقالب اهميت به سزايى داشت

براى ارزيابى از وضعيت . شد، اتخاذ يك موضع مناسب مشكل بود انقالب و اسالم براى آنها مطرح بود و يا مطرح مى

حول انقالب و پاسخگويى به ابهامات و مسائل مطروحه براى افكار عمومى جهان جمع آورى كشور و جهان و سير ت

توانست كمك شايانى به آگاهى يافتن  اى برخوردار بود و مى اين اطالعات، اخبار و تحليلها از اهميت ويژه. شد مى

 :از

  مواضع غرب نسبت به ايران و اسالم-  

 سالم و حكومت اسالم انتقادات و ايراد آنها نسبت به ا-  

  روابط آنها با رژيم شاه در گذشته و چند و چون آن-  

 كرد هاى گروهى انتشار پيدا مى  نكات ضعف رژيم كه هر از گاهى در رسانه-  

 .هاى مختلف بكند  و سرانجام كمك به اتخاذ موضع مناسبى در زمينه-  

هاى گروهى نسبت به ايران، انقالب و  كه در رسانه دوستان در كشورهاى مختلف اروپايى و غير اروپايى آنچه را 

شدند، آنرا جمع كرده و فشرده آنرا به فارسى ترجمه كرده آن را به پاريس  شد و از آن مطلع مى اسالم مطرح مى

هاى گروهى فرانسه را با نظم و ترتيب  كردند و در آنجا تمام اينها بعالوه تمام مسائل مطروحه در رسانه ارسال مى

 مجلد مختلف كه هر كدام 12 -  10آوردند كه تقريباً حدود  ت مجلدات مختلف براى مطالعه و نگهدارى در مىبصور

 صفحه بود ترتيب داده شد كه منبع بسيارى خوبى براى تحليل و بررسى مسائل كشور و جهان از 800 -  700شامل 

ن مجلدات را در اختيار داشتم كه با توجه ديدگاههاى مختلف را در بر داشت كه خود اينجانب دو سرى از تمام اي

 و از بين رفتن امنيت عمومى و بخصوص منتقدين به روش اداره كشور و رهبرى آن 1360به وضعيت كشور در سال 

 .و دستگيرى و بازداشت اينجانب، آنها نيز همراه بسيارى از اسناد ديگر در رابطه با انقالب از بين رفت
  
 ها ه گزارش از چكيده آن مطالعه منابع و تهي- 3 

  
هاى گروهى كشورهاى مختلف جهان  ايكه در رسانه  با فراهم و جمع آورى كردن غالب مطالب و گزارشهاى روزانه

كرد، اس و اساس نكات اصلى آنها فشرده و  در رابطه با انقالب و مسائل جارى كشور در آن دوران انتشار پيدا مى

رسيد و وى نيز با توجه با مجموعه آنها و نظر و افكار عمومى  صدر مى قاى بنىگرديد و به نظر آ مختصر ترجمه مى

خارجى و داخلى و نظرات و پيشنهادات دوستان از اوضاع و احوال كشور و مسائل مطروحه در موارد مختلف، 

 بدينسان رساند و گزارش مختصر و مفيدى از وضعيت جارى كشور و انقالب تهيه و روزانه به عرض آقاى خمينى مى
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آقاى خمينى بطور مرتب در جريان اوضاع و احوال جارى كشور و مسائل مطروحه در اطراف انقالب قرار 

 .گرفت مى

صدر عالوه بر اين گزارش روزانه كه حاوى خطوط كلى و مسائل جارى انقالب و اسالم بود، خدمت آقاى   آقاى بنى

خورد رژيم شاه و مسئولين كشور، محققين و تحليلگران داد، خودش نيز با توجه به اين گزارش و بر خمينى مى

كشورهاى غربى و مسئولين آنها و ساير كشورها به انقالب و اسالم تحليلى همراه با راه حلها و پيشنهادهاى مختلف، 

از ها و پيشنهادهاى رسيده  داد و آقا با توجه به تمام اين مجموعه هاى گوناگون به آقاى خمينى ارائه مى طى نامه

صدر در  دوستان و دانشجويان طرفدار آقاى بنى. كرد جانب ديگران نسبت به وضعيت جارى كشور اتخاذ موضع مى

در اين امر مهم و خطير شركت داشتند و تمامى كوشش خود را در تهيه ... آلمان، فرانسه، انگليس، اطريش و آمريكا و

 .بردند  به پاريس بكار مىاين منابع و جمع آورى آن در كشورهاى خود و ارسال آنها
  
  انجام بخشى از تداركات داخلى بيت آقاى خمينى- 4 

  
 بعد از ورود خانواده آقاى خمينى به پاريس، روبروى باغ آقاى مهدى عسگرى در نفلوشاتو كه قبالً در اختيار وى 

خانه بعنوان اندرونى استفاده قرار گرفته بود، منزل ديگرى را براى سكونت خانواده آقا اجاره كردند و آقا از آن 

براى رتق و فتق امور مربوط به خانواده و . كرد كه خانواده و بستگان درجه يك وى در آن سكونت گزيدند مى

وى با عشق و عالقه به انقالب ايران، از . خانم آقاى خمينى، آقاى دوستكام انجام بخشى از اين امور را بعهده گرفت

رابطه دريغ نداشت و در تمام مدت با ماشين سوارى خود در انجام امور مربوط به آنچه در توان داشت در اين 

 .خانواده آقاى خمينى و ساير كارهاى تداركاتى فعال بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل هفتم 

  
  

  در تدارك آمدن بختيار به پاريس
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ئيس شوراى سلطنت به پاريس و دادن استعفا از رياست آن  شورا براى  بعد از رفتن شاه و آمدن سيد جالل تهرانى ر

افرادى نظير ما كه از جريانهاى پشت پرده اطالعى نداشتيم نيز معلوم شده بود كه شاه رفتنى است و احتماالً سلسله 

 آن در. پهلوى در حال انقراض است و عنقريب حكومت اسالمى به رهبرى آقاى خمينى جايش را خواهد گرفت

بطوريكه بعداً مطلع شدم، در تهران شوراى انقالب و . روزها نفلوشاتو تحرك و جنب و جوش زايدالوصفى داشت

قرار گذاشته . آميز با حكومت بختيار به توافق رسيده بودند مهندس بازرگان و روحانيون مهاجر با كنار آمدن مسالمت

بختيار هم . آنجا نخست وزيرى آقاى خمينى را بپذيردبودند كه آقاى بختيار در پاريس خدمت آقا برسد و در 

و  زاده صدر، قطب آقايان بنى. پذيرفته بود و همه چيز آماده شده بود كه بختيار در پاريس خدمت آقاى خمينى برسد

ه صدر چنانكه از نوشت آقاى بنى. اندر كار بودند و با داخل و آقاى بختيار در رابطه بودند يزدى و ديگران نيز دست

آيد بدون اطالع از توافق شوراى انقالب و آقاى مهندس بازرگان و نهضت آزادى و روحانيون مهاجر و  هايش بر مى

كرد كه بختيار را قانع سازد كه تا وى استعفا بدهد  پاريس، مرتب از طريق آقاى برومند و عباسقلى بختيار كوشش مى

ها  زها شاهد كوششهاى وى با بختيار از طريق تلفن با واسطهدر آنرو. و از آقاى خمينى حكم نخست وزيرى را بگيرد

بنا برتوافق بهشتى و نهضت با بختيار، او بعنوان نخست وزير شاه . تمام نزاع سر نخست وزيرى انقالب يا شاه بود. بودم

 نخست وزيرى بنا بر گفتگوى با عباسقلى بختيار قرار بر اين بود كه او از نخست وزيرى شاه استعفا كند و. آمد مى

 .كنند ها كودتا مى بختيار گفت نظامى. آقاى خمينى پذيرفت. انقالب را بپذيرد

صدر در جلب رضايت بختيار كه استعفا بدهد و از آقاى خمينى حكم نخست وزير خود   سرانجام كوششهاى آقاى بنى

بختيار بدون استعفا برود پاريس و اى نرسيد ولى در تهران به اتفاق موافقت شده بود كه آقاى  را بگيرد، به نتيجه

آقاى منتظرى مخالف آن . گشت بطوريكه همان روزها در پاريس معلوم شد و زبان به زبان مى. خدمت آقا برسد

توافق بوده است و مخالفت خود را از توافق بر سر رفتن نخست وزير بختيار به پاريس اظهار داشته بود كه در اين 

 حتى اطالعيه رفتن آقاى " آخوند ترا به اين كارها چكار؟": ى به او زده و گفته استرابطه آقاى دكتر بهشتى تشر

بختيار كه با توافق همگى تهيه شده بود، در تهران در تيراژ وسيع چاپ و منتظر پخش آن بودند كه با اطالعيه آقاى 

 .خمينى مبنى بر نپذيرفتن بختيار در سمت نخست وزيرى همه چيز را نقش برآب كرد
  

  چگونگى بهم خوردن توافق ها

  
 شب هشتم بهمن ماه نگارنده با چند تن از دوستان از جمله آقايان دكتر تقى زاده، عليرضا بهزادى، على امير حسينى، 

 شب مشغول شام خوردن بوديم و 11صدر حوالى ساعت  احمد غضنفرپور، و سودابه سديفى در منزل آقاى بنى

: توجه كنيد زاده يكمرتبه خبرنگار تلويزيون گفت به مصاحبه آقاى قطب. پخش خبر بودتلويزيون فرانسه نيز مشغول 

آيا به نظر شما امام خمينى آقاى بختيار را به : در صفحه تلويزيون ظاهر شد و خبرنگار از وى پرسيد زاده آقاى قطب

ار استعفا ندهد امام او را باز خبرنگار پرسيد آيا ولو بختي. جواب داد آرى زاده پذيرد؟ آقاى قطب حضور مى

جواب داد آرى آقاى بختيار بحضور امام خواهد رسيد و توافق شده است و اين مسئله  زاده پذيرد؟ آقاى قطب مى

با تلويزيون فرانسه دكتر يزدى نيز با خبرگزارى آسوشيتدپرس  زاده كمى قبل از مصاحبه آقاى قطب. تمام است

ها مبهوت و  ما كه از اين مصاحبه. پذيرد اى خمينى آقاى بختيار را به حضور مىآق: مصاحبه كرده بود و گفته بود كه

از خبرگزارى . صدر بصدا درآمد حيران شده بوديم، از خود پرسيديم كه جريان چيست؟ بناگاه تلفن منزل آقاى بنى

پذيرد؟ آقاى   بحضور مىآيا به نظر شما امام خمينى بختيار را: صدر پرسيد خبرنگار از آقاى بنى. آسوشيتدپرس بود

آقاى دكتر يزدى به ما اطالع داده است كه امام خمينى آقاى : خبرنگار گفت. من اطالعى ندارم: صدر پاسخ داد بنى

من اطالعى ندارم و بايستى نظر امام را در اين مورد استفسار : صدر گفت باز آقاى بنى. پذيرد بختيار را بحضور مى

. فردوسى پور پشت خط بود. صدر به باغ در نفلوشاتو محل اقامت امام تلفن كرد  بنىبعد از اين تلفن، آقاى. كنم
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صدر به  آقاى بنى. دانم صدر از وى پرسيد، نظر آقا در مورد بختيار چيست؟ فردوسى پور جواب داد نمى آقاى بنى

رنگارانيكه در اين مورد فردوسى  پور گفت در هر حال نظر آقا را بپرسيد و به من اطالع بدهيد تا بتوانم به خب

به صالح نيست كه آقاى بختيار را تا مادامى كه استعفا نداده است : اما نظر خود من اين است. پرسند پاسخ دهم مى

سپس بعد از مدت كمى باز از . بپذيرند و در صورت پذيرفتن بختيار قبل از استعفا، آقا رفتنى است و بختيار ماندنى

آيد و نه به  گويند كه بختيار بعنوان شخص مى آقا مى: حاج مهدى عراقى گفت.  شدصدر تلفن باغ به آقاى بنى

به آقا بفرماييد، : صدر در جواب حاج مهدى گفت آقاى بنى. عنوان نخست وزير و لذا پذيرفتن ايشان اشكالى ندارد

ز استعفا دادن آمد، وقتى آقاى بختيار قبل ا. نخست وزيرى كه اتيكت نيست كه وقتى خدمت آقا رسيد آنرا بكند

و باز نظر من اينست كه آقا او را قبل از استعفا دادن نپذيرند . يعنى آقاى بختيار نخست وزير خدمت آقا رسيده است

گردد و آقا از آن ترسى نداشته باشند، طوفان راه افتاده است و  و اين حركت كه راه افتاده است ديگر بر نمى

 اينها من به اتفاق احمد عضنفرپور و سودابه سديفى به منزل آنها، يعنى همان منزلى بعد از. رود تا به نتيجه برسد مى

وقتى به آنجا رسيديم، كمتر از . كه آقا در ابتداى ورود به پاريس در آن اقامت گزيده بود براى خوابيدن رفتيم

 را در مورد نپذيرفتن بختيار براى صدر اطالعيه آقا صدر به آنجا تلفن شد و آقاى بنى نيمساعت بعد، از منزل آقاى بنى

سودابه سديفى خواند و از وى خواست كه آنرا به فرانسه ترجمه كند و به فرانس پرس متن ترجمه شده را اطالع 

 .دهد

 سودابه سديفى نيز بالفاصله پس از ترجمه، به فرانس پرس تلفن كرد و متن ترجمه شده اطالعيه امام را مبنى بر اينكه 

صدر به  بعد از نيمساعتى ديگر، باز آقاى بنى. پذيرد، براى آن خبرگزارى خواند  استعفا آقاى بختيار را نمىامام قبل از

در جواب گفته شد كه ما آن . ايد، دست نگهداريد  اگر آن متن را به خبرگزاريها نداده": سودابه تلفن كرد و گفت

هم اكنون احمدآقا زنگ زده است و : صدر گفت بنىقضيه چيست؟ آقاى . را ترجمه كرديم و به فراسن پرس داديم

آقا مرجع تقليد : ولى من به او گفتم به آقا بفرماييد. "دست نگهداريد كه آقا نظرش عوض شده است"گويد،  مى

گويند كه اين چه مرجع تقليدى است كه هر  تواند نظرش را عوض كند، آخر اين مردم نمى است و هر لحظه نمى

من اينها را به احمد آقا گفتم ولى با . آقا كه بازيگر سياسى نيست، مرجع تقليد است. شود لحظه نظرش عوض مى

و حاال كه . اند، دست نگهدارند گويم اگر آن را به خبرگزاريها نداده كنم و مى اآلن تلفن مى: وجود اين به وى گفتم

صدر  بطوريكه آقاى بنى. شده استايد، خداخواهى شده است و آنچه كه بايد بشود  آن را به فرانس پرس داده

گويد، كه متن اطالعيه پس از  صدر نيز به وى مى كند و آقاى بنى باز احمد آقا به وى تلفن مى: مجدداً نقل كرد

صدر است و مردم مرا مرجع  آقا گفت، حق با بنى: گويد ترجمه به خبرگزاريها داده شده است و احمد آقا نيز مى

خير همين ": كند كه توانم هر لحظه نظرم را عوض كنم و احمد اضافه مى استمدار و نمىتقليد قبول دارند و نه سي

 "بوده كه انجام شده است

. ها، ما از روى كنجكاوى به فرانس پرس تلفن كرديم كه ببينيم آيا خبر را مخابره كرده است يا خير  پس از اين بحث

پذيرد   از اينطرف شمامى گوييد كه امام بختيار را نمىدانيم مسئله چيست كه ما نمى: فرانس پرس در جواب گفت

رويم تا از خود امام بپرسيم جريان كار از چه قرار  ما فردا صبح به باغ مى. پذيرد گويند كه مى ولى از آنطرف مى

ى همان شب نيز آقاى عليرضا بهزادى متن اطالعيه را به انگليسى ترجمه كرد و بالفاصله در اختيار بى بى س. است

داد كه براى مخبرين  زاده  صبح آقاى خمينى متن اطالعيه را به آقاى صادق قطب11روز بعد حدود ساعت . گذاشت

نيز آنرا در حضور خبرنگاران و تمام كسانيكه در باغ حاضر بودند براى خبرگزاريها  زاده ترجمه كند و آقاى قطب

 از كوششى بود كه آقاى خمينى بختيار را بپذيرد و من اينها بخشى. ترجمه كرد و بدينصورت مسئله خاتمه پيدا كرد

 .نيز در جريان آن قرار گرفتم
  

  وقايع بعدى



231 

  
 در ايران بعد از پيروزى انقالب وقايع آن شب، بخشى را كه خود شاهد آن بودم و در اينجا ذكر آن آمد كمى 

برگى از تاريخ انقالب "، تحت عنوان 5 ص ،1358 ديماه 6 روزنامه انقالب اسالمى پنجشنبه 153مختصرتر در شماره 

اى  متعاقب انتشار اين مطلب در روزنامه انقالب اسالمى، آقاى دكتر يزدى نامه.  چاپ و منتشر شد"اسالمى در پاريس

 بتاريخ " بى اساس و كذب محض و بايد اصالح گردد"كه حكايت از آن داشت كه مطلب مندرج در روزنامه، 

نامه آقاى . ر روزنامه انقالب اسالمى در پاسخ به آن مطلب به روزنامه ارسال كرده بود براى درج د1358/10/10

دكتر يزدى به اينجانب داده شد كه آنرا مطالعه كردم و با اضافه كردن چند نكته مختصر در زير نامه، آنرا براى چاپ 

 161مراه با آن چند نكته مختصر در شماره روزنامه نيز نامه آقاى دكتر يزدى را ه. و انتشار به سردبير روزنامه دادم

 . روزنامه چاپ و آنرا انتشار داد5 در صفحه 1358 ديماه 17روزنامه انقالب اسالمى، دوشنبه 

 نامه آقاى دكتر يزدى بر اين پايه و اساس استوار بود كه چون خبرگزارى آسوشيتدپرس يك خبرگزارى 

رگزارى، آن شب از قول وى جعل و پخش كرده است و وى نيز صهيونيستى است چرا اينجانب خبرى را كه آن خب

آن موقع هنوز كتاب خود آقاى . ام در همان موقع آن را تكذيب كرده است از آن خبرگزارى نقل قول كرده

 انتشار پيدا نكرده بود تا مشاهده شود كه خود وى نيز در همان كتاب "آخرين تالشها در آخرين روزها"دكتر يزدى 

شود  الجرم بر آقاى دكتر يزدى روشن است كه مى. ا از همان خبرگزارى صهيونيستى نقل خبر كرده استخود باره

شود مطلبى را رد كرد، بلكه بايد در  و با گفتن يك لغت صهيونيستى نمى. از يك چنين خبرگزارى نقل قول كرد

رگزارى آسوشيتدپرس خبر را از ثانياً آقاى دكتر يزدى خود اعتراف دارد كه خب. صحت و سقم آن مطلب كوشيد

آيا پرسيدنى نيست كه آن تكذيب نامه خبر . قول ايشان جعل كرده و وى همان زمان آنرا تكذيب كرده است

هنگامى كه مطلب در روزنامه انقالب اسالمى قريب يكسال بعد برمال گرديده و آقاى دكتر يزدى در نامه خود به 

 .اد كرده است در كجا منعكس شده استاى ي روزنامه از وجود چنين تكذيبنامه

آخرين تالشها در آخرين " و هم در كتاب 58 آقاى يزدى، هم در نامه ارسالى به روزنامه انقالب اسالمى در سال 

 :  آنرا انتشار داده عنوان كرده است1362 كه در سال "روزها

 از آنكه بحضور امام پذيرفته شود قرار بود، دانم آن بود كه بختيار قبل تا آنجا كه اينجانب در جريان بوده و مى" 

توانست خدمت امام برسد،  شد، مى استعفاى خود را كتباً خدمت امام بفرستد و بعد در صورتيكه استعفا پذيرفته مى

در حاليكه بختيار به پاريس ... "و ) 441(".عيناً نظير آنچه كه در مورد آقاى تهرانى رئيس شوراى سلطنت عمل شد

اين مسئله براى امام و تنى چند از اطرافيان ايشان در پاريس . ممكن نبود آقا را قبل از استعفا مالقات نمايدآمد،  مى

 )442("كه در جريان كامل مسئله و مكالمات مكرر بين تهران و پاريس قرار داشتند روشن بود

آخرين تالشها در "قاى يزدى  براى روشن شدن ذهن خوانندگان از صحت و سقم مطلب با استعانت از كتاب خود آ

 : كنيم  مطلب را دنبال مى"آخرين روزها

بختيار پس از انتصاب، اقدام به تماس با شوراى انقالب نمود و براى اينكار ابتدا با آقاى مهندس بازرگان تماس " 

سنده تلفن زدند  يعنى همان روز خروج شاه از ايران، آقاى مهندس بازرگان از تهران به نوي57 ديماه 26گرفت، در 

 :و اطالع دادند كه

 آقا چه امرى دارند؟ ": با ايشان تماس گرفته و پيغام داده است كه( توسط مهندس حسيبى)بختيار مع الواسطه " 

 ".دانيد بروم يا بمانم خدمتى كه بايد انجام بدهم دادم چه مصلحت مى

اما وقتى اين پيغام را با امام در ميان گذاشتم . بپرسم مطلب را يادداشت كردم تا با امام مطرح ساخته و نظرشان را " 

 ".ايشان پاسخ ندادند، منهم پيگيرى نكردم و مسئله مسكوت ماند

 : آقاى مهندس بازرگان در تماس تلفنى خود با پاريس مجدداً يادآور شدند كه57 بهمن 2 در 
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اگر آقا . شده است كه بختيار به پاريس بيايد در تهران در شوراى انقالب راجع به پيغام بختيار صحبت و موافقت " 

 "اصل مسئله را بپذيرند، او مايل است همراه با برخى از وزراء خود بيايد

 : آقاى مهندس بازرگان گفتند

 ."خواهد كه به صورتى از او اعاده حيثيت بشود اند ناراحت است و مى  خوانده"خائن"بختيار از اينكه او را " 

 :ن سپس سئوال كردند كه آقاى مهندس بازرگا

 "آيا با اين وضعيت امام بختيار را خواهند پذيرفت؟" 

 :ايشان گفتند كه.  من مطلب را عيناً به امام گزارش كردم

 )443(".آن هم حاال صالح نيست بماند براى بعد. پذيرش بختيار مشروط به استعفاى او خواهد بود" 

 :در آن شرايط صالح نبود كه بختيار استعفا بدهد بهمن 2دهد كه چرا در   آقاى يزدى توضيح مى

داد  اگر بختيار در آن موقع استعفا مى. با توجه به اوضاع و احوال سياسى مملكت دليل بسيار ظريفى داشت" 

 "...پيوست باحتمال زياد كودتاى نظامى از جانب ارتشيان بوقوع مى

. گزارشى از تماسهاى بختيار با شوراى انقالب دادند آقاى مهندس بازرگان در تماس خود مجدداً 57 بهمن 3 در 

 :بختيار، بموجب گزارش آقاى مهندس بازرگان، سه مسئله را از شوراى انقالب خواسته بود

 . حداقل دوماه به او مهلت داده شود و امام سفرشان را به تهران به تاخير بياندازند-1" 

بگذارد تا هركس را مايل ( شوراى انقالب)نها را در اختيار حاضر است آ. ها خالى است  چند پست وزارتخانه- 2 

 .باشند منصوب نمايند

 )444(".پذيرد مى( بردولت) نظارت نسبى شوراى انقالب را هم - 3 
  

 صالح نبود كه بختيار استعفا 57 بهمن 2گويد كه در   همانطوريكه مالحظه شد آقاى يزدى از قول آقاى خمينى مى

اما . شد داد باحتمال زياد از جانب ارتشيان كودتاى نظامى مى  بهمن استعفا مى2 كه اگر در كند بدهد و اضافه مى

 : تنها راه اين است كه بختيار استعفا بدهد57آورد كه در سوم بهمن  وى از قول آقاى مهندس بازرگان مى

 حضور بيش از دويست ، آقاى مهندس بازرگان در دفتر كار خود در خيابان غزالى در1357 در سوم بهمن ماه 

در مورد دولت بختيار ايشان . خبرنگار داخلى و خارجى در يك مصاحبه مطبوعاتى به سئواالت مختلف پاسخ دادند

 :نظر دادند كه

در مورد قانونى بودن دولت بايد . ترين راه يعنى استعفا را در برابر امام خمينى بكار ببندد كنم عاقالنه گمان مى" 

كند دولت او صد در صد قانونى است و امام خمينى آنرا صد در صد غير قانونى   فكر مىبگويم، نخست وزير

تواند به ارتش باشد و اين ارتش نيز بگفته رئيس ستاد آن قصد كودتا و يا رويارويى با  اتكاء دولت فقط مى... دانند مى

 )445(".مردم را ندارد

 بهمن 3رتشيان صالح نيست كه بختيار استعفا بدهد ولى در  بهمن به خاطر ترس از كودتاى ا2 چگونه است كه در 

 وى "ارتش قصد كودتا و يا رويارويى بامردم را ندارد"گويد  چيزى يكشبه عوض نشده كه بازرگان مى. صالح است

 دانسته كه ارتش قصد كودتا و كه از توافق ارتشيان با ژنرال هايزر، آمريكاييان و شوراى انقالب اطالع داشته، مى

با توجه به اينكه آقاى يزدى بنا به قول . شمرد ترين راه مى رويارويى با مردم را ندارد و لذا استعفاى بختيار را عالقالنه

نهضت آزادى، شوراى )خودش هم برنامه ريز سياسى آقاى خمينى بوده و هم در ارتباط منظم سران در تهران 

كرده است، نقل اين  مام اين امور از كانال وى جريان پيدا مىبوده و هم از كتاب خود وى برمى آيد كه ت( انقالب

آن هم حاال صالح .  پذيرش بختيار مشروطه به استعفاى او خواهد بود57 بهمن 2جمله از زبان آقاى خمينى در 

مطلب را از زبان آقاى يزدى . رسد نيست بماند براى بعد، آنهم به خاطر ترس از كودتاى ارتشيان مخدوش بنظر مى

 :گيريم پى مى
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 آقاى مهندس بازرگان طى تماس تلفنى مجددى از تهران نتيجه مالقاتها و مذاكرات 57 بهمن 6 چند روز بعد در " 

بموجب اين گزارش تلفنى مسئله بختيار بطور جدى در جلسه شوراى انقالب مورد بحث قرار . را گزارش نمودند

 : كه عبارتند از حركت احتمالى را بررسى كردند5گرفته و در مجموع 

بعد از ورود آقا به تهران، بختيار هم بيايد فرودگاه، شرح حال و خدمات گذشته و فعلى خود را بدهد :  حركت اول

 .هر جور ايشان صالح بدانند و دستور بدهند او عمل خواهد كرد. و اعالم كند كه در اختيار آقاست

يايد فرودگاه و همان حرفهاى باال را در حركت احتمالى اول بعد از ورود آقا به تهران، بختيار هم ب:  حركت دوم

بزند و سپس بگويد اگر اجازه بدهيد بكار خود ادامه دهم و آقا هم بفرماييد كه بكار خود تا اطالع ثانوى ادامه 

 .دهيد

ا بكار خودش بختيار بيايد پاريس استعفاى كتبى بدهد و آقا استعفاى او را بپذيرند و او با اجازه آق:  حركت سوم

 .ادامه دهد

بختيار بيايد پاريس استعفاى كتبى بدهد، آقا استعفاى او را بپذيرد و مجدداً او را تا اتخاذ تصميمات :  حركت چهارم

 .بعدى بطور موقت بكار بگمارند

 از جمله وزارت كشور و قبول نظارت شوراى انقالب. چهار وزير توسط شوراى انقالب منصوب شوند:  حركت پنجم

 بر دولت

امام همانطوريكه .  پس از مكالمه تلفنى با آقاى مهندس بازرگان گزارش تهران را همانروز به اطالع امام رسانيدم

. اما چهارمى قابل بحث و تحت شرايطى قابل قبول است. هيچيك از فرمولها قابل قبول نيست: رفت گفتند انتظار مى

ه آمده است دو قسمت داشت يك قسمت آن عبارت از اين بود كه فرمول چهارم، همانطوريك: گويد آقاى يزدى مى

اين قسمت اول فرمول . بختيار به پاريس بيايد و در آنجا استعفاى خود را به امام بدهد و آقا هم استعفاى او را بپذيرد

ه قسمت دوم واضح است ك. قسمت بعدى اين بود كه آقا مجدداً بختيار را تا اطالع ثانوى بر سر كار بگذارند. بود

فرمول نه قابل قبول بود و نه به مصلحت، ولى بهرحال امام حركت چهارم را قابل بحث و تحت شرايطى قابل قبول 

 )446.("دانستند و قرار شد كه با بختيار صحبت شود و او به پاريس بيايد

 :  آقاى يزدى خود اذعان دارد كه

ل قبول دانسته و قرار شد كه با بختيار صحبت شود و او به امام فرمول چهارم را قابل بحث و تحت شرايطى قاب" 

 ). 447("پاريس بيايد

كند كه قسمت دوم فرمول يعنى پس از استعفا بختيار مجدداً او را تا اتخاذ   جان كالم اينجاست كه نويسنده اضافه مى

شخص نمى كند كه از نظر چه  ولى م"تصميمات بعدى بطور موقت بكار بگمارند، نه قابل قبول بوده و نه به مصلحت

نكته ديگر اينكه طبق فرمول چهارم كه بنا بگفته نويسنده با . كس و يا كسانى نه قابل قبول بوده و نه به مصلحت

و .. بختيار بيايد به پاريس استعفاى كتبى بدهد و آقا هم استعفاى او را بپذيرند: شرايطى براى آقا قابل قبول بوده

 تصميم بعدى بكار بگمارند با اينكه بنا بگفته آقاى يزدى، بختيار به پاريس بيايد و در آنجا استعفا مجدداً او را تا اتخاذ

ماند يا با امام به  و پس از آن بختيار يا نظير سيد جالل تهرانى در پاريس مى. بدهد و آقا هم استعفاى او را بپذيرند

مورد اول حكايت از . ى داده شود، تفاوت اساسى داردگشت و يا ممكن بود در دولت آينده به او پست تهران برمى

 .يك توافق و قرار و مدار است و مورد دوم حكايت از يك بازى سياسى است
  

 ؟... قرار و مدار يا
  

 :  آقاى يزدى ادامه مى دهد كه



234 

پس از آنكه  57 بهمن 7تماس و مذاكرات ميان شوراى انقالب و بختيار ادامه يافت و آقاى مهندس بازرگان در " 

پاريس گزارش كردند ساعتى بعد مجدداً تلفن زدند و اطالع دادند كه در همان روز  نتيجه جلسه شوراى امنيت را به

اند و شوراى امنيت تصويب كرده است كه بختيار به پاريس سفر  نتيجه رأى شوراى امنيت كشور را بدست آورده

شوراى انقالب فرستاده است كه اگر شوراى انقالب با آن متن اى هم تهيه كرده، و براى  كند و بختيار اعالميه

آقاى مهندس بازرگان متن بيانيه تهيه شده بختيار را بشرح زير . موافقت نمايد آنرا قبل از سفر به پاريس منتشر سازد

 :خواند

دانم  مى مى من بعنوان يك ايرانى وطن دوست كه خودم را جزء كوچكى از اين نهضت و قيام عظيم ملى و اسال" 

تواند راه گشاى مشكالت  و اعتقاد صادقانه دارم كه رهبرى و زعامت آيت اهللا العظمى امام خمينى و رأى ايشان مى

 ساعت آينده شخصاً به پاريس مسافرت 48ام كه ظرف  امروزى ما و ضامن ثبات و امنيت كشور گردد، تصميم گرفته

اوضاع فعلى خاص كشور و اقدامات خود، ضمن درك فيض درباره كرده و بزيارت معظم له نائل آيم و با گزارش 

 ."آينده كشور كسب نظر نمايم

آقاى مهندس بازرگان اضافه كردند كه با اين متن شخصاً .  اين متنى بود كه به تصويب شوراى امنيت نيز رسيده بود

 مهندس بازرگان در همين مكالمه آقاى. موافق هستند و بنظر ايشان ضرر و زيانى ندارد و تعهدى هم در كار نيست

مشورت كنند، البته هنوز ( اعضاى شوراى انقالب)اگر قرار است كه درباره اين مسئله با ساير دوستان : تلفنى گفتند

دهند تا آقا هم نظر خودشان را بدهند و جلسه كه  اند، اما مطلب را گزارش مى فرصت تشكيل جلسه را پيدا نكرده

 .ا با هم بحث خواهند كرد و نتيجه را باز گزارش خواهند كردتشكيل شد همه مسائل ر

...  عالوه بر شوراى انقالب، علماى مهاجر به تهران نيز مورد شور و مشورت اعضاى شوراى انقالب قرار گرفته بودند

 :آقاى مهندس بازرگان در رابطه با نظر علماى مهاجر، طى همين مكالمه تلفنى گفتند

كسب "اند كه در پايان بيانيه بجاى  اند و با آن موافقند منتها نظر داده ران نيز اين متن را ديدهعلماى مهاجر به ته" 

 ."در باب آينده كشور و وضع دولت كسب تكليف نمايم":  بيايد"نظر

اى كه در حضور امام و مرحوم اشراقى و حاج احمد آقا تشكيل   همان شب، بعد از دريافت متن فوق الذكر در جلسه

امام اصل مسئله را پذيرفتند و اصالح عبارتى علماى مهاجر به تهران را تاييد .  گزارش تهران را عيناً خواندمشد،

نظر ما هم آن بود كه با . نظر امام اين بود كه اگر بختيار بيايد، تا استعفا ندهد اجازه ديدار نخواهد داشت. كردند

ما اعالم اين مسئله در حاليكه بختيار هنوز در تهران بود ضرورتى بختيار عيناً نظير سيد جالل تهرانى رفتار شود، ا

قرار شد متن بيانيه بختيار، با اصالحات . رفت ظاهراً اوضاع طبق برنامه و تصميم شوراى انقالب پيش مى...نداشت

ان خوانده مورد نظر روحانيون مهاجر كه به تائيد امام رسيده بود همانشب توسط بختيار در راديو وتلويزيون اير

 ) 448(".شود

 :پذيريم  ولى با صادر شدن بيانيه آقاى خمينى كه تا بختيار استعفا ندهد او را نمى

آنچه ذكر شده است كه . حضرات حجج اسالم تهران و ساير شهرستانها دامت بركاتهم. الرحيم الرحمن اهللا بسم" 

پذيرم چون او را  لكه تا استعفا ندهد او را نمىپذيرم دروغ است ب شاهپور بختيار را با سمت نخست وزيرى من مى

اى است در دست اجرا و از اين امور  حضرات آيات به ملت ايران ابالغ و اعالم فرمايند كه توطئه. دانم قانونى نمى

ام و آنچه سابق گفته است كه گفتگو بين او و من بوده دروغ محض  من با بختيار تفاهم نكرده. جاريه گول نخوريد

 ) 449.("ها باشند  ملت بايد موضع خود را حفظ كند و مراقب توطئه.است

 همه قرار و مدارها را بر هم زد و اينجانب چگونگى بهم خوردن قرار و مدارها، آنطوريكه خود شاهد بودم در 

 : اما. صفحات قبل ذكر كردم
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س كشانده شود و در آنجا عيناً نظير سيد  اگر بنا به گفته آقاى يزدى كه نظرشان اين بوده است كه بختيار به پاري- 1 

پذيرد و اعالم  جالل تهرانى با او رفتار شود و نظر آقاى خمينى هم همان بوده كه تا بختيار استعفا ندهد او را نمى

آيا از آقاى يزدى پرسيدنى نيست كه اوالً چه ضرورتى . استعفاى بختيار چون هنوز در تهران بود ضرورتى نداشت

ه آقاى خمينى با وجوديكه بختيار هنوز در تهران بود آن بيانيه را صادر كرد؟ و آنچه را كه نشنيده بود ايجاب كرد ك

پذيرد و عالوه بر آن  متن بيانيه آقاى خمينى حاكى از اين است كه بختيار را به سمت نخست وزيرى نمى. برهم زد

 . استگفتگو و قرار و مدارهايى در كار بوده است كه وى از آنها مبرى

 :ها را از زبان حاج احمدآقا خمينى چنين اظهار داشته است  خود آقاى يزدى نگرانى بهم خوردن توافق- 2 

بعد از نيمه شب همان شب حاج آقا احمدآقا به اطاق راقم در مسافرخانه نفلوشاتو آمد و گفت كه آقا متنى صادر " 

حاج . تواند بديدن امام بيايد نكه بختيار تا استعفا ندهد نمىاند و به تهران هم اطالع داده شده است مبنى بر اي كرده

احمدآقا كه در تمامى مذاكرات با امام حضور داشت واز مكالمات تهران و برنامه مطلع بود از اينكار ابراز ناراحتى 

 )450.("شود كارى كرد كرد، اما گفت كه خوب، كارى است شده و ديگر نمى

رود و جريان بهم  همان نيمه شب به اطاق آقاى يزدى در مسافرخانه نفلوشاتو مى علت اينكه حاج احمد آقا در 

اين است كه وى كه در جريان تمام قرار و . كند دهد و اظهار نگرانى مى ها را به وى اطالع مى خوردن توافق

رفته بود دنبال  زاده بآنشب در آن هنگام در باغ نفلوشاتو نبود و با آقاى قط. مدارها بوده است و كار تمام شده بود

هنگاميكه كه برگشته بود ديده بود كه با صادر كردن بيانيه آقا، همه قرار و مدارها برهم خورده است و حتى ... 

 .كوشش كرد كه از پخش آن جلوگيرى كند، ولى كار از كار گذشته بود و ديگر عملى نبود

 و آشكار است كه توافق در كار بوده و آقاى يزدى در  اظهارات آقاى مهندس بازرگان و عباس اميرانتظام صريح- 3 

 :اند اند و حاال زير توافق زده دستگاه امام از آن مطلع و موافق بوده

ناراحتى ايشان . ، آقاى مهندس بازرگان تلفن زدند، و از بيانيه امام اظهار ناراحتى كردند57 بهمن 8روز بعد، در " 

زنند و آبروى خودشان را  عهد شده است و در دستگاه امام زير قول و قرار مىبيشتر از اين بود كه اوالً چرا خلف 

 ) 451.("ثانياً چرا فرصت و يك امكان عالى پيروزى بدون خونريزى را از دست داديم. برند مى

ار گويد توافق شده بود و اصالً سخنى از استعفاى بختي  و آقاى عباس اميرانتظام مطلب را آشكارتر كرده است و مى

 :در كار نبوده است

. شايد اين اولين و آخرين مكالمه تلفنى ايشان با نويسنده در پاريس بود. همانروز آقاى مهندس امير انتظام تلفن زد" 

باشد و گفت در مذاكرات  آقاى اميرانتظام در مكالمه تلفنى خود اطالع داد كه او رابط شوراى انقالب با بختيار مى

ختيار در كار نبوده است، بلكه موافقت شده بود كه بختيار اين نامه را بنويسد و سپس به قبلى سخن از استعفاى ب

پاريس بيايد، او همچنين تاكيد كرد كه در تعقيب تماسها و مذاكرات فى مابين بختيار و شوراى انقالب متن بيانيه 

 )452.("دهد پذيرفته نخواهد شدگويند كه تا استعفا ن حاال مى. بختيار بتصويب شوراى انقالب نيز رسيده است

 پاسخ آقاى خمينى به آقاى مهندس بازرگان در رابطه با ناراحتى ايشان از انتشار بيانيه صريح است كه قرار بوده - 4 

 .بختيار به سمت نخست وزير خدمت آقا برسد

 آقا گفتند به آقاى ..پس از صحبت با آقاى مهندس بازرگان ناراحتى و نگرانى ايشان را با امام مطرح ساختم" 

 :مهندس بازرگان پيغام بدهيد كه

. پذير است  فقط در صورت اعالم استعفاى بختيار قبل از ديدار، خواه در تهران خواه در پاريس، مالقات امكان

 پذيرفتم آمد و نمى با شما هم اگر مى. را بپذيرم و درست هم نبود كه بيايد و نپذيرم( بختيار)صحيح نبود نخست وزير 

 )453.("لذا ملزم بودم كه بنويسم. شد بدتر مى
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هاى صريح مهندس بازرگان، امير انتظام، حاج احمدآقا خمينى و خود آقاى خمينى معلوم شد كه   حال كه گفته- 5 

قرار بر اين بوده است كه بختيار بعنوان نخست وزير بيايد پاريس و آقاى خمينى را مالقات كند و نه اينكه چنانكه 

. بيايد پاريس و در آنجا به او بگويد تا استعفا ندهى آقاى خمينى را مالقات نخواهى كرد: گويد دى مىآقاى يز

قرار بوده است كه بختيار بيايد : مطلب از چه قرار است كه آقاى يزدى اينهمه اصرار و تاكيد دارد كه اثبات كند

؟ آقاى يزدى كه بنا به نوشته خود از همه مسائل پاريس و در پاريس با وى عيناً نظير سيد جالل تهرانى رفتار شود

شده است، براى نيالودن دست خود به اين مسئله در رابطه با استعفاى  مطلع بوده و مسائل از طريق او ردو بدل مى

 : گويد بختيار مى

ورد معرفى دولت هاى امام در م آنچه در پاريس به ما اطالع داده شده بود عبارت از اين بود كه بختيار از برنامه" 

 )454.("دانسته كه بايستى استعفا بدهد تا بتواند با امام مالقات كند موقت مطلع شده و مى

 نه تنها اين مطلب با مابقى كتاب در تضاد است، بلكه اگر چنين چيزى حقيقت داشته باشد آيا اين بدان معنى نيست 

 اند؟ كرده كه سران همه با هم بازى مى

اجهايى كه آقاى يزدى در آشكار نساختن اين مسئله بكار برده است، گفته مهندس بازرگان،  عليرغم تمام اعوج

مهندس عباس اميرانتظام و بيانيه بختيار كه مورد موافقت شوراى انقالب، روحانيون مهاجر شهرهاى ايران و خود 

آقاى بختيار در سمت نخست اند و قرار بوده است كه  آقاى خمينى صريح و آشكار است كه همه از آن مطلع بوده

آقاى "وزير آقاى خمينى را مالقات و كسب تكليف نمايد و الجرم آن مطلبى كه آقاى يزدى در فوق گفته كه 

 . دور از حقيقت است"دانسته كه بايستى استعفا بدهد تا با امام مالقات كند بختيار مى

اى كرده است و در آن بطور صريح و آشكار  احبه با مجله ايران فردا مص1378 سرانجام آقاى دكتر يزدى در سال 

 :گفته است كه قصدش بازى با بختيار بوده است

او يك شهروند عادى . داد، كه ديگر نخست وزير نبود و اهميتى نداشت بيايد پاريس اگر بختيار در ايران استعفا مى" 

آيد، ديگر آن اهميت را نداشت  واست نمىآيد نخ خواست مى. آيند پاريس ها از ايرانيان كه مى شده بود مثل خيلى

داد كه با هواپيماى نظامى به  داد نخست وزير نبود و ديگر ارتش به او اجازه نمى و اگر هم در تهران استعفا مى

مهم اين بود كه او بعنوان نخست وزير با هواپيماى اختصاصى ارتشى به پاريس بيايد و در آنجا بگوييم تا . پاريس بيايد

بختيار با هواپيما آمده پاريس حاال اگر . ايم تو زمين بختيار پذيرند، آن وقت در واقع ما توپ را زده ندهى نمىاستعفا 

آمد پيش آقاى خمينى كه  داد و مى يا بايد استعفا مى. شود آقاى خمينى را نبيند و دست خالى برگردد خيلى بد مى

 )455.("انه در كار اخالل شد و نشد و بختيار هم نيامددر اين صورت يك موفقيت بزرگى بود براى جنبش و متأسف

وى در مورد رفتن بختيار . اهللا منتظرى هم صريح و گويا است كه توافق صورت گرفته است  در اين رابطه نظر آيت

 : گويد به پاريس مى

. له را بررسى كنيماى كه در مدرسه رفاه تشكيل شده بود و بعضى از علما هم حضور داشتند مسئ من رفتم به جلسه" 

در آنجا بحث شد كه بناست بختيار در پاريس به مالقات امام برود و امام هم به ايران بيايد، من گفتم يعنى بختيار 

ها هم گفتند بله استعفا دهد، در همين زمان مرحوم آقاى بهشتى وارد شد و  ها گفتند نه، بعضى استعفا دهد؟ بعضى

؟ " يعنى آقاى بختيار استعفا دهد": ات امام بروند و امام به ايران بيايند، من گفتمگفت بناست آقاى بختيار به مالق

 ": آقاى بهشتى گفتند: "پذيرد  پس امام ايشان را نمى"من گفتم . " نه صحبت استعفاى بختيار نيست": ايشان گفتد

 ": ، من گفتم"پذيرد امام او را نمىگوييد تا استعفا ندهد  اند شما مى زنيد، خود امام پذيرفته اين چه حرفى است مى

:  و ايشان گفتند"پذيرند امام سيد جالل تهرانى را تا استعفا نداد قبول نكرد، حاال چطور بختيار را بدون استعفا مى

 بعد آقاى ربانى شيرازى و آقاى طاهرى اصفهانى هم به كمك من آمدند كه امام بدون "امام قبول كرده است"

 )456.("پذيرد مىاستعفا بختيار را ن
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 كسانيكه مايلند اطالعات بيشترى در اين رابطه و بست بندها پيدا بكنند به كتاب سير تحول سياست آمريكا در ايران 

 . مراجعه كنند398 -  383صدر، ص  كتاب اول، آمريكا و انقالب، نوشته ابوالحسن بنى

 اينجانب بازداشت و 1360ل در جريان بحران سال بهر حا: رسد  قبل از پايان اين بخش ذكر يك نكته ضرور بنظر مى

هنگامى كه بعد از پنج سال و اندى از زندان آزاد شدم، شبى دوستى كه ما را به منزلش دعوت . به زندان افتادم

دانى كه آقاى دكتر يزدى در كتاب خود ترا مورد مرحمت قرار داده است؟ گفتم  جعفرى جان مى: كرده بود گفت

 را برايم آورد "آخرين تالشها در آخرين روزها"مطلب چيست؟ آن دوست رفت و كتاب . آن ندارمخير اطالعى از 

با ديدن آن مطلب متوجه شدم كه آقاى حاج مصطفى كفاش زاده كه خود از . و مطلب را به من نشان داد

فتن بختيار به كارگزاران منزل آقاى خمينى در پاريس و از اصحاب احمد آقادر تهران بود، در حول و حوش ر

 درج 1360 بهمن سال 17اى انجام داده است و آن مصاحبه در اطالعات مورخ  پاريس با روزنامه اطالعات مصاحبه

اى براى آقاى دعائى سرپرست اطالعات  آقاى دكتر يزدى در اين رابطه و در پاسخ به آن مصاحبه نامه. شده است

اما بنا بگفته آقاى دكتر يزدى . يناً در آن روزنامه چاپ و منتشر بشودنوشته و از ايشان خواسته است كه نامه وى نيز ع

وى كه آن نامه را در . اند، نامه وى را چاپ كنند و خود را اصالح نمايند گردانندگان روزنامه اطالعات حاضر نشده

اى نويسنده به اندازه واضح است كه اين ادع":نويسد دهد و مى كتاب خود عيناً آورده، در آن نامه به آنها هشدار مى

در روزنامه انقالب اسالمى و يا قلمزن مقاله پيام شهيد يا مجموعه مقاالت نشريه ( س. ا)و ( ج. م)همان نظرات آقايان 

ها عبرت (س.ا)ها و (ج. م)ها نبايد از سرنوشت  آيا نويسندگان اين دورغها و تهمت. ساتجا بى اساس و مغرضانه است

 ".ها بردارند ر و حيلهبگيرند و دست از اين مك

 بفرض كه من در آن روز با نقل قولى بنا بگفته آقاى دكتر يزدى از خبرگزارى آسوشيتد پرس، آن مطلب را نوشتم 

آخرين تالشها در "و حق هم به تمامه به جانب آقاى دكتر يزدى بود و باز همچنانكه آقاى دكتر يزدى در كتاب 

است، روزنامه انقالب اسالمى طبق وظيفه مطبوعاتى خود، نامه ايشان را  منعكس كرده 239- 241 ص "آخرين روزها

آيا اين روش برخورد آقاى دكتر يزدى، يك روش انسانى بوده است كه در . عيناً در همان موقع چاپ كرده است

 يزدى نيز آن بحران و كشت و كشتارها كه اينجانب نيز در محبس واليت فقيه بودم و بنا به همان نوشته، آقاى دكتر

دانسته كه در آن وضعيت نه تنها به هيچگونه وسيله اطالعاتى و  مطلع از سرنوشت من بوده است و عالوه بر آن مى

تر كردن پرونده منجر شود، اينهمه مرا مورد  دفاعى دسترسى ندارم، بلكه همين مطلب ايشان ممكن است به سنگين

 . يك اشارت بس بودالطاف و سعه صدر خود قرار داده است؟ عاقالن را
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل هشتم

  
  

  پرواز انقالب
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 همانطوريكه در فصول گذشته خاطرنشان كردم من در آن زمان در برلين غربى مشغول تحصيل بودم و زمانى كه 

ى كه به پاريس ا آخرين مرتبه. آقاى خمينى در پاريس اقامت داشت مرتب بين برلين و پاريس در رفت و آمد بودم

در مورد اينكه چه كسانى . رفتم، زمانى بود كه مشخص شده بود آقاى خمينى به زودى به تهران پرواز خواهند كرد

و  زاده صدر، قطب همراه آقاى خمينى در پرواز انقالب به تهران پرواز خواهند كرد، بحث و گفتگو بين آقاى بنى

ن گذاشته شده بود كه كسانى كه فعاالنه در مدتى كه آقاى خمينى در قرار بر اي. دكتر يزدى و احمد آقا شده بود

 .اند از هر دسته و گروهى تعدادى در پرواز انقالب باشند اند و به انقالب خدمت كرده پاريس بوده

صدر،  تعدادى از دوستان و همكاران آقايان بنى: شدند از  همراهان آقاى خمينى در پرواز انقالب عبارت مى

ه و دكتر يزدى، بعضى از اعضاء ارشد اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان در اروپا و آمريكا كه طبعاً زاد قطب

و دكتر يزدى بودند و تعدادى از روحانيون همراه  زاده صدر، قطب اغلبشان از دوستان و يا همكاران فعال آقاى بنى

صدر يك هفته و يا ده روزى به پرواز انقالب   بنىروى اين حساب آقاى. آقاى خمينى و بعضى از افراد متفرقه ديگر

مانده بود، تلفنى به من خبر دادند كه به پاريس حركت كنم و براى رفتن به ايران همراه پرواز انقالب خودم را 

 .آماده كنم

، همه  ابتدا با همسرم مشورت كردم، وى بيشتر مرا ترغيب به رفتن كرد و گفت با وجوديكه من در اينجا تنها هستم

اى افتاد، نزد  مشكالت را تحمل خواهم كرد و راضى و شاد هستم كه تو به ايران بروى و اگر هم اتفاق غيرمترقبه

خداوند و ملت مأجور خواهيم بود و من تنها چيزى كه در اين دنيا دارم تو هستى، حاضرم بخاطر انقالب، اسالم و 

.  خانواده، به عزم پرواز به ايران به سوى پاريس حركت كردمبعد از خداحافظى از دوستان و. مردم آنرا فدا كنم

در آن روزهاى آخر . صدر و ساير دوستان شدم طبق معمول هنگامى كه به پاريس رسيدم راهى منزل آقاى بنى

هاى زيادى براى حركت و پرواز به ايران وجود داشت و همه از اينكه انقالب به پيروزى نزديك  جنب و جوش

باالخره بعد از چند روزى بعضى از . گنجيدند  و خرسند بودند و از فرط شادى در پوست خود نمىشود، شاد مى

براى پرواز به ايران وارد ... صدر از جمله آقاى دكتر تقى زاده و آقاى على اميرحسينى و دوستان ديگر آقاى بنى

 .پاريس شدند
  

 اى از پرواز انقالب  حذف عده

  
اى  اند كه از همه گروههاى فعال در انقالب عده دانستيم با وجودى كه ابتدا قرار گذاشته مى ما از همه جا بى خبر، ن

خواهد بيايد برود پول بليطش را  صدر گفته بودند كه هركس مى در پرواز انقالب شركت داشته باشند و به آقاى بنى

ه شده بود، دست اندركاران تصميم به آقاى مهدى عراقى بدهد و اسمش را ثبت كند و ليست افراد نيز قبالً تهي

جريان اين امر نيز در دست آقاى صادق قطب زاده، . اند كه چه كسانى بروند و چه كسانى را حذف كنند گرفته

 كه تا آن زمان ما از وى خبر نداشتيم و ناگهان براى اولين مرتبه در صحنه -محمد هاشمى برادر هاشمى رفسنجانى 

 .ا همĤهنگى و نظارت احمد آقا بود و دكتر يزدى و ب-حاضر شد 

 اجاره كرده بودند، ظرفيت حمل بيش از چهارصد مسافر داشت و قادر بود "اير فرانس" هواپيمايى را كه از شركت 

اى گذاشته  ولى چون بنا را بر حذف عده. كه همه افرادى را كه قرار گذشته بودند، در داخل خود جاى دهد

: ستĤويز اين عمل خود قرار داده بودند كه كامالً آشكار بود، جز بهانه چيز ديگرى نيستهاى مختلفى را د بودند، بهانه

ها  اى ناباب در ميان آنان باشد و اين گفتند كه اگر اجازه دهند، همه افراد همراه باشند، ممكن است عده از جمله مى

ستيد حذف كرديم كه ديگران بهانه نداشته باشند اى به انقالب بزنند و بنا براين شما را كه دوستان انقالب ه بعداً ضربه
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شود در پرواز انقالب همه افراد باشند و بعد از آن سوء استفاده كنند و ما به اين علت اسم دوستان  و يا اينكه نمى

 .خودمان را حذف كرديم كه ديگران نيز مشكلى ايجاد نكنند

مهمترين دستĤويز اين بود كه چون . كرد  فردى صحبت مىها متفاوت بود و بستگى به اين داشت كه كى با چه  بهانه

ممكن است اجازه ندهند كه هواپيما در فرودگاه تهران فرود آيد و مجبور باشد كه هواپيما به پاريس برگردد، الزم 

است كه سوخت بيشترى بارگيرى كند كه بتواند با آن برگردد و لذا بايد از تعداد مسافرين آن كاست و اين در آن 

كردند، ولى از رفتار و عملشان كامالً پيدا  زمان بهترين بهانه و دستĤويز بود و بعضى از خوش باوران نيز آنرا باور مى

اى را حذف كنند و اجازه ندهند كه آنها جزو پرواز انقالب باشند، چون ممكن  بود كه هدف اصلى آنست كه عده

ردد و يا در بين جامعه بعنوان اشخاص مهم و كسانى كه همگام و است اين عمل در آينده، نكته مثبتى برايشان تلقى گ

اى خاص و مهم  اند معرفى شوند و يا گروه و دسته اند و اكنون نيز با رهبر انقالب به وطن باز گشته همراه انقالب بوده

 در پرده بدينسان از همان قدم اول حركت به سوى وطن براى اولين بار در اين روز حذف افراد كه. جلوه كند

استتار بود آشكار گرديد و چنان عيان شد كه بسيارى از افراد ديگر كه تا قبل از اين از وجود چنين مسائلى اطالع 

صدر بود  در عمل معلوم شد كه هدف اصلى از همه اينها حذف دوستان و اطرافيان بنى. نداشتند، از آن مطلع شدند

مابقى افراد كه از دوستان دكتر يزدى و . را حذف كرده بودندصدر، تمام افراد ديگر  كه بجز خود آقاى بنى

و روحانيون آنهايى كه قبالً توافق شده بود در ليست قرار داشتند و ظاهر قضيه هم اين بود كه اين ليست  زاده قطب

را در روز آخر تهيه كردند ولى حقيقت آن بود كه از قبل مشخص كرده بودند كه چه كسانى حق دارند همراه 

خواهد بيايد  صدر به ما اطالع داد به وى گفته بودند هركس مى بطوريكه آقاى بنى. رهبر انقالب به ايران پرواز كنند

اى براى قرار  در مقام عمل معلوم شد، خدعه. برود پول بليطش را به آقاى مهدى عراقى بدهد و اسمش را ثبت كند

 . دادن ديگران در مقابل عمل انجام شده است

  
  افراد براى پرواز انقالب ليست

  
شد، تمام   هنگامى كه ليست افرادى كه بايد همراه رهبر انقالب با پرواز انقالب به تهران پرواز كنند تهيه و آماده مى

صدر هم كه از  آقاى بنى. كنند صدر را به جز خود وى، همه را حذف مى دوستان و همكاران و افراد گروه بنى

شايد به اين علت كه ممكن است اين عمل . كند ود خود را چندان درگير اين مسئله نمىش چگونگى مسئله مطلع مى

پرسد كه معيار اينكه چه كسانى بروند و چه كسانى نروند چه بوده است؟ دست  يك مسئله شخصى تلقى شود، ولى مى

صدر  آقاى بنى. الب بوده استگويند تنها معيار و مالك ما براى اين عمل فعاليت و همكارى در راه انق اندركاران مى

پرسد اگر واقعاً اين تنها مالك شما در گزينش افراد براى پرواز بوده است آيا به نظر شما چه كسى بيشتر از  از آنها مى

ايد كه وى شبانه روز  اللهى براى انقالب و اسالم كار كرده است؟ مگر خود شاهد نبوده اين آقاى عبدالباقى آيت

نقالب كرد و تمام كارهاى انتشاراتى، چاپ و نشر تمام مطالب آقاى خمينى و ساير كتب انقالبى وقت خود را وقف ا

شديد  كرد، چگونه شما قادر مى اگر چاپخانه و مديريت شخصى مانند وى نبود كه شبانه روز كار مى. را عهده دار بود

، يكى دو ساعت بعد تمام آن مطلب داد اى انجام مى كه به محض اينكه آقاى خمينى يك سخنرانى و يا مصاحبه

آماده و چاپ شده و انتشار پيدا بكند؟ آيا اگر اين چاپخانه وجود نداشت و همه آن در خدمت انقالب قرار 

هاى ديگر و به اين سرعت همه اين كارهاى مهم را سرانجام برسانيد؟  توانستيد با چاپخانه گرفت، چگونه مى نمى

صدر  بعد از آن آقاى بنى. دهند اللهى را در ليست پرواز قرار مى اى عبدالباقى آيتباالخره با اين جر و بحثها آق

اند، خودش و منزلش در  گويد آيا اين آقاى احمد غضنفرپور در تمام مدتى كه آقاى خمينى در پاريس بوده مى

 آپارتمان ايشان بسر اند و مگر آقاى خمينى در حين ورود به پاريس چند روزى را در خدمت انقالب و اسالم نبوده

نبردند و بعد هم كه آقا به نفلوشاتو منتقل شدند باز مگر در خدمت ديگران و آقايان روحانيون ديگر نبود؟ آقاى 
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كند كه آقاى  صدر خيلى پافشارى مى بعد از آن آقاى بنى. كنند احمد غضنفرپور هم به اين ترتيب وارد ليست مى

صدر خيلى مشكل بود كه به  كنم براى آقاى بنى يست قرار دهند چون فكر مىزاده را هم در ل دكتر عبدالصمد تقى

آقاى دكتر تقى زاده كه تمام عمر خود را در مبارزه با رژيم شاه گذرانده بود و خودش هم به وى تلفن كرده بود 

انجام آقاى احمد سر. اند كه به پاريس بيايد و با پرواز انقالب باشد، حاال بگويد ببخشيد اسم شما را حذف كرده

زاده واگذار كرد، ولى بعد از آن دوباره جايى براى خود غضنفرپور در  غضنفرپور جاى خود را به آقاى دكتر تقى

 .گويد بيند، ديگر چيزى نمى صدر هم كه چنين مى نظر گرفته شد و مابقى همه حذف شدند و آقاى بنى

 دكتر منصور دوستكام و سودابه سديفى بود كه توانستند شدند، صدر محسوب مى  از افراد ديگرى كه جزو گروه بنى

اينان در فرودگاه اورلى پاريس هنگامى كه همه آماده پرواز بودند خبرنگارى كه از . با پرواز انقالب به ايران بروند

رتيب و به اين ت. هم حرفى نزد زاده رفتن پشيمان شده بود، سودابه سديفى بليط آن خبرنگار را خريد و آقاى قطب

باز بليطى خريد و با موافقت وى عازم ايران  زاده سودابه هم راهى ايران شد و دكتر منصور دوستكام از آقاى قطب

 .شد

 اينكه عنوان شد كه معيار گزينش افراد براى رفتن به ايران با پرواز انقالب، كار و فعاليت براى انقالب بوده است، 

از ميان افرادى كه در ليست .  پروازشان جلوگيرى بعمل آورده بودندبراى خاموش كردن بعضى افراد بود كه از

پرواز انقالب و رهبرى انقالب بودند و به ايران پرواز كردند، بودند كسانى كه تازه از راه رسيده بودند و يا حداكثر 

ها بودند و  يكى از خانهبردند و يا آبدارچى  چند روزى راننده بودند و افراد را در نفلوشاتو به اينطرف و آنطرف مى

 .يا اينكه با يكى از افراد دست اندركار رابطه قبلى داشتند

كه خود  زاده بود و كارگردانى آن را وى بعهده داشت و بجاى اينكه آقاى قطب زاده  ظاهراً ليست دست آقاى قطب

اند و ميزان فعاليت   كردهدانست كه حقيقتاً چه افرادى خدمت شناخت و مى همه افراد را از ساليان قبل خوب مى

توانست بر طبق آن معيار ذكر شده  آنها تا كجا بوده است و با اين شناختى كه تقريباً از همه افراد در آنجا داشت مى

صدر به حذف افراد پرداخت و اين همان  افراد واجد شرايط را در ليست بگنجاند، ولى به خاطر رقابت با آقاى بنى

صورت  زاده فراد ديگر نيز از آن راضى و خرسند بودند كه عمل حذف وسيله آقاى قطبچيزى بود كه بعضى از ا

صدر و مخالف وى بود و نيز آقاى محمد هاشمى رفسنجانى  آقاى دكتر يزدى نيز كه خود رقيب آقاى بنى. گيرد مى

راضى بودند و  زاده صدر مخالف شده بود، همگى از اين كار آقاى قطب  به بعد با آقاى بنى53هم كه از سالهاى 

گفتند كه مديريت آن در دست آقاى  كردند و همگى مى احمدآقا و آقاى خمينى هم ظاهراً دخالت نمى

و تشويق وى در اين مسئله، خودشان را عقب  زاده است و به ما ربطى ندارد و با جلوانداختن آقاى قطب زاده قطب

 .شكسته شود زاده ها سر آقاى قطب داشتند كه كاسه و كوزه نگه مى

 اينجانب براى اولين بار، بعد از ظهر روزيكه قرار بود هواپيماى انقالب به ايران پرواز كند و رهبر انقالب و همراهان 

را با خود به كشور كه يكپارچه از خروش مردم بيك اقيانوس مواج تبديل شده بوده برساند و به ملت ملحق گرداند، 

در آن روز همه افراد چه . اند هاى مختلف حذف كرده اى را به بهانه كه عدهاز جريان حذف مطلع شدم و فهميدم 

آنهائيكه خود را براى پرواز آماده كرده بودند و چه ديگران به نفلوشاتو هجوم آورده بودند و در جنب و جوش 

ز چنگال براى تدارك مهيا شدن اين پرواز تاريخى بودند و همه خوشحال و مسرور بوديم كه سرانجام كشور ا

گردد و به يك نمونه و سرمشقى براى ساير ملل در جهت كسب آزادى و استقالل  استبداد و استعمار خارجى آزاد مى

 .يابد تبديل خواهد شد و اين ملت بزرگ در تاريخ نقش واقعى خود را باز مى

 شدم و از اين عمل  كه از جريان ليست و كم و كيف آن آگاه1357 بهمن ماه 11 بعدازظهر 5 - 4 حدود ساعت 

اى عظيمى به من وارد شد و مثل اينكه پتكى بر سرم فرود آمده  بسيار ناراحت و عصبانى گرديدم و ناگهان ضربه

باشد، در يك لحظه همه آمال و آرزوهاى خود و ديگران را بازيچه در دست افراد و گروهى خاص تصور كردم و 
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پيش خودم آقاى . ودم، فوق العاده بر شدت عصبانيتم افزوده شدچون از قبل هم به اين قبيل مسائل حساس شده ب

صدر در رابطه با يك چنين اتفاقى كوتاهى  چرا آقاى بنى: صدر را مسامحه كار و مقصر تلقى كردم و با خود گفتم بنى

حرفى صدر  چرا آقاى بنى. كرده است و از همين قدم اول رابطه بازى، گروه بازى و حذف يكديگر آغاز گشته است

نزده و يا با امام در اين رابطه صحبتى نكرده است و مانع از حذف افرادى كه در انقالب فعال بوده و عمر خود را 

از اين كوتاه آمدن آقاى . اند، نشده است ساليان در خدمت به انقالب و مبارزه عليه رژيم گذشته سپرى كرده

ئل مختلفى را كه در اين دوران در پاريس بچشم ديده بودم صدر در اين رابطه خيلى ناراحت بودم و داشتم مسا بنى

 .صدر افتاد در اين حيص و بيص توى باغ نفلوشاتو ناگهان چشمم به آقاى بنى. كردم در ذهنم دوباره مرور مى

ها درگروههاى چند نفرى دور هم حلقه   باغ مملو از جمعيتى بود كه از نقاط مختلف به آنجا آمده بودند و بعضى

در چنين موقعيتى هنگامى كه آقاى . اى ديگر نيز مرتب در رفت و آمد بودند كردند، عده و بحث و گفتگو مىزده 

صدر در جواب  آقاى بنى. ايد صدر اين چه كاريست كه كرده آقاى بنى: صدر را ديدم، با صداى تقريباً بلند گفتم بنى

ايد و چرا شما كه از اين عمل مطلع شده  ف كردهكدام كار؟ گفتم چرا اسامى افراد را از ليست پرواز حذ: گفت

 ايد؟ بوديد قبالً به ما خبر نداديد و مدتى  است كه شما ما را در اطراف خود بدون اطالع نگاه داشته

صدر در اين رابطه گفت، در اين كار من مقصر نيستم و ديگران هستند كه دست به يك چنين عملى   آقاى بنى

ايد ولى چرا شما مانع از انجام چنين عمل  درست كه شما در اين عمل دخالت نداشتهدر جواب گفتم، . اند زده

اند و افراد ديگرى كه هنوز از گرد  نادرستى نشديد؟ چرا كسانى را كه شبانه روز خدمت و فعاليت كرده حذف كرده

ودم كه ناگاه سر و كله احمد صدر ب اند؟ من مشغول اين جر و بحثها با آقاى بنى راه نرسيده در صدر ليست قرار داده

. صدر براى اينكه خودش را از دست من راحت و خالص كند، احمدآقا را صدا زد آقا در باغ پيدا شد و آقاى بنى

 احمد آقا رو "گويد؟ ببينيد آقاى جعفرى چه مى": صدر به احمدآقا گفت وقتى احمد آقا پيش ما آمد، آقاى بنى

ا حالت عصبانيت گفتم اين چه افتضاحى است كه در مورد ليست افرادى كه كرد به من و گفت مطلب چيست؟ من ب

ايد؟ احمدآقا در  اى اين ليست را تهيه كرده ايد؟ با چه ضابطه قرار است با پرواز انقالب به ايران پرواز كنند درآورده

اگر : اب احمدآقا گفتممن در جو. اند ضابطه كار و فعاليتى بوده است كه اين افراد در اينجا داشته: جواب گفت

ها،  معيار شما در تهيه ليست كار و فعاليت بوده است چه كسانى بيشتر از گروهى كه كار چاپ، نشر و پخش اطالعيه

ها و كتب ديگر را بعهده داشتند و در اسرع وقت و در كوتاهترين مدت ممكن اين كار عظيم را  نوارها، مصاحبه

اند؟ و يا چه كسانى بيشتر از گروهى كه با كار شبانه روزى خود تمام مسئوليت  هاند، بيشتر كار كرد سرانجام رسانده

هاى گروهى و مطبوعات را در اروپا و ساير نقاط بعهده  مطالعه، ترجمه و خالصه كردن و تهيه گزارش از تمام رسانه

ساندند بيشتر كار و فعاليت ر داشتند و مرتب آخرين اطالعات در مورد ايران را همراه با گزارش به اطالع امام مى

ايد، و آيا شما بهتر از همه، آنها  اند؟ و آيا شما خود بهتر از همه در جريان كار و فعاليت گروههاى مختلف نبوده كرده

 شناسيد؟ را نمى

 وقتى احمد آقا اين حرفها را شنيد، در جواب گفت كار حذف اين افراد به من مربوط نيست و من چه كنم كه اينها 

 ": اند؟ من با شنيدن اين جواب از احمدآقا، با صداى بلند و به حالت اعتراض به اين جواب گفتم  حذف كردهرا

كنيد، خدا به داد مردم ايران برسد با اين حكومت اسالمى كه شما  حاال كه اول كار است و شما اينطورى عمل مى

 ."خواهيد برايشان برقرار سازيد مى

من كه به داد و بيداد . ى بلند احمد آقا عبايش را به سرش كشيد و از پيش ما ناگهان رفت با گفتن اين جمله با صدا

، نزد من آمد و شروع كرد مرا آرام )457(خودم ادامه دادم، آقاى مهندس غرضى امروز و آقاى حيدرى آن روز

شده است كه با آن همگى آقاى جعفرى عيبى ندارد، من اينجا پيش شما هستم و هواپيماى ديگرى تهيه : كند و گفت

من در . شود كارى كرد حاال عيبى ندارد و كارى است كه شده است و نمى. كنيم ما و خانواده آقا با هم پرواز مى
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مسئله واقعى اين است . شود كارى كرد جواب آقاى غرضى گفتم مسئله اين نيست كه كارى انجام شده است و نمى

اى در كار نيست و همه رابطه است، ساير مسائل نيز بدين منوال   ضابطهشود كه كه وقتى از هم اكنون معلوم مى

 . خواهد گذشت

 كوتاه سخن آنكه با اين بحث و گفتگوها من كمى آرام شدم و سرانجام همه به سوى فرودگاه شارل دوگل حركت 

اتحاديه انجمنهاى در فرودگاه شارل دوگل تازه آقاى مهندس جواد پورابراهيم كه يكى از اعضاء فعال . كرديم

را گرفت  زاده اسالمى دانشجويان در اروپا بود و از آلمان آمده بود، از جريان كار مطلع شد و رفت و يقه آقاى قطب

و با وى در فرودگاه درگير شد و داد و بيداد راه انداخت كه چرا بدون ضابطه و فقط بخاطر رابطه دست به چنين 

اى نداشت و  تكرار اين مسائل در آن موقع ديگر فايده. فراد شروع شده استايد و از هم اكنون حذف ا عملى زده

دانستند كه چرا و به چه خاطر  اينها تصميم خود را گرفته بودند كه چه كسانى بايد با آن هواپيما پرواز كنند و مى

ر شدن به هواپيما از پس از انجام تشريفات ادارى، كسانى كه در ليست بودند براى سوا. اند دست به اين كار زده

مقابل مأموران گمرك فرودگاه گذشتند و تازه معلوم شد كه هواپيما هنوز بيش از دويست نفر جاى خالى داشته 

 .است

اى ديگر از دوستان كه براى پرواز به پاريس آمده بودند از فرودگاه شارل دوگل به پاريس بازگشتيم و   من و عده

ى ديگرى كه آماده پرواز به ايران بود و اين آخرين هواپيما بود، بليطى از آژانس روز سيزدهم بهمن ماه با هواپيما

در آن هواپيما .  فرانك فرانسه پرداخت كرديم2400هواپيمايى تهيه كرديم كه در آن روز براى هر نفر يكطرفه 

ه بودند با پرواز انقالب خانواده آقاى خمينى و بعضى از افراد ديگر كه براى رتق و فتق امور بجامانده و نتوانست

 . در فرودگاه مهرآباد از هواپيما پياده شديم1357 بهمن ماه 14حركت كنند، به سوى ايران پرواز كرديم و روز 
  

  درون پرواز انقالب

  
 با توجه به شرحى كه بيان كردم نويسنده نيز جزو ليست حذف شدگانى بودم كه قرار بود با پرواز انقالب به ايران 

 و در هواپيما نبودم كه وضعيت داخل آن و مسائلى را كه در آنجا در طول مدت اين سفر گذشته است از زبان بروم

صدر آنهم بعد از زمانى كه آبها از آسياب افتاد و بر اثر  لذا اين قسمت را از زبان آقاى بنى. خود برايتان بازگو كنم

 :كنم ه تحرير درآورده است براى خوانندگان عزيز نقل مىفشار و خفقان دوباره جالى وطن اختيار كرده و به رشت

در هواپيما خبرى از اين . اما ايران جوان، تهران از حالت شادى و اطمينان، چهره پراميدى پيدا كرده بود... " 

. چه كسانى در درجه اول بنشينند و چه كسانى در درجه دوم بنشينند: جنگ قدرت بود. حالت اطمينان و اميد نبود

خواهم در درجه اول بنشينم، جا بود، اما  جوانى كه بعدها محافظ مرحوم طالقانى شد، نزد من آمد و گفت من مى

شد او  هر وقت مهماندار پيدايش مى. گفتم كنار من بنشين و نشست. ترسيد مهمانداران بيايند و او را بلند كنند مى

 . "ترسيد همان روانشناسى دوران شاه از مأمور مى.گشت هراسان مى

. گرفتند داشتند و عكاسها عكس مى فيلم بردارها فيلم بر مى.  نزديك و دور نشستن از آقاى خمينى، مسئله مهمى بود

صبح، نزديك فرودگاه !.. هيچ؟: خبرنگارى از آقاى خمينى پرسيد، چه احساسى دارد و او گفت. هنوز رابطه اصل بود

 "و بقيه بايد بمانند بعد بيايند. شويم آقاى خمينى از هواپيما پياده مىهمراه ) 458(معلوم شد هشت نفر از جمله من 

وقت پياده شدن آقاى پسنديده برادر آقاى خمينى و آقاى مطهرى وارد هواپيما شدند، امور از نظم پيش بينى شده 

 به فرودگاه رساندند رسيد كه آقاى خمينى را روشنفكران كمى بر باالى پلكان ايستادم، اينطور بنظر مى. بيرون رفتند

 )459...(و از آنجا روحانيان او را با خود بردند

شود در كتابى ديگر  دهم و مابقى سير تحول انقالب را كه از تهران شروع مى  در همين جا به اين مطلب خاتمه مى

 .دهم كنم و در دو فصل آخر كتاب را به نقش مردم و سازماندهى انقالب اختصاص مى دنبال مى
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  فصل نهم

  
  

  سازماندهى انقالب و مردم

  
ها و رژيم قبل كه موجب پديد آمدن انقالب و پيروزى آن گشت، پرداخته و   در فصول گذشته به نقش خارجى

اب وضعيت سازمانها، سياسيون و عالوه بر اين در فصل اول همين كت. گذرا به نقش مردم نيز اشاراتى شده است

روشنفكران خارج از كشور و اختالفات موجود بين آنها به هنگام آمدن آقاى خمينى به پاريس مورد بحث قرار 

اما به نظر صاحب اين قلم . اكنون جاى آن است كه به وضعيت سازمانهاى داخلى و نقش مردم پرداخته شود. گرفت

تا جاييكه . ن پرداختن به سازماندهى انقالب و رهبرى آن ميسر نخواهد بودشفاف شدن نقش مردم در انقالب بدو

اى  توان منطقه اى از تاريخ نمى در هيچ دوره. دهد، كشور با حكومت سلطنتى فردى اداره شده است تاريخ نشان مى

نه تنها هيچ .  باشدالطوايفى با سيستم ديگرى اداره شده از كشور را نشان داد كه غير از حكومت سلطنتى و يا ملوك

سيستم ديگرى وجود نداشته است، بلكه هيچ نوشته و يا كتابى كه حكايت از نوع ديگرى از اداره كشور باشد تأليف 

 .نگرديده است

شود قدرت شاه را   آنچه از گذشته بيادگار مانده، بحث از پادشاه عادل و ظالم است و حداكثر اينكه چگونه مى

. بحث از حقوق مردم و اداره كشور بدست مردم در ميان نبوده است. ادار به عدالت كردتعديل كرد و يا او را و
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روحانيون، انديشمندان و صلحا نيز به عدالت گسترى پادشاه و مذمت از ظلم و ستم حكام و اينكه الملك يبقا مع 

يل ناصرالدين شاه بحث از ملت، تنها از اواخر محمدشاه قاجار و اوا. اند الكفر وال يبقا مع الظلم قلمفرسايى كرده

حقوق، آزادى، عدالتخانه، مردم و مجلس مطرح شده است كه سرانجام نهضت مشروطه موفق به الغاى سلطنت 

خودكامه و تأسيس نظام مشروطه سلطنتى گرديد، اما اصل سلطنت از تعرض مصون ماند و در عمل و نظر تابوى 

 .سلطنت و پادشاهى غير قابل شكستن بود

 : صدر داشت بنى ياد

به . اند در بسيارى از مقاطع تاريخى در نقاط مختلف كشور، نظامهاى غير استبدادى وجود داشته. كنيد اشتباه مى" 

اتكاى حافظه، بعد از اسالم، جامعه ملك محمود سيستانى در سيستان، جامعه صلواتى در سمنان، سربداران در خراسان 

يكى از آنها پيشنهاد استقرار ...( داريوش و) نفرى 6 از اسالم نيز، در آن شوراى شود كه قبل يادآور مى... و كرمان و

به اوستا هم كه مراجعه كنيد، مخالفت با . پس اين مفهوم در جامعه ايران ناشناخته نبوده است. كرد مردم ساالرى مى

مردم ساالرى را از هند تا مدينه، اميدوارم فرصت كنم زنجيره تفكر و نظامهاى . بينيد سلطنت استبدادى را آشكار مى

مهمترين دليل بر آشنايى و بلكه در بخش مهمى از زندگى عمل به مردم ساالرى، ديدگاه موازنه . به نگارش آورم

 .هاى فلسفى در آن باليده است عدمى است كه در انديشه دينى، عرفانى و برخى نحله

جز . در اوستا نيز و كتاب هم كم نيست. ه تفصيل آمده استبحث از حقوق انسان در قرآن ب.  اشتباه شما فاحش است

 ".اينكه دين قدرت مدار از ديد مردم پنهانشان كرده است

صدر هر چه زودتر، فرصت پيدا كنند زنجيره تفكر و نظامهاى مردم ساالر را از هند تا مدينه، به   اميدوارم آقاى بنى

 .مفيد فايده افتدنگارش درآورند تا براى ما و نيز نسلهاى آينده 

امام محمد غزالى نصيحت .  غالب نظريه پردازان سياسى ما در گذشته بحث شان بر سر پادشاه عادل و ظالم است

و در كتاب اخالق ناصرى ( سياست نامه)كند و خواجه نظام الملك سيرالملوك  الملوك را به پادشاه توصيه مى

هد كه بحث غالب در هر دوى آنها از تعديل قدرت پادشاه د بخشى را به سياست ملك و آداب ملوك اختصاص مى

سعدى نيز در رساله نصيحت الملوك خود، به . و چگونگى عدالت پادشاه جهت بقا و حفظ كشور و خود پادشاه است

كند كه بحث همگى نكات، بر سر چگونگى رفتار پادشاهان با زيردستان، ارتشيان، رعيت و مردم   نكته اشاره مى151

شناسى در كتاب مقدمه خود جلد اول از عصبيت و چگونگى رسيدن قبايل به پادشاهى  ابن خلدون پدر جامعه. است

آورد و در تمامى اين كتابها بحثى از حقوق مردم  و خالفت و از تحول و تبديل خالفت به پادشاهى بحث به ميان مى

اين نيست كه در قرآن از حقوق مردم بحث نشده بحث بر سر . و مردم ساالرى به معناى امروزى به ميان نيامده است

. است، بحث بر سر اين است كه حقوق مردم و نظامهاى مردم ساالر به معناى امروزى براى مردم مفهوم نبوده است

واال به نظر من . كرد چنانكه اگر اين مباحث براى علما و مردم آن دوران مفهوم بود، الجرم در جايى تبلور پيدا مى

صدر است كه در قرآن بحث واقعى از حقوق انسان آمده است و نهج البالغه حضرت على عليه  اى بنىحق با آق

السالم كه بر خواسته از مشى حكومتى آن حضرت نيز هست بهترين منبع و چراغ راه براى حكومتهاى مردم ساالر 

 مردم پنهان بوده است و به لحاظ عملى و اال اينكه تا به امروز اين منبع الهام بخش چنانكه شايد و بايد از ديد. است

و متأسفانه به . نظرى و براى استيفاى حقوق انسان و ايجاد دولت مردم ساالر امروزى همچنان مهجور مانده است

 -علت عكس العمل شدن در برابر حكومت خودكامه واليت فقيه، بحث غالب اصالح طلبان و روشنفكران ملى 

 .آنان ريشه در حكومت الئيك غربى داردمذهبى ما و كتابهاى منتشره 

وى كه امير موروثى سيستان از جانب حكومت صفويه بود و خود را از اعقاب .  و اما در مورد ملك محمود سيستانى

، آشكارا از اطاعت شاه طهماسب صفوى سرپيچى كرد و خويش را سلطان مستقل اعالم نمود )460(خواند صفاريان مى

در خراسان بدست سردار كل سپاه شاه ). 461(راف آن را مسخر كرد و بنام خويش سكه زدو خراسان و مشهد و اط
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سردارى به او خيانت كرد و دروازه شهر مشهد بر روى اردوى شاه . محاصره شد( نادر)طهماسب، طهماسب قلى خان 

ا بر خود تنگ هنگامى كه ملك محمود عرصه ر. طهماسب گشوده شد و صحنه جنگ به داخل شهر مشهد كشيده شد

سپس نادر او را . ديد، تاج و تخت خود را به شاه طهماسب تسليم كرد و در يكى از زواياى حضرت رضا معتكف شد

 )462.(در مشهد به هالكت رساند

 نفر حكومت راندند 11 سال طول كشيد 35 نفر بودند در طى حكومت آنها كه جمعاً 12 سربداران كه رؤساى آنها 

الدين كه به نيابت  ، خواجه وجه الدين بدست ملك رستمدار كرد به قتل رسيد و خواجه شمس نفر11كه از اين 

 نفر ديگر به تحريك درباريان و مدعيان حكومت از همين سلسله 9. كرد، پس از هفت ماه مستعفى شد حكومت مى

 .كشته شدند

باشتين در منزل حسن و حسين حمزه شراب وقتى ايلچى مغول در ده .  قيام سربداران براى مبارزه با ظلم و ستم بود

آن دو . و شاهد طلبيدند، شراب آوردند وقتى ايلچى مست شد، كار فضيحت به جايى رسيد كه عورات خواستند

 : و سپس با اين شعار حركت شروع شد) 463(هر پنج مغول را كشتند. برادر گفتند تحمل اين ننگ را نخواهيم كرد

 )464("ظالمان نماييم واال سر خود را بر دار خواهيم كه ديگر تحمل تعدى و ظلم نداريماگر توفيق يابيم رفع ظلم " 

 هنگامى كه اختالف در ميان سربداران ظاهر شد، طوغاى تيمورخان، ايلچى نزد دو رهبر شيخ حسن جورى و امير 

 : شيخ در پاسخ او نوشت.  فرستاد و آنان را به اطاعت فراخواند- سربدار - مسعود 

بايد نمود و هر كه خالف اين  بايد كرد و مقتضى قرآن مجيد عمل مى ادشاه و ما را اطاعت خداى عزوعال مىپ" 

زندگى ( ص)كند، عاصى باشد و بر ديگران واجب باشد كه بدفع او قيام نمايند، اگر پادشاه به فرموده خدا و رسول 

 )465(."فرمايد، ما هم متابعت كنيم و اال شمشير در ميان خواهد بود

ها در ايران وسيله درباريان، مدعيان حكومت، قبايل مختلف و سرداران محلى بوده است كه اگر   غالب شاه كشى

 .ها را به پاى مردم بگذاريم، خود امرى ديگر است اين گونه شاه كشى

غيراستبدادى  در اين مباحث نظر بر اين نيست كه در بعضى از مقاطع تاريخى و در برخى از نقاط كشور نظامهاى 

بحث بر سر اين است كه در آن نظامهاى غيراستبدادى نيز، بحث از مردم ساالرى و حقوق انسان . وجود نداشته است

واال امير اسماعيل سامانى كه از پشتوانه مردمى نظير بعضى از حاكمان سربداران . به معناى امروزى مطرح نبوده است

زرگان بخارا انجام گرفته است و او تنها پادشاه بى لشگرى است كه برخوردار بوده و تأسيس حكومت به دعوت ب

 )466.(كند حكومت در ايران تأسيس مى

تنباكو، مشروطه، ملى شدن صنعت نفت و انقالب اسالمى :  در جنبشها و نهضتهاى بزرگ بويژه چهار نهضت بزرگ

متجددين و روشنفكران و چند نفر از ها،  گرچه در نهضت مشروطه فرنگ رفته. دين نقش اول را بازى كرده است

ها كه آمادگى پذيرش داشتند، كردند و با الهام و كمك  روحانيون مشروطه را وارد ذهن آن دسته از روحانى

اصطالحات دينى به تشويق و ترغيب علما براى پيوستن به حركت پرداختند و سه مرجع بزرگ نجف نيز براى 

ضت فتوى صادر كردند، روشنفكرانى كه به بافت جامعه و نقش روحانيت مشروعيت بخشيدن و پيوستن مردم به نه

بردند و سعى  آگاهى داشتند تمام سعى و كوشش خود را براى همراه كردن حداقل بخشى از روحانيت بكار مى

بان هاى خود را از زبان روحانيت و دين بگوش توده مردم برسانند و از عمل كردن مستقيم و به ز كردند، خواسته مى

 .گزيدند خود دورى مى

 از سياست كناره گرفتند و بيشتر به درس و بحث -بجز شمار اندكى-  بعد از شكست مشروطه و عقب زدن روحانيون 

بعد از سقوط رضاشاه و پيدا شدن مفرى براى نفس كشيدن، سياسيون و آزاديخواهان . ها پرداختند و اداره حوزه

مليون بدور دكتر .  بيگانگان و استيفاى حقوق ملت وارد كارزار مبارزه شدندبراى آزادى و استقالل كشور از دخالت
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مصدق سياستمدار برجسته كشور جمع شدند و فراكسيون اقليت مجلس به رهبرى وى شكل گرفت و متعاقب آن 

 .جبهه ملى تشكيل شد

مجلس براى اجراء آن  فراكسيون اقليت مجلس توانست قانون ملى شدن صنعت نفت را از مجلس بگذراند و سپس 

در اين دوره . به نخست وزيرى دكتر محمد مصدق رأى داد و قانون ملى شدن نفت در سراسر كشور به اجرا درآمد

هاى سرشناس براى پيروزى نهضت همگام و همراه بودند، اما اكثريت آنها و بويژه  از مبارزه نيز اقليتى از روحانى

فشردند و از دخالت روحانيون در امور سياسى نيز جلوگيرى بعمل  پاى مىگيرى از سياست  مراجع تقليد در كناره

ى "سيا"با كودتاى . كردند كردند به عنوان آخوندهاى سياسى ياد مى آوردند و از آن اقليتى هم كه دخالت مى مى

اكم گشت  و سرنگونى حكومت قانونى و ملى دكتر محمد مصدق، باز جو سانسور و خفقان بر كشور ح1332 مرداد 28

 و به هنگام باز شدن فضاى سياسى 1355در نيمه سال .  ادامه داشت1355و اين جو با شدت و ضعف تا اوايل سال 

ها صورت  بين بعضى از سران نهضت آزادى و جبهه ملى كه از قديم با هم رابطه داشتند بعضى همكاريها و رايزنى

... اى، شخصى و  ه علت اختالفات گذشته ذهنى و فكرى، سليقهگيرى آن ب اما به هنگام بروز انقالب و اوج. گرفت مى

در چند ماهه . نتوانسته بودند با هم كنار بيايند و يك سازمان متشكل و متحرك درخور آن حركت را بنيان بگذارند

 و با رياست سنى آقاى دكتر كريم سنجابى، 56اول تأسيس كميته ايرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر در ديماه 

بعضى از اعضاء و سران نهضت آزادى و جبهه ملى در آن سازمان همگام بودند، ولى پس از تشكيل و برقرارى چند 

 ) 467.(جلسه، آقاى دكتر سنجابى آن جامعه را ترك كرد

ها باشد، تنها با شركت حزب ايران به رهبرى بختيار،  بايستى مركز همه احزاب و گروه  جبهه ملى كه در حقيقت مى

 اعالن موجوديت 56ملت ايران به رهبرى داريوش فروهر و جامعه سوسياليستها به رهبرى سنجابى در سال حزب 

 بختيار با پذيرش نخست وزيرى شاه از جبهه ملى اخراج گرديد و جبهه ماند با دكتر سنجابى و 57كرد و در سال 

 .فروهر يعنى حزب ملت ايران و جامعه سوسياليستها

 : در نفلوشاتو57 آبانماه 14اى يكطرفه از جانب دكتر كريم سنجابى در تاريخ   ماده با صدور بيانيه سه

  بسمه تعالى

  
 سلطنت كنونى ايران با نقض مداوم قوانين اساسى و اعمال ظلم و ستم و ترويج فساد و تسليم در برابر سياستهاى - 1 

 .بيگانه، فاقد پايگاه قانونى و شرعى است

تواند با وجود بقاء نظام سلطنت غير قانونى با هيچگونه تركيت حكومتى موافقت  ران نمى جنش ملى اسالمى اي- 2 

 نمايد و

 نظام حكومت ملى ايران بر اساس موازين اسالم و دموكراسى و استقالل بايد بوسيله مراجعه به آراء عمومى - 3 

 .تعيين گردد

 )468(                                  دكتر كريم سنجابى
  

 :گفت  و اطالعيه يكطرفه جداگانه نهضت آزادى در همان تاريخ كه مى

 .خواهد  اكثريت قاطع ملت ايران شاه و رژيم او را نمى-1" 

 . اكثريت قاطع ملت ايران آيت اهللا العظمى خمينى را برهبرى خود برگزيده است- 2 

يدريغ فراوان، در پايتخت و سراسر كشور امضاء شده  دو واقعيت فوق نه تنها با زبان و قلم بيان شده بلكه با خونهاى ب

اند كه شاه بايد برود، دودمان پهلوى برود، نظام  از طرفى ديگر آيت اهللا العظمى خمينى مكرر تاكيد كرده. است

 )469(".سلطنتى نيز برود و حكومت اسالمى برقرار شود
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يهاى مختلف در رابطه با اين اتحاد، ائتالف، مذاكره و  متعاقب اين دو بيانيه كه در پاريس انتشار پيدا كرد، خبرگزار

 : همكارى سئوالهايى مطرح كردند و آقاى خمينى در پاسخ همه آنها به صراحت گفته است

، و ائتالف و مذاكره و اتحادى در كار نبوده است و آنها مطالبى ".اى رابطه نداشته و ندارد كه با هيچ جبهه  و دسته" 

 .آمدند و من مطرح كردم و آنها پذيرفتند) 470(ديق كردند و يا اين دو آقارا كه ما گفتيم تص

 حضور آقايان مهندس بازرگان و كريم سنجابى با شما چگونه بوده است؟:  س

ام كه ملت ايران خواهان برچيده شدن رژيم شاهنشاهى و سقوط دودمان منحوس و خائن پهلوى و  بارها گفته:  ج

اين دو آقا هم . ام هركس اينجا آمده است من اين موضوع را با او مطرح كرده. باشد ىبرقرارى حكومت اسالمى م

اى عنوان كند، خائن به ملت  هركس بر خالف خواست ملت مسئله. آمدند و من مطرح كردم، آنان پذيرفتند و رفتند

 )471("و مملكت است

مت اسالمى بدون هيچ نوع اتحاد، ائتالف و  با پذيرش و تثبيت رهبريت قاطع آقاى خمينى و قبول جايگزينى حكو

با وجوديكه همه . ، همه امكانات و استعداد خود و سازمانشان را يكطرفه و خودكار در اختيار وى قرار دادند...يا

كردند، اما حقيقت آنستكه روشنفكران و سياسيون ملى و  گروهها و سازمانها چه انفرادى و چه سازمانى فعاليت مى

 مرداد، در جريان مبارزه بوده و اسم و رسمى داشتند، نتوانسته 28 دوران مصدق و بعد از كودتاى مذهبى كه از

اى  بودند در يك سازمان متشكل شوند و يا به نوعى بيانگر وحدتى با هم باشند تا حداقل بتوانند نقش تعديل كننده

بيانيه آنچه داشتند يكطرفه در طبق اخالص جبهه ملى و نهضت آزادى نيز با صدور آن دو . در انقالب داشته باشند

 مذهبى علم و -الجرم بخشى از مردم كه از روشنفكران مذهبى و سياسيون ملى . گذاشته تقديم آقاى خمينى كردند

ديدند، همه آنها تابع آقاى خمينى هستند و همه فرمانها و بيانها از زبان و قلم وى جارى  اطالعى داشتند، هنگاميكه مى

كردند كه در پنهان بين آنها، روحانيت و آقاى خمينى با بستن ميثاق و يا عهد و  شايد، در وحله اول فكر مىشود  مى

پيمانى، بنيان سازمان و يا تشكيالتى ريخته شده است كه با اتحاد و وحدت در آن تشكيالت و با رهبرى آقاى خمينى 

 .كنند، جذب آقاى خمينى و دستگاه روحانيت شدند عمل مى

خش وسيع ديگر كه پيرو مرجع تقليد بودند با جذبه و هاله پرقدرتى كه در اطراف آقاى خمينى ايجاد شده بود،  ب

در حقيقت با جذبه معنوى و رهبريت عام آقاى خمينى و تنفر و كينه شديد ايجاد . ها و نظرات وى بودند تابع گفته

ختيار آقاى خمينى، موجب شد كه مردم همĤهنگ با شده نسبت به شاه و قرار گرفتن همه استعدادها يكطرفه در ا

آزادى، استقالل، حكومت اسالمى، طبيعى است كه مفسر و بيان كننده : دادند هنگاميكه شعار مى. روحانيت عمل كنند

الجرم .  مذهبى-حكومت اسالمى و چگونگى آن، آقاى خمينى و زبان وى است و نه روشنفكران و يا سياسيون ملى 

سازمانهاى دست و پا شكسته موجود به شرحى كه خواهد آمد  در حول و حوش تشكيالت سنتى مردم و حتى 

قبل از پرداختن به سازمان و يا . هاى آن پرداختند كردند و به توسعه و ترميم كاستى موجود روحانيت عمل مى

 :پردازم تشكيالت موجود روحانيت به توضيح اين نظر مى

در . سيه و چين را انقالب خواند، رهبرى با يك سازمان و كار هم، كار يك سازمان بوداگر بتوان تغيير رژيم در رو" 

در انقالب ايران حركت : دهد انقالب ايران مردم خود، با سازماندهى خودجوش عمل كردند اين نظريه توضيح مى

وقتى . شود مىاداره انقالب دست خود مردم بود و حركت بدون سازمان ن. يك ملت در يك دوره طوالنى بود

شود و در اين  وقتى هدف قدرت است، سازماندهى امرى مى. شود سازماندهى خودجوش مى. هدف آزادى است

 ".گردد وقت است كه بنياد قدرت و خود هدف خويش مى

 : كند  همين نظريه در جاى ديگر در مورد انقالب ايران اضافه مى

خواستند   درصد درس خوانده يا آن را نمى99اد كنيم، چون از جمله بعد از انقالب، نتوانستيم نظام مردم ساالر ايج" 

 )472("داستند چيست؟ و يا نمى
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بعد از انقالب نتوانستيم نظام مردم ساالر ايجاد كنيم "با توجه به اين نظريه وقتى .  در همين جا به دو نكته اشاره كنم

رساند كه مردم با   خود مى"دانستند چيست  نمىخواستند و يا  درصد درس خوانده يا آنرا نمى99چون از جمله 

اگر مردم خود سازماندهى خودجوش را . اند و سازمان آن امرى بوده است سازماندهى خودجوش عمل نكرده

سامان داده و اداره انقالب نيز بدست خود مردم بوده است، چگونه بالفاصله در فرداى انقالب مردم سازماندهى و 

 در انقالب ايران حركت يك ملت در يك دوره " را رها كرده و بدست ديگران دادند؟ رهبرى و اداره انقالب

رسد كه اين مطلب مختص انقالب ايران نيست و تمام انقالبهاى بوقوع پيوسته حركت   چنان بنظر مى"طوالنى بود

مبارزه مردم با ... وانقالب شيعى عباسى، انقالب چين و روسيه، الجزاير، هند : يك ملت در يك دوره طوالنى است

هاى الزم به  ظلم و ستم، استبداد و استعمار در دوران طوالنى با فراز و نشيبها ادامه پيدا كرده و با فراهم شدن زمينه

شود گفت، بعضى از  حتى مى. اوج خود رسيده و انقالب بوقوع پيوسته است و يا بهتر است بگوييم پيروز شده است

نتيجه ... ن ناسيوناليست در مصر، عبدالكريم قاسم در عراق، سرهنگ قزافى در ليبى وكودتاها نظير كودتاى افسرا

ها آن كودتاها نيز انقالب است چون رژيم شاهى ساقط شده  و بنا به نظر بعضى. حركت ملت در يك دوره بوده است

فق خواست مردم آن و رژيم جمهورى جايگزين آن شده است و نظر به اينكه در بدو امر عمل آن كودتاگران موا

 .زمانها بوده، مورد پذيرش مردم واقع شده است

 با توجه به دو نكته يادشده، بايد روشن كرد كه منظور از سازمان و تشكيالت چيست و سپس به سراغ انقالب اسالمى 

ودجوش عمل ايران رفت و ديد كه آيا انقالب فاقد پشتوانه سازمانى و تشكيالتى بوده و مردم خود با سازماندهى خ

اند و يا انقالب سازمان و تشكيالت  كرده و رهبرى و اداره آنرا در دست داشته و تا حصول نتيجه آنرا به پيش برده

 .داشته و اداره آن نيز بدست آن سازمان و تشكيالت بوده و تا پيروزى حركت مردم را سازمان داده است

كه بدون داشتن سازمان و تشكيالتى كه رهبرى حركت مردم را توان سراغ گرفت   در هيچ جاى دنيا، انقالبى را نمى

هاى دور نظير انقالب شيعى عباسى و صفوى بگذريم كه سازمان و  اگر از گذشته. بدست گرفته باشد، پيروز شده باشد

قاى تشكيالت متناسب با هدف خود را داشته است، تمام انقالبهاى قرن اخير نظير چين، روسيه، الجزاير، هند، آفري

اند و آن سازمان و يا تشكيالت رهبرى،  هركدام سازمان رهبرى متناسب با خود را داشته... جنوبى، نيكاراگوئه، و

 .حركت مردم را تا حصول نتيجه هدايت كرده است

اى   غالب حركتهاى شورشى مردم كه رهبرى منسجمى نداشته است، يا در بطن خود خفه شده و يا اگر هم به نتيجه

 78اشد، ديرى نپائيده و از بين رفته است كه از جمله شورش اسپارتاكوس، حركت دانشجويى ايران در سال رسيده ب

 .شود نام برد را مى.... در دو دهه بعد از انقالب و

آيد و بايد دست به خلق   به نظر نگارنده وقتى هدف آزادى است، نيز سازمان متناسب با آن خودجوش بوجود نمى

 متناسب با آن هدف زد تا وقتى شرايط زمانى و مكانى براى حركتهاى مردمى آماده گشت، هم بتوان و ايجاد سازمان

در غير اينصورت فرصت طلبان و قدرتمداران مهار آن را بدست خواهند . آنرا تسريع بخشيد و هم آنرا هدايت كرد

ى براى ايجاد و خلق سازمان و در درجه اول و قبل از هر چيز. گرفت و بسمت دلخواه خود هدايت خواهند كرد

نياز است و سپس برنامه ( جهاد اكبر)تشكيالت درخور آزادى واقعى، به انسانهاى آزاده و مبارز و بويژه مبارز با نفس 

 .مشخص كوتاه مدت و دراز مدت با استراتژى مشخص و فكر راهنما

شناسد چگوه توده   و يا جامعه آنرا نمىوقتى سازمان و تشكيالت رهبرى وجود ندارد:  جاى اين سئوال خالى است

شود توقع داشت كه توده مردم خود بخود بحركت روى آورند؟ آقاى  بحركت درخواهد آمد و چگونه مى

 : نويسد صدر مى بنى

كنيد و معنى خود را رد  اما معنى را خود مى. ايد شما كلمه خودجوش را از اينجانب گرفته. متوجه مشكل شما شدم" 

اگر قصد شما انتقاد بمعناى رفع نقصى است يك نظر است، اقل كار اين است كه معنى را از صاحب نظر كنيد؟  مى
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حركت خودجوش . ام، از جمله در اصول راهنما در كارهاى بسيار، خودجوشى را تعريف كرده. بگيريد و نقد كنيد

گيرد داراى   موازنه عدمى انجام مىفعاليت آزاد بر اصل. نه بمعناى بدون سازمان و نه بمعناى بدون رهبرى است

با )چنانكه فعاليت عقل آزاد خودجوش است، : هدف اين فعاليت هم آزادى است. رهبرى بيانگر آزادى است

 (.خودكار در زبان معمول بيگانه است

 وقتى يك سازمان با هدف كردن قدرت "انقالب كنندگان"و ( وقتى كودتا است) قدرت است، كودتا كنندگان 

بدين قرار، حركت بر اصل موازنه . خواهند يافت... دهد كه آزادى و كند، ناگزير به مردم اطمينان مى زه مىمبار

با )از اينرو حركتهايى مثل ملى كردن نفت . عدمى با هدف آزادى و روش كردن آزادى، حركت خودجوش است

كت هايى كه سازمانها با هدف كردن و انقالب اسالمى ايران، به خودجوشى نزديك هستند و با حر( هدف استقالل

حتى خودجوشى به تعريف ماركسيستها و فانون نيز يكى نيست و . دهند، ماهيت هميشه دوگانه دارند قدرت انجام مى

 .همان تفاوت ماهوى را دارد

گيرد و در حركت قدرت فرموده در بيرون   از لحاظ رهبرى، در حركت خودجوش، رهبرى در درون قرار مى

چنانكه در دوران انقالب آقاى خمينى نقش بيانگر و همĤهنگ كننده را داشت و وقتى بر (. امت با غير آنفرق ام)

حركت خودجوش با . گويم نه  ميليون بگويند بله، من مى35مسند قدرت قرار گرفت، آلت قدرت شد و گفت 

 هيچ تاريخى ممكن نگشته در هيچ جامعه  و در. شركت عموم مردم ممكن است و حركت به قول شما امرى محال

( زور) نياز به قدرت - 2شود و   ناقض حقوق فردى و جمعى جامعه مى-1بخاطر اينكه . است و ممكن نيز نخواهد شد

 ...افتد و شود و بر ضد اكثريت بكار مى دارد و زور در اقليت جمع مى

اندهى وقتى هدف و روش آزادى است، آيند، انواع مختلف دارند، اما سازم  سازمانهايى كه بر مدار قدرت پديد مى

 ".ضد همه انواع سازمانهاى قدرتمدار است. نوعى در شمار سازماندهى قدرتمدار نيست

 اينكه ضد همه سازمانهاى قدرت مدار است صحيح، اما خودش سازمان دارد يا ندارد؟ اگر سازمان دارد بايد آنرا در 

ه اصل مطلب يعنى سازمان برگرديم و مشخص كنيم كه منظور از ب. عمل نشان داد و اگر ندارد آن امرى ديگر است

پيوستن عناصر مختلف براى برقرار كردن ارتباطات بمنظور : سازمان چيست؟ سازمان و يا تشكيالت عبارت است از

هر سازمان و يا تشكيالتى داراى يك دستگاه . تبادل اطالعات، مشاوره وگرفتن پيام جهت رسيدن به هدف معين

 است كه حركت عناصر مختلف را همسو و همĤهنگ كرده و در جهت رساندن و يا نزديك شدن به آن رهبرى

 .كند هدف معين آنرا رهبرى مى

هاى مختلف در جهت   چگونگى بهم پيوستن عناصر مختلف، نوع رهبرى، همĤهنگ و همسو كردن نيروها و مؤلفه

اى  به هر پديده. كند سازد و نوع آنرا مشخص مى اوت مىها را از هم متف رسيدن به اهدافى مشخص است كه سازمان

ارتش، ايالت و عشاير، حكومت يك : كه در اطراف خود بنگريم، در برگيرنده نوع خاصى از سازمان و تشكيالت است

 .شود هركدام خود يك سازمان هستند كه بستگى به نوع مديريت و اداره، سازمان آن متفاوت مى... كشور و

ز دوران قديم و بويژه از صفويه به بعد، دو سازمان و تشكيالت كه هركدام سهم مهمى از قدرت كشور را  در ايران ا

 عشايرى - ها تقريباً سازمان ايلى  در دوران پهلوى.  عشاير و روحانيت-ايالت : اند، وجود داشته است در دست داشته

 عشايرى برجاى - و بجز اسمى چيزى از سازمان ايلى متالشى شد و ته مانده آن را جمهورى اسالمى بكلى از بين برد 

 .نمانده است

 اما تشكيالت روحانيت كه يكى از اركان قدرت در كشور بود، به يمن انقالب اسالمى دولت را از آن خود ساخت و 

 .بر مقدرات مردم مسلط گرديد

ت با نقاط قوت و ضعف خود وجود  در روند حركت تكاملى انقالب اسالمى ايران دو دسته مختلف سازمان و تشكيال

داشته است كه هر دو دسته سازمان در پيروزى انقالب نقش داشته و بعد از پيروزى، سازمان قدرتمند، سكان انقالب 
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ها و تشكيالت ديگر را متالشى كرده و يا بكلى آنها را از حيز انتفاع  را به تنهايى بدست گرفته و گام به گام سازمان

بدواً به توضيح .  ساير سازمانها-2 سازمان سنتى روحانيت -1:  دسته سازمان مختلف عبارتند ازدو. انداخته است

 .گردم پردازم و سپس به تشكيالت روحانيت باز مى مختصرى از ساير سازمانها مى

 خود آنها كه. گيرد  احزاب و سازمانهاى ديگر، كليه سازمانها و احزاب بغير از تشكيالت سنتى روحانيت، را در بر مى

 غير مذهبى و مذهبى : شوند بدو دسته كلى تقسيم مى

 سازمانهاى غير مذهبى، شامل سازمانها و احزاب ماركسيستى نظير حزب توده و اقمار آن، چريكهاى فدايى خلق، 

دى، نهضت آزا: است و سازمانهاى مذهبى دربرگيرنده كليه سازمانها و احزاب ديگر از قبيل... رنجبران، جبهه ملى و

سازمان مجاهدين خلق، فدائيان اسالم، جمعيت مؤتلفه، جنبش مسلمانان مبارز، جاما، سازمانهاى كوچكى كه بعد از 

 ....پيروزى انقالب، سازمان مجاهدين انقالب اسالمى را بوجود آوردند و

 ديماه 17ويژه بعد از هاى انقالب زده شد و حركتهايى بوجود آمد و ب  كه تقريباً اولين جرقه55 از نيمه دوم سال 

 به روحانيت و آقاى خمينى در اطالعات انتشار پيدا كرد و "ايران و استعمار سرخ و سياه"آميز   كه مقاله اهانت1356

در قم در اعتراض به مقاله ياد شده تعدادى كشته شدند و متعاقب آن - موجى از انزجار عليه شاه در كشور برانگيخت 

 و انقالب بسرعت نضج گرفت، همه سازمانها و احزاب در حذف سلطنت - رى برپا گرديددر شهرها مراسم چهلم ادوا

هركدام آشكار و پنهان، متناسب با قدرت و توان سازمان . تر به اين خط پيوستند اشتراك داشتند و يا كمى عقب

 .خود به آموزش و سازماندهى بخشى از توده پرداختند

 بخشى از سازمانها نظير جمعيت مؤتلفه، فدائيان اسالم و بويژه سازمان مجاهدين  اما بالفاصله بعد از پيروزى انقالب

در حذف و متالشى كردن ساير سازمانها، در نقش بازوى روحانيت عمل كردند كه از اين نقطه ) 473(انقالب اسالمى

كه با ) 474(ك ماركسيستىبغير از چند سازمان كوچ. گيرند نظر، حزب توده و سازمانهاى اقمار در اين رديف قرار مى

دست زدن بكارهاى ايذائى، تخريبى و كشت و كشتار وسيله خوبى براى اعمال خشونت بدست روحانيت حاكم داد، 

كليه احزاب و سازمانها رهبريت آقاى خمينى را پذيرفته و در ظاهر هم كه شده تحت رهبرى وى توده را 

هاى سازمانى و استراتژى مخفى خود، با حضور در  عالوه بر برنامهكار غالب سازمانها . كردند سازماندهى و بسيج مى

به يارگيرى هرچه بيشتر از طريق توضيح، پخش ... ها، و ها، حسينيه روحانيت، نظير مساجد، تكيه) 475(سازمانهاى سنتى

 .هاى آقاى خمينى و ساير مراجع و شركت در بحثها و گفتگوها بود تفسير و تكثير اطالعيه

 .پردازم  ساير سازمانها به همين مختصر بسنده كرده به چگونگى سازمان سنتى روحانيت مى در مورد
  

  سازمان و تشكيالت سنتى روحانيت

  
 به هنگام بحث از سازمان و يا تشكيالت روحانيت، اگر منظور از آن، سازمان و يا احزابى نظير احزاب و تشكيالت 

ارگانهاى مختلف وظايف مخصوص به خود دارند و وظايف اعضاء، نحوه ماركسيستى يا احزاب غربى است كه در آن 

هركدام از پيش معلوم و چهارچوب امور ... عضوگيرى، چگونگى مراحل مختلف صعود، رسيدن به قله رهبرى و

اما اگر منظور از . مختلف در آن از پيش مشخص و معين است باشد، روحانيت داراى چنين سازمانى نبوده است

را، داشتن وسيله ارتباط با مردم، گسترش شبكه نفوذ در مردم، رساندن و گرفتن پيام به مردم جهت هدفهاى سازمان 

خاصى باشد، چنين سازمانى با مختصات ويژه خود و با شرايط اجتماعى، مذهبى و فرهنگى كشور وجود داشته و به 

ما، بلكه در ساير نقاط جهان از يك چنين اى نه تنها در كشور  نظر صاحب اين قلم اگر بگويم هيچ حزب و دسته

 .ام  اطالعاتى و نفوذ بين مردم برخوردار نبوده است، اغراق نگفته-وسايل ارتباطى 

رسد كه با توجه با بافت، طرز تفكر و عملكرد روحانيت، سازمان سنتى روحانيت   تذكر اين نكته نيز ضرور به نظر مى

شود،   يا دستورى كه از مقامات و يا مقام مسلط روحانيت صادر مىبدين معنى كه امر. يك سازمان امرى است
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رسانند و كمتر براى توده حق چون و چرا  هاى مختلف به توده مردم مى ديگران آن پيام و فتوى را از طريق شبكه

، اين نه به اى از زمان و مكان توده حق اظهار وجود در مقابل مقام روحانى را داشته است قائل هستند و اگر در برهه

در اين رابطه به يك مثال . دليل طرز تفكر روحانيت، بلكه اجبار و شرايط خاص آنها را وادار به قبول آن كرده است

وى از قول . بقول تقى رحمانى بين آقاى مطهرى و آقاى طالقانى اختالف شديدى وجود داشت. كنم بسنده مى

 :گويد عالمه يحيى نورى مى

گفت روحانيان نبايد در قدرت دخالت  آقاى طالقانى مى. رى و آقاى طالقانى درگيرى شداول انقالب بين مطه" 

 ."!گفت حتى رئيس كالنترى هم بايد روحانى باشد كنند، اما مطهرى مى

 كنم، كند من اين حرف عالمه نورى را تأييد مى  در ادامه بحث آقاى رحمانى اضافه مى

گفت روحانيت بايد بر كليه امور نظارت دائمى داشته باشد تا تجربه  مىزيرا در همان اول انقالب آقاى مطهرى " 

 )476(".انقالب مشروطيت تكرار نشود

شود، بلكه   با توجه به چنين بافتى، از پيش معلوم است كه هدف چنين سازمان و يا تشكيالت امرى، آزادى انسانها نمى

 . استهدف ايجاد و خلق يك قدرت متمركز كوبنده، تحت نام مذهب

ها و تكايا بدست مردم ساخته و پرداخته شده و براى جمع   اين نكته نيز قابل ذكر است كه، گرچه مساجد، حسينيه

شدن مردم آماده شده است، اما چون امامت و سرپرستى قريب به اتفاق آنها، با روحانيت بوده است، از آنها بعنوان 

 .سازمانهاى سنتى روحانيت ياد شده است

 : صدر  آقاى بنى يادداشت

اما اكثريت مساجد هم در دوران انقالب بدست . سازمان روحانيت را با سازمان روحانيت مثالً مسيحى بايد سنجيد" 

توان روحانيان را داراى همين سازمان هم دانست  ديگر نمى. كردند ها افتاد و روحانيان را هم آنها اداره مى جوان

 ...گوييد كه شما مى

باسوادها به رساله . در ايران چنين روحانيت سنتى نيست. اعتنا به آراء مردم نيست اپ است كه تازه بى اين دستگاه پ

از لحاظ اقدام سياسى نيز، روحانيان استقالل داشته و تابع مرجع . پرسند دسترسى دارند و بى سوادها هم مسئله مى

شيرازى نخست از سراسر ايران پرسيد و پس از آنكه معروف است ميرزاى . چنانكه مرجع نيز تابع آنها نبوده. نبودند

 .مطمئن شد خواست همگانى است حكم تحريم را صادر كرد

اما بعنوان سازمان روحانيت (  مردم-روحانى )چنين نيست، اغلب توليت آنها با روحانيان نبوده بعنوان يك واحد  ... 

توانند از  همچنانكه امروز، چون مردم نمى. شده استكوشد چنين كند هنوز موفق ن مالتاريا مى. وجود نداشته است

ايد، در نجف آقاى خمينى از اين  چرا اغراق گفته.... آن سازماندهى نيز بى وجه شده است. طريق مسجد عمل كنند

. گرفت از طريق اروپا، اطالعات مى. گوييد، يك اطالع هم كه سروته داشته باشد، دريافت نكرد سازمان كه شما مى

آنچه از توجه شما . شد ر دوران انقالب هم، اطالعات اساسى را از طريق گروههاى سياسى تدارك مىحتى د

هر روحانى، به تنهايى، به گروهى از . نداشته( مثل كليسا)گريخته است، اينست كه سازمان روحانى بيرون از مردم 

 ". بوده است و هنوز هم هستضعف و قوت سازماندهى روحانيان نيز در همين. كرد مردم ارتباط پيدا مى

اما مردم غالباً طبق سنت خبرها . اند و بى اعتنا به نظر مردم  گفته نشده است كه روحانيان سازمانى نظير كليسا داشته

شد و سپس حرف آخر و صحه گذاشتن به آن نيز غالباً با امام مسجد  دادند و جرح و تعديل مى را به امامان مساجد مى

دادند و از او رهنمود و  در نجف هم اطالعات را به آقاى خمينى مى. ب هم اين سنت برقرار بوددوره انقال. بود

 .خواستند و خاطرات آقاى منتظرى حاوى بخشى از اين اطالع رسانى و سازماندهى است اطالعيه مى
  

 هاى طبيعى سازمان روحانيت  شبكه
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ا و مساجد در هر كوى و برزنى وجود دارد كه امامت و سرپرستى ها، تكاي  در سراسر كشور اعم از شهر و روستا حسينيه

قريب به اتفاق همگى آن در اختيار يك روحانى است كه گيرنده و رساننده پيام از طريق شبكه خود به توده مردم 

ارند، ها را در اختيار د اى نقش يك مركز دارد و روحانيونى كه مساجد تكايا و حسينيه هر مسجد و يا حسينيه. است

غالب . اند بطور طبيعى با مردم آن كوى و برزن در ارتباط نزديك بوده و پيام خود را از اين طريق به مردم رسانده

 .شوند آنها در همه امور كوى و برزن از جمله عزاداريها، جشنها، مراسم ازدواج و طالق شركت داده مى

 و بزرگ كشور وجود داشته و دارد و بعضى از آنها هاى علميه و مدارس دينى، كه در غالب شهرهاى كوچك  حوزه

در برهه هايى از زمان حالت مركزيت بخود گرفته و در نقش رهبريت سازمان سنتى عمل كرده است، نظير 

از اقصا نقاط كشور، نيروى انسانى جوان جذب اين مراكز دينى . هاى جبل عامل، مشهد، اصفهان، نجف و قم حوزه

هاى دينى، بخشى از آنها براى امامت و  يل علوم دينى پرداخته و سپس از طريق همين حوزهشده و در آنها به تحص

 .شوند ها بمنظور ارشاد و رساندن پيام به تمام نقاط كشور گسيل داده مى اداره مساجد، تكايا و حسينيه

 از تعرضات حكام و اى ها و مراكز سنتى مورد احترام و پذيرش توده مردم، به ميزان قابل مالحظه  اين شبكه

اند، اما در ماه  قدرتمندان مصون بوده است و لذا در تمام ايام سال قادر به رساندن و گرفتن پيام به توده مردم بوده

 .شود مبارك رمضان، محرم و صفر و اعياد و سوگواريهاى مذهبى، زمينه رساندن پيام و اثرگذارى چندين برابر مى

رسد كه در ارتباط با هم و  كنند و در ظاهر چنين به نظر مى ركدام مستقل عمل مىها و مراكز دينى، ه  اين شبكه

هاى علميه آن شهر ارتباطى بين آنها برقرار است و بالقوه نيز قادر  همĤهنگ نيستند، اما در هر شهرى از طريق حوزه

ند، قادرند كه آن قوه را به گير به اتصال و همĤهنگى براى پيشبرد هدفى هستند و كسانى كه در رأس آنها قرار مى

 .فعل درآورند

كنند و پيامها و  اى كه نقش مركزيت بخود گرفته، اتصال برقرار مى هاى مختلف به نوعى با حوزه  همه اين شبكه

 .شود دستورات، بطور طبيعى و نه بعنوان يك دستور حزبى و سازمانى، رد و بدل مى
  

  مواد و مصالح موجود قابل بهره بردارى

  
اى را با آن   به نظر من سازمان سنتى روحانيت از نوعى منابع مادى و معنوى برخوردار است كه هيچ حزب و دسته

در قرآن و ساير منابع اسالمى مواد و مصالح قابل بهره بردارى جهت حركت و بسيج . توان گرفت همسنگ نمى

 را عليه هر دستگاهى شوراند و اگر كس هاى تحت ستم وجود دارد كه با كمك آن بسادگى ممكن است مردم توده

و يا كسان و يا سازمانى توان بكارگيرى آن را داشته باشد، قادر است مردم را در جهت هدفهاى ويژه مثبت و يا منفى 

 .بحركت درآورند

اى   عالوه بر تمام مواد و مصالحى كه براى عموم مسلمانان موجود است، سازمان روحانيت شيعه مواد و مصالح ويژه

سازد، در هر زمان و مكان، متناسب با وقايع و حوادث مختلف از آن در جهت  نيز در اختيار دارد كه او را قادر مى

 .حركت و سازماندهى مردم، مورد استفاده قرار دهد

حضرت زهرا، حضرت على و ساير ائمه و بويژه حادثه جانسوز و دلگداز كربال بهترين و :  مظلوميت خاندان پيامبر

از اين . اى است كه شيعه در طول تاريخ از آن بهره بردارى و آنرا زنده نگاهداشته است ويترين نيروى محركهق

 .منابع سرشار جاذب در انقالب شيعى عباسى، صفوى، مشروطيت و انقالب اسالمى استفاده شده است

م به نوعى از اين چشمه جوشان در  سخنوران، وعاظ، روضه خوانان، امامان مساجد، مداحان و نوحه خوانان، هر كدا

هاى  اند با انتخاب مناسب نوحه حتى نوحه خوانان و مداحان كه كمتر مورد توجه. اند ها كمك گرفته همه برهه

هاى سينه زنى، زنجيرزنى و ساير جمعها نظر توده مردم را به حادثه و يا  ها، اشعار، شعارها براى دسته مختلف، مرثيه

 .دهند كنند و آنها را به سمت هدفهاى مورد نظر جهت مى واقعه خاصى جلب مى
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 : صدر  يادداشت آقاى بنى

 تا 100مرحوم بروجردى، . گوييد برخوردار نبودند تا پول نفت زياد نشده بود، روحانيان از اين منابع كه شما مى" 

قرض آنها بابت نان و شهريه تازه . مرجع پيش از او نيز مقروض از دنيا رفت.  هزار تومان هم قرض بجا گذاشت180

همانطور كه توضيح دادم، همه مردم ... خوبست به خاطرات آقاى منتظرى هم رجوع كنيد. طالب بود كه ناچيز بود

زيرا اگر منابع قرآنى . در نوشته شما تناقض نيز هست. را محال است آنهم براى هدفهاى منفى به حركت درآورد

زيرا نقش اول را مردم پيدا . گر منابع اينها هستند، پس ساخته شما باطل استا... شود؟ است، هدف چگونه منفى مى

تا بيانگر و بيانگر همگانى نشوند، ... كربال و. كنند و روحانيان حتى در عواطف و احساسات هم بايد تابع مردم باشند مى

 خود مردم و با موافقت جمعى ميسر شوند، بكار بردن آنها تنها از سوى آيند و وقتى همگانى مى بكار برانگيختنى نمى

 ".ها، مردم بودند كه نقش دادند نه روحانيان چنانكه در جريان انقالب، به چهلم. شود مى

اند، بحث بر سر اين است زمانى كه   بحث بر سر اين نيست كه مرحوم بروجردى و يا مراجع ديگر مقروض نبوده

بردند، مراجع به نسبت  ت محروم بودند و از نبود تغذيه رنج مىمردم در بخشهاى وسيعى از كشور حتى از قوت اليمو

وضعيت آن دوران آن منابع را در اختيار داشتند و آقاى بروجردى با در اختيار داشتن آن منابع آن مسجد به آن 

اما با شود تمامى يك ملت را براى هدفهاى منفى به حركت درآورد،  ثانياً گفته نشده است كه مى. عظمت را بنا كرد

و اگر كارپذير . شود هدفهاى مثبت را در عمل تبديل به هدفهاى منفى و ضد خود كرد كارپذير ساختن مردم مى

اميه، عباسيان،  آيا بنى. توانست مردم را زير سيطره خود قرار دهد ممكن نبود، هيچ ستمگرى نمى... ساختن مردم و

دند و بر سر مردم چنان باليى آوردند كه وقتى حضرت على از همين منابع سوء استفاده نكر... صفويان، خمينى و

 "يالثارات الحسين" و "الرضا من آل على"شهيد شد، در شام گفته شد مگر على مسلمان بود؟ شعار اصلى عباسيان 

 .بود
  

  رهبريت يا مرجعيت سازمان 

  
اً بصورت يكى از اركان قدرت  از زمان صفويه بدينسو روحانيت پهلو به پهلوى قدرت سياسى پيش آمده و طبع

در هر دوره و زمان در سلسله مراتب سازمان روحانيت، روحانيون به ميزان امكان و استعدادى كه در . درآمده است

ها و ارگانهاى مختلف سازمان سنتى در اختيارشان  اند، به همان ميزان شبكه ها داشته تثبيت مرجعيت خود در حوزه

يك زمان چندين مرجع تقليد وجود داشته كه هركدام در بخشهايى از اين سازمان نفوذ گاهى در . قرار گرفته است

اهللا بروجردى  اند و زمانى نيز يك مجتهد اعلم، مقبوليت عام پيدا كرده و مرجع تقليد شيعيان شده است و آيت داشته

هدينى كه از چنين مقبوليت مجت. يك چنين مقبوليت عامى پيدا كرد و قريب چهارده سال مرجع شيعه در جهان بود

عامى برخوردار گردند و آمادگى براى به حركت درآوردن توده را نيز داشته باشند، كل ارگانهاى سازمان 

هاى مختلف فتاوى و دستورات خود را به توده مردم  روحانيت در اختيارشان قرار خواهد گرفت و از طريق شبكه

 .دانند  پخش، حمايت، و تبعيت از دستورات مرجع تقليد مىكنند و مردم نيز خود را موظف به منتقل مى

ها قادر به فعاليت سياسى   مرحوم آيت اهللا بروجردى چون مخالف دخالت علما در امور سياسى بود، اين شبكه

 : چندانى نبودند

با شكوفايى دوران زعامت آيت اهللا بروجردى چهره مذهبى اين دوره هم كه با فعاليت سياسى علماء مخالف بود، " 

به اعتقاد مورخين وى نيز كه از طرفداران عدم دخالت در امور سياسى بود و در اين زمينه تا آنجا . حوزه همراه بود

وى با . نشستى براى ممنوع كردن مداخله علما در مسائل سياسى تشكيل داد( ش. ه )1328پيش رفت كه در سال 

 )477.("قاصد محدود مخالف نبوداعمال فشار آرام به دولت به منظور رسيدن به م
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يكى از علماى سالخورده قم كه از .  مرحوم حائرى بنيان گذار حوزه قم نيز مخالف شركت علما در امور سياسى بود

 : گويد شاگردان مرحوم آيت اهللا حائرى بود، در اين زمينه مى

ت يك علم است و ما آن علم را كنيم، چون سياس در سياست مداخله نمى( علما)گفت ما  اهللا حائرى مى آيت" 

 )478("نداريم

ها قرار بگيرند، نظرات خود را بعنوان فتوى و يا دستورات شرعى از   مرجع و يا مراجعى كه در مركزيت اين حوزه

در جريان . كنند ها و مراكز مختلف موجود به توده منتقل كرده و مردم را در جهت آن هدفها بسيج مى طريق شبكه

كه در رأس حوزه نجف و موافق با مشروطه بودند به طرفدارى از ) 479( از مجتهدين بزرگمشروطه سه تن

ها و مراكز در اختيار مردم قرار گرفت و  مشروطيت فتوى و دستورات شرعى صادر كردند كه از طريق همان شبكه

 .توانست مشروطيت قوت و قدرت بگيرد و مشروعيت الزم را بدست آورد

 : صدر  يادداشت آقاى بنى

مرجعيت خوشبختانه رابطه يك سويه از باال به پايين هرم . خواند كند، دستگاه پاپ را مى خواننده شما گمان مى" 

توضيح آنكه، هنگام درگذشت مرجع كه هر دسته از روحانيان شهرها، يكى را اعلم . اغلب وارونه نيز بود. نبود

وجوه دريافت ( وكيل)شهرها، يا نمايندگان غيرروحانى خود خواندند و مراجع در قم و نجف از طريق روحانيان  مى

بحثهاى بازرگان و )كتاب مرجعيت و روحانيت . مرجع بيشتر تحت نفوذ آنها است، تا آنها تحت نفوذ مرجع. كنند مى

كيالت كنند و در دوره شاه، ايراد ما به نبود تش سازمانى روحانيت و مرجعيت شكايت مى آنها از اين بى...( مطهرى و 

 "...سازيد نظم آخوند در بى نظمى است، حاال شما براى آنها سازمان مى: گفتند روحانيت بود و روحانيون خود مى

گوييد؟ پس ملى كردن نفت  به استناد كدام مدرك مى.( منظور مخالف دخالت سياسى علماء ن) اين مخالفت را 

 ..كرد و هم بعد از آن دخالت مى(  ميان او و شاههم در رفع نزاع)چگونه شد؟ خود او هم، هم در دوره مصدق 

گويد براى ممنوع كردن  اى را كه خانم جميله كديور مى جلسه. هاى آغاز نهضت ملى كردن نفت است  اين سال

وگرنه، در همان سالها در تهران، . نبود، براى به سامان آوردن قم و حفظ آن از كشاكشها و منازعات سياسى بود

داد و  مرحوم بروجردى به مبارزه با حزب توده تقدم مى: امى شهرها روحانيون در مبارزه بودندكاشان و در تم

عصبانيت او از مداخالت آقاى كاشانى . با ملى كردن نفت نيز موافق بود. انگيخت روحانيان را به اين مبارزه بر مى

 ..در قم و فداييان اسالم بود و ايشان رااز قم بيرون كرد

. از جمله بخاطر رفتن به قم و برانگيختن آقاى حائرى. پدر اينجانب و مرحوم طالقانى را توقيف كردند بدانيد كه 

چسباند تا  رفت گوش به درب مى آقاى حائرى درب اطاق را از درون بست، هر چند دقيقه يكبار مى: گفت پدرم مى

ست و قيام بى فايده است و صداى ما دادرسى ني: گفته است مى. كند مطمئن شود كسى پشت درب استراق سمع نمى

 ."رسد بجايى نمى

به مبارزه با بهائيت ) 480( در اينكه مرحوم بروجردى به مبارزه با حزب توده و بنا بگفته مرحوم مهدى حائرى يزدى

 اهللا بروجردى در مسائلى كه مربوط به امور و يا به گفته مرحوم حائرى آيت. صدر است تقدم داد، حق با آقاى بنى

داد كه دولت  مذهب بود، معتقد بود كه حق تصميم گرفتن در اين مسائل مذهبى حداقل با اوست و اجازه نمى

 بدون مشاوره او كار بكند،

كرد، بلكه دولت  ولى در مسائلى كه ارتباطى با مذهب به طور مستقيم نداشت، به هيچ وجه من الوجوه مداخله نمى" 

شايد مثالً، يكى .  خوبى ديگرش اين بود كه هيچ ارتباط خصوصى با كسى نداشتبه نظر من يك. كرد را هم تائيد مى

از وجوه و يك از جهاتى كه مليون يك قدرى دلتنگى داشتند، ملى گراها، از آقاى بروجردى، همين بود كه آقاى 

 .تأييد كردايتاليا آمد، ( از)كرد ولى شاه را وقتى كه  بروجردى مثالً دكتر مصدق را تأييد نكرده يا نمى
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كنم كه آقاى بروجردى در اثر اين كه يك مناسبت بخصوصى با شاه داشت اين كار را در مورد شاه   بنده فكر نمى

شود، هنگامى  در مورد مصدق نشسته بود ببيند كه تا چه اندازه مصدق پايدار مى. كرد، ولى بعد در مورد مصدق نكرد

 همه گونه روابط را حاضر بود، البته روابط عمومى نه روابط كرد كه حكومت مصدق پايدار شده كه احساس نمى

 )481(".خصوصى، با او برقرار كند

 هنگامى كه مصدق در زندان بود و محاكمه او هنوز در دادگاه نظامى شروع نشده بود، مرحوم حاج سيدرضا 

زد كه مصدق به اين مملكت اى به شاه بنويسد و خاطرنشان سا فيروزآبادى از آقاى بروجردى در خواست كرد نامه

ها را از كشور قطع نموده، شايسته نيست و به صالح اعليحضرت هم نيست كه  خدمت كرده است و نفوذ انگليسى

 .كند روزگار باال و پايين دارد، تاريخ همه اين وقايع را ثبت مى. چنين رفتارى با او بشود

 : اهللا در پاسخ گفته بودند  آيت

 )482.(" دارم، اما مصدق كه به روى انگليسها پنجول زده، شفاعت او دشوار استحرفهاى شما را قبول" 

 و يا هنگامى كه اللهيار صالح و دكتر شمس الدين اميرعالئى مرحوم شهشهانى را نزد آيت اهللا بروجردى فرستادند تا 

 و مورد توجه مردم از طريق وى نزد شاه وساطت كند و مانع اعدام دكتر حسين فاطمى وزير شجاع و وطن پرست

 :اهللا بروجردى در مورد فاطمى هم گفته بود آيت. بشود

 )483.("شود كارى كرد ها نسبت به او كينه دارند، شاه هم ضعيف است نمى انگليس" 
  

  منابع مالى سازمان روحانيت

  
اظ نيز هيچ حزب و  سازمان روحانيت، امكانات و منابع مالى مختلف طبيعى در اختيارش قرار گرفته كه بدين لح

، (بخشى از خمس است)خمس و سهم امام . مند نبوده است سازمان ديگرى از يك چنين منابع مالى مستقلى بهره

 بخشى از - براى حالل كردن آن -زكوة، نذورات، بخش قابل مالحظه از خيرات و مبرات، مال مشكوك به حرام 

 .ساير مراكز مذهبى را بحركت درمى آوردهاى دينى و  است كه چرخ حوزه... درآمد موقوفات و 

 درصد حجاجى كه 98بيش از . گذارند  مردم وجوهات را با دست خود در اختيار مراجع و ساير رهبران دينى مى

روند، ابتداء نزد عالمى رفته خمس و ساير وجوهات را براى طيب و طاهر كردن مال خود، در  ساالنه به حج مى

 ...بخشند و مقدارى رامى گيرند كنند، مقدارى را مى آن مال را دست گردان مىعلماء . گذارند اختيار مى

هاى ناآگاه از قرآن، مسائل مذهبى و دينى حتى بخشهاى كم درآمد جامعه و تهى دست براى ثواب آخرت از   توده

ات وسيع مالى چنان گذارند، اين امكان زنند و قسمتى از امكانات خود را در اختيار مى هاى خود مى دهان زن و بچه

دست آنها را در امور باز گذاشته بود كه قبل از انقالب و حتى بعد از پيروزى آن، سياسيون و روشنفكران با 

هاى  مراجع تقليد، بخشى از سهم امام را گرفته و در آمد حاصله را در جهت پيشبرد مسائل انقالب و برنامه) 484(مجوز

 .رساندند خود به مصرف مى
  

 خمينى و صعود به رأس سازمان روحانيت آقاى 

  
 15اهللا بروجردى، آقاى خمينى حركت خود را شروع كرد كه منجر به نهضت   كمى بعد از فوت مرحوم آيت

اين نهضت باعث شد كه از آقاى خمينى يك مرجع ناشناخته و منزوى در حوزه، يك مرجع .  گرديد42خرداد سال 

 .گ تقليد مطرح گرددمسلم و به عنوان يكى از مراجع بزر

اهللا بروجردى من رفتم منزل امام نماز مغرب و عشا را با هم خوانديم و حدود يك ساعت و  شب بعد از فوت آيت" 

اهللا  با ايشان گپ زديم، يك نفر هم نيامد آنجا، در صورتى كه من صبح همان روز رفتم منزل آيت. نيم نشستيم
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بروجردى، غرض  اهللا ن را با سالم و صلوات آوردند به مجلس فاتحه آيتگلپايگانى جمعيت زيادى آنجا بود و ايشا

اينكه ايشان بطور كلى در اين واديها نبودند، حتى رساله چاپ شده هم نداشتند من و آقاى مواليى با اصرار رساله 

 )485.("ايشان را گرفتيم و داديم چاپ كردند

 58ياءالدين طباطبايى بوده در اوايل پيروزى انقالب در سال  و همچنين آقاى احمد مواليى كه قبالً مباشر سيد ض

در دهم فروردين سال . فرمودند كه علم بايد بدست خمينى باشد( منظور سيد ضياء)براى ما نقل كرد كه روزى آقا 

گوشت .  رفته بودم براى منزل گوشت بخرم كه راديو اعالن كرد كه آيت اهللا بروجردى به رحمت خدا پيوست40

بالفاصله رفتم به شمس العماره سوار ماشين شدم و يكراست در قم به سراغ . روم قم به خانه بردم و گفتم من مىرا 

پس از سالم و تعارفات الزم به آقاى خمينى گفتم اآلن موقع رياست شما است و بايد وارد ميدان . آقاى خمينى رفتم

من به ايشان گفتم اگر شتر رياست در خانه شما . برومآقا فرمودند من كسى نيستم كه خودم دنبال رياست . شويد

و . من گفتم پس من جواب سئوال خودم را گرفتم! بلى: شويد؟ آقا در جواب فرمودند خوابيد، آيا سوار آن مى

اى براى مرجعيت آقا داديم و سپس رساله وى را بچاپ  آمديم با آقاى منتظرى و ربانى دست بكار شديم و اعالميه

 : گويد باز آقاى منتظرى در همين رابطه مى(. نقل به مضمون). رسانديم

ايشان هم . آمد به من متوسل شد كه باالخره بايد كارى كرد كه رساله ايشان به چاپ برسد) 486(آقاى مواليى" 

رفته حاشيه بر عروه داشت هم حاشيه بر وسيله و هم رساله فارسى ظاهراً به اسم نجاه العباد كه آن وقت از ايشان گ

 )487(".شد و به همراه حاشيه عروه به صورت جداگانه به چاپ رسيد

 وقتى آقاى خمينى مستقيم رو در روى شاه و آمريكا ايستاد، سياسيون و مليون و روشنفكران مذهبى كه خواهان 

 به كندن شاه از سلطنت بودند را به خود جلب و جذب كرد و آنها گمشده خود را در وى يافتند و بدون توجه

اش و با  ، فدائيان اسالم و طرز تفكر سياسى)489(، كاشانى)488(اهللا بروجردى اش با آيت اهللا حائرى، آيت رابطه

وجوديكه اكثريت روحانيون و مراجع با وى چندان موافقتى نداشتند، با كمك قليلى از روحانيون و طالب جوان، 

اش بر سازمان روحانيت از  تثبيت و تحميل مرجعيت و رهبرىدانشجويان، فعاالن سياسى و بعضى از بازاريها در جهت 

هاى دينى  طرق مختلف دست بكار شدند و قلمها و قدمها در اين راستا بكار افتاد و در نتيجه در بين مردم و حوزه

مان ها و مراكز ساز اش در دوران انقالب، غالب آن شبكه با تثبيت مرجعيت و رهبرى. اى پيدا كرد نقش تعيين كننده

سنتى روحانيت و امكانات مادى و معنوى در اختيار وى و روحانيت طرفدارش درآمد و هنگاميكه انقالب شكوفا شد، 

 .بسرعت غالب روحانيون مخالفش نيز به جرگه طرفداران وى درآمدند

 : صدر  توضيح آقاى بنى

وقتى او به تلگراف شاه . كردند يغ مىبعد از بروجردى، شريعتمدارى را جبهه ملى و نهضت آزادى بعنوان مرجع تبل" 

تا انقالب، اين غير روحانيان بودند .  خرداد، خمينى را مرجع مطلوب كرد15. پاسخ داد، دنبال مرجع ديگرى شدند

كنيد كه اقليت كوچكى از روحانيون با او  خود شما هم تصديق مى. كه او را به دستگاه روحانى تحميل كردند

 ".كردند تا رسيدن به تهران نيز، همچنان غيرروحانيون خمينى را مديريت مى.  در كار نبودسازمان روحانيتى. بودند

ها، سخنرانيها و  ها، اطالعيه  از طريق اين شبكه و مراكز مختلف  كه به صورت طبيعى در همه جا گسترده بود اعالميه

هنگاميكه آقاى خمينى به پاريس . شد دستورات مراجع و در رأس همه آنها آقاى خمينى پخش و توزيع و تفسير مى

اش بحركت  آمد تقريباً روحانيون سراسر كشور و طالب جوان و ساير طبقات، رهبرى وى را پذيرفته و حول رهبرى

 .آمدند در مى

گرچه در بين . كردند  سياسيون، مليون و روشنفكران داخل و خارج از كشور نيز با پذيرش رهبرى وى عمل مى

ا و سايرين بودند كسانى كه موافقت چندانى با نظرات آقاى خمينى نداشتند و به عكس مراجع مراجع و روحانيه

با وى مخالف بودند، اما چون جو غالب و مسلط ... بزرگى چون شريعتمدارى، مرعشى نجفى، گلپايگانى، خوانسارى و
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اشتند، صدايشان طنين چندانى در دست طرفداران آقاى خمينى قرار گرفته بود، و چون جرأت و شهامت الزم را ند

 .اش را نيز با سلطه خمينى خاموش كردند نداشت و ته مانده

ها و مراكز و ساير   تثبيت و پذيرش رهبرى عام آقاى خمينى اين امكان را برايش به ارمغان آورد كه تمام شبكه

 .كردند كز عمل مىها و مرا توده به صحنه آمده نيز حول همان شبكه. امكانات در اختيارش قرار گرفت

ها و مراكز موجود را هر چه بيشتر   توده مردم بصحنه آمده با فعاليت و خالقيت خود امكان پيدا كردند كه شبكه

 .هاى آنرا نيز رفع نمايند فعالتر و خالقتر كرده، كاستى

هاى سنتى  شبكهآمدند،  جذب   به نظر نگارنده، هنگاميه مردم در اثر شرايط ايجاد شده، خودجوش به صحنه مى

گيرد، اما مردم به صحنه آمده  شويم اين خودجوشى شدت مى روحانيت شده و هر چه به پيروزى انقالب نزديكتر مى

و اگر هم خود سازمان و يا . شوند هاى موجود سنتى روحانيت و با رهبرى دستگاه روحانيت ادغام مى در همان شبكه

كردند و الجرم  مينى و بدون شركت خود در رهبرى، مردم را بسيج مىاند با پذيرش رهبرى آقاى خ تشكيالتى داشته

اگر مردم خودجوش، خود سازماندهى . اداره انقالب و رهبرى آن در دست روحانيت به رهبرى آقاى خمينى بود

ا به امان پذير نبود كه بالفاصله بعد از پيروزى انقالب همه چيز ر كرده و اداره انقالب را نيز در دست داشتند، امكان

 .خدا رها كرده و بدست ديگران بسپارند

 حتى هنگاميكه آقاى خمينى در پاريس فرمان تشكيل شوراى انقالب را صادر كرده بود باز يك شوراى امرى بود كه 

در شوراى . در آن وزنه اصلى در دست روحانيت بود و سپس بنا به داليلى و به فرمان، بعضى افراد به آن اضافه شدند

صدر هم بنا بگفته خودشان قريب به دو ماه بعد از اينكه به  ب اوليه حتى آيت اهللا طالقانى حذف بود و آقاى بنىانقال

 : نويسد صدر مى آقاى بنى. ايران آمد به عضويت شوراى انقالب درآمد

 "...سته هستند واند، خ در پاريس، وقتى پيشنهاد كردم آقاى طالقانى هم به پاريس بيايد، گفت ايشان زندان بوده" 

اهللا طالقانى نزد آقاى خمينى سعايت  اهللا سحابى و هم آقاى دكتر يزدى از آيت  بنا به روايت آقاى مهندس عزت

شود كه چرا در انتخاب اوليه شوراى انقالب نام آقاى  به روايت مهندس سحابى وقتى از وى پرسيده مى. شده بود

 :دهد طالقانى نبوده است؟ پاسخ مى

 آن داستان 55 و 54در زندان اوين از سال . علت آن ريشه در زندان داشت. نرا اول تحقيق نكردمعلت آ" 

گرفت   سياسى يك بگو و مگو و شقاقى بود و از اينجا سرچمشه مى-در ميان زندانيهاى مذهبى . مجاهدين اتفاق افتاد

ايم به اينها اعتماد  مسلح ضربه خوردهگفتند كه ما از ناحيه اين روشنفكران مذهبى يا گروههاى  كه يك عده مى

گفت رهبرى  مى. آقاى طالقانى اين نظر را قبول نداشت. بنابراين بايد رهبرى مبارزه دست روحانيان باشد. نداريم

انقالب به طور طبيعى دست آنهايى بايد باشد كه پيشتاز بودند، جلو افتادند، هرچند يك عده روحانى هم در ميان 

در اين زمينه يك . اند، اينها را از انقالب جدا كنيم اى اشتباه كاريهايى كرده توانيم به دليل اينكه عده ىما نم. آنها بود

بنابراين وقتى شوراى انقالب را . اين كدورت از آن زمان بين آنها وجود داشت... اختالف و كدورتى بين آنها بود

 )490("را نياورده بودندتشكيل دادند، پيش امام رفته بودند و اسم آقاى طالقانى 

آقاى مهندس .  روايت آقاى دكتر يزدى وجهه ديگر از سعايت از آقاى طالقانى نزد آقاى خمينى حكايت دارد

سرانجام به خاطر اقدام آقاى طالقانى براى .اند اند كه چه كسانى سعايت كرده سحابى و دكتر يزدى معلوم نكرده

 : كه موجب نگرانى شده بود، به عضويت شوراى انقالب درآمدندتشكيل شوراى انقالب و ترس از اين مسئله

. آقاى فريدون سحابى به من زنگ زد و نگرانى دوستان را اطالع داد و اينكه ممكن است حادثه بدى اتفاق افتد" 

مرحوم . باشد چرا كه مرحوم طالقانى كه تازه از زندان آزاد شده است در صدد تشكيل يك شوراى انقالب مى

انى بعد از آزادى از زندان به دليل موقعيتى كه داشتند نمايندگان همه گروهها را دعوت كرده بودند به يك طالق

 گردهمايى براى تشكيل يك شوراى انقالب
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 شايد اطالع نداشتند كه چنين حركتى موازى شوراى انقالب است؟:  س

ين شورايى را شروع كرده بودند و از نمايندگان اطالع نداشتند و به ابتكار خودشان تشكيل يك چن. بله:  دكتر يزدى

... همه احزاب، حزب مردم ايران، جاما، جمعيت خداپرستان سوسياليست، حزب ايران، جبهه ملى، نهضت آزادى و

مرحوم دكتر سامى هم دبير اين جلسه بود و صورت جلسات . جمع شده بودند كه يك هسته مركزى به وجود بياورند

 . اسامى اشخاص و احزاب همه را نوشته استرا شامل موضوعات و

 مرحوم طالقانى چون از تشكيل شوراى انقالب بى اطالع بوده به دكتر يداهللا سحابى و مهندس بازرگان هم پيشنهاد 

زيرا از . گيرند دهد و در نتيجه دكتر سحابى و مهندس بازرگان در معذوريتى قرار مى مشاركت در آن جلسه را مى

ده كه تشكيل شوراى انقالب به صورت مخفى باشد و ناگزير اين آقايان بنا به تعهد اخالقى كه داشتند يك سو قرار بو

جالب است كه اولين واكنش . من مطلب را عيناً با آقاى خمينى مطرح كردم. به مرحوم طالقانى چيزى نگفته بودند

داد كه اوالً   اين اظهار نظر نشان مى"تگويند آقاى طالقانى عضو شوراى جبهه ملى اس  مى": ايشان اين بود كه

من براى ايشان . اند مسئله دعوت از ايشان به شوراى انقالب مطرح شده است و كسانى كه چنين جوابى را داده

اند ولى عضو   به عنوان عضو شوراى جبهه ملى بوده40توضيح دادم كه مرحوم طالقانى در جبهه ملى دوم در سال 

در هر : در جواب گفتند. كنم اآلن ديگر ايشان عضو جبهه ملى باشند تصور نمى. شندبا مؤسس نهضت آزادى مى

من به مرحوم طالقانى تلفن كردم و از ايشان اين موضع . حاال شما بپرسيد. صورت به من اين جورى گفته شده است

براى . ستم و نه جبهه ملىدر پاسخ گفتند كه بعد از آزادى اخير از زندان نه عضو شوراى نهضت آزادى ه. را پرسيدم

ام را انجام  توانم وظيفه اينكه بتوانم همه نيروها را جمع كنم فكر كردم به هيچ حزب و گروهى وابسته نباشم بهتر مى

پس حاال كه اين جورى : ايشان گفتند. به آقاى خمينى انتقال دادم. من اين مكالمه تلفنى را ضبط كرده بودم. بدهم

طهرى بزن كه از طالقانى دعوت كند و يك تلفن هم به طالقانى بزن كه دعوت مطهرى را است شما يك تلفن به م

 )491.("اين تلفنها انجام شد و به اين ترتيب آقاى طالقانى هم به عضويت شوراى انقالب درآمدند. بپذيرد

اما جهت . شود ته اشاره مىاهللا طالقانى به ميان آمد در مورد وى بطور اختصار به چند نك  نظر به اينكه صحبت از آيت

شناساندن چهره اين راد مرد بزرگ به نسلهاى آينده و براى ثبت خدماتش در تاريخ تحول فكرى جامعه نسبت به 

مرحوم . قرآن و اسالم در طول نيم قرن مبارزه مستمرش عليه ظلم و ستم، الزم است كتاب مستقلى نوشته شود

ين سرسخت ديكتاتورى و ستم شاهى است، خود يكى از اركان انقالب به توان گفت از مخالف طالقانى كه به حق مى

 .آيد شمار مى

 آقاى طالقانى از همان روزيكه از قم به مسجد مولوى تهران آمد و سپس به مسجد هدايت منتقل شد و براى رسيدن 

 و ديكتاتورى در به آزادى و حكومت مردمى كه سخت بدان معتقد بود، مبارزه سرسخت خود را عليه ظلم و ستم

هاى مختلف بويژه سياسى، فكرى و فرهنگى آغاز كرد و با سعه صدر كه نسبت به همه بويژه مخالفين اسالم و  جبهه

دين داشت همه را بدور خود جمع و با عطوفت و مهربانى مخصوص به خود، دل همه را به اسالم، عدالت و 

آخرين . المدت محكوم شده بود  بارها به زندانهاى طويلدر طول مبارزات، وى. كرد آزاديخواهى گرم و جذب مى

گيرى   سال زندان محكوم كردند كه با اوج10 در يك دادگاه نظامى به 56 دستگير و در سال 54بار وى را در سال 

دد  همراه با ساير زندانيان سياسى از زندان آزاد گرديد و پس از آن مبارزه و فعاليت مج57انقالب در نيمه دوم سال 

 .خود را شروع كرد

 كه مصادف با محرم بود مرحوم طالقانى با مشورت دفتر خود تصميم به برگزارى تظاهرات و 57 در آذر ماه سال 

راهپيمايى در روز تاسوعا و عاشورا گرفتند و پس از اينكه از اين تصميم آقاى طالقانى روحانيون شوراى انقالب با 

 دفتر آقاى طالقانى و كميته حقوق بشر و شوراى انقالب يك كميته همĤهنگى خبر شدند، با وى تماس گرفتند و از

طرفه اينكه هنوز آقاى طالقانى از وجود . تشكيل شد كه تظاهرات و راهپيمايى تاسوعا و عاشورا را سازماندهى كند



259 

 وى تماس هاى تهران با شوراى انقالب اطالعى ندارد و آقايان روحانى عضو شوراى انقالب بعنوان روحانى

 )492.(گيرند مى

اى شناخته شده و مشهور و مورد اعتماد غالب طبقات مردم بود و به خاطر برخوردارى از   مرحوم طالقانى كه چهره

هاى گروهى و  ايكه در تهران داشتند، دفتر و منزل وى محلى براى مراجعات خبرنگاران رسانه موقعيت ويژه

 .ت محورى براى انقالب درآمدشخصيتهاى داخلى و خارجى گرديد و بصور

آقاى طالقانى از نمايندگان همه احزاب، حزب مردم .  از اقدامات مهم ديگر وى فكر تشكيل شورايى براى انقالب بود

براى گردهمĤيى جهت ... ايران، جاما، جمعيت خداپرستان سوسياليست، حزب ايران، جبهه ملى، نهضت آزادى و

ود كه مرحوم دكتر كاظم سامى نيز دبير آن بوده و صورت جلسات شامل تشكيل شوراى انقالب دعوت كرده ب

 ) 493.(موضوعات و اسامى اشخاص و احزاب همه را نوشته است

لذا به آقاى دكتر سحابى و . خبر بود  مرحوم طالقانى چون در محاق سانسور بوده است، از تشكيل شوراى انقالب بى

بعد از اينكه از اين اقدام وى مطلع ) 494.(دهد لسه شوراى انقالب را مىمهندس بازرگان نيز پيشنهاد مشاركت در ج

شوند همانطوريكه در صفحات قبل مالحظه كرديد، از ترس ايجاد شوراى انقالب ديگرى وسيله آقاى طالقانى به  مى

 : يدگو دهند كه وى را وارد شوراى انقالب كند و آقاى خمينى در اولين واكنش مى آقاى خمينى اطالع مى

 ) 495("گويند آقاى طالقانى عضو شوراى جبهه ملى است مى" 

 كه پس از رد و بدل تلفنها و معلوم شدن اينكه آقاى طالقانى بعد از آزادى از زندان اخير، نه عضو شوراى نهضت 

 .شوند آزادى است و نه جبهه ملى، بدستور آقاى خمينى وارد شوراى انقالب مى

 :گويد ديدار مهندس بازرگان با آقاى خمينى در پاريس مى آقاى دكتر يزدى در مورد 

در هر جلسه من هم بودم و هيچكس ديگرى . در مجموع مرحوم مهندس بازرگان سه جلسه با امام ديدار داشتند" 

برخورد آقاى خمينى با ايشان با . در جلسه اول خوب يك مقدار معارفه و تبادل فكر و نظر و خبر بود. هم نبود

دانم، اما اگر هم يكديگر را قبالً ديده باشند،  اينكه قبالً يكديگر را ديده بودند يا خير نمى. و تجليل بسيار بوداحترام 

بعد از مذاكرات اوليه، امام هم از ايشان خواستند كه فهرستى از فعاالن . گرفت  سال صورت مى17اين ديدار بعد از 

راى انقالب و دولت موقت تهيه كنند و توصيه كردند انتخاب سياسى كه مورد اعتماد باشند براى عضويت در شو

حتى مرحوم دكتر سنجابى . افراد به نحوى صورت گيرد كه از همه گروهها باشند و صبغه يك گروه را نداشته باشند

بعد از آن جلسه با آقاى مهندس بازرگان نشستيم و با هم مشورت . را خود امام اسم بردند كه جزو فهرست باشند

 نفره شامل فعاالن همه احزاب سياسى، گروههاى مختلف، روحانيان و غيره 38 نفره يا شايد 35رديم و يك فهرست ك

آقا همه را قبول و تائيد كردند و گفتند در . مهندس بازرگان همه را نوشت و در جلسه بعد ارائه شد. تهيه كرديم

بعد (. منظور مرحوم مطهرى، بهشتى و هاشمى بود. )ايران شما با آن آقايان سه نفر مشورت بكنيد و خبر بدهيد

 )496(".مهندس بازرگان برگشتند ايران

 :دهد  آقاى دكتر يزدى در مورد اعضاء شوراى انقالب توضيح مى

 نفر عضويت در شوراى انقالب را 8از مجموع كسانى كه پيش بينى شده بود تا زمانى كه ما به ايران برگشتيم، " 

عبارت بودند از مرحوم مهندس بازرگان، دكتر سحابى، سيد احمد صدر حاج سيد جوادى، پذيرفته بودند كه 

از روحانيان هنوز كسى عضو . مهندس سحابى، مهندس كتيرائى، دكتر شيبانى، تيمسار مسعودى، يك نفر ديگر هم بود

 ."باشمآقاى خمينى به من هم گفتند كه عضو شوراى انقالب . نشده بود و همه از سياسيون بودند

 :  وى در مورد اين سئوال

اول : دهد  نفر غير روحانى باشند؟ چنين پاسخ مى8در ابتدا روحانيان در شوراى انقالب نبودند و قرار بود همان " 

 نفر ملحق 8روحانيان نبودند، ولى چون اعضاء شوراى انقالب تكميل نشده بود كم كم يك گروه از روحانيان به اين 
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اين گروه عبارتند از مرحوم بهشتى، آقاى هاشمى، مرحوم مطهرى، آقاى .  مشترك داشتندشدند و با هم جلسه

در آن موقع هنوز مرحوم طالقانى به شورا دعوت نشده بود و به ايشان خبر نداده . اى، مرحوم باهنر خامنه

 )497(".بودند

 8تا زمانى كه به ايران برگشتيم "رسد كه حرفهاى پس و پيش آقاى دكتر يزدى در اين مورد كه   چنان به نظر مى

و بنا به روايت .  با هم همĤهنگى ندارد"نفر عضويت در شوراى انقالب را پذيرفته بودند و همه از سياسيون بودند

اهللا منتظرى، مهندس سحابى و ديگران قبل از اينكه آقاى خمينى، دكتر يزدى و ديگران از پاريس به ايران  آيت

ان نه تنها در شوراى انقالب بودند، بلكه اكثريت داشتند و قدرت و كارگردانى نيز دست آنها برگردند آقايان روحاني

شما در ايران با مطهرى، : گويد و خود دكتر يزدى معترف است كه آقاى خمينى به مهندس بازرگان مى. بوده است

هايش در نظر  زوى اجرائى خواستهاند و شورا را براى با البد آنان فوق شورا بوده. بهشتى و هاشمى مشورت بكنيد

 :در اين رابطه حرف آقاى مهندس بازرگان صريح و روشن است. گرفته بود

، از يكطرف شهيد مطهرى بدستور امام، بدعوت و تأسيس مخفى شوراى انقالب متشكل ( ن-  57ماه آذر )در ماه بعد " 

 )498(".پردازد از روحانيون و مليون مبارز مى

 آقاى طالقانى كه خود يك ركن انقالب بود و در مورد شوراى انقالب و مسائل ديگر در سانسور بسر  به هرحال نه تنها

برده است، بلكه به روايت آقاى دكتر يزدى كه بنا به اعتراف صريح، خود كارگردان بوده است، بجز اعضاى  مى

ورد شوراى انقالب و ساير مسائل نهضت آزادى و يا دوستان خودشان، مابقى سازمانها و گروهها و شخصيتها در م

گرداند كه در  و در واقع بنا به اين روايت، شوراى انقالب يعنى نهضت آزادى، و اين خود آشكار مى. اند سانسور بوده

بحبوحه انقالب انحصارگرى و تماميت خواهى بشدت قوى بوده است وآقاى دكتر يزدى و ديگرانى كه امروز از 

  شكوه و شكايت دارند، خود مشمول اين شعر ناصر خسرو نيستند؟انحصارگرى و تماميت خواهى

  
  چون نيك نظر كرد پر خويش در آن ديد

  گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست 

  
 مرحوم طالقانى در همان اوايل پيروزى انقالب خيلى از مسائل از جمله انحصارگرى، تماميت خواهى و ديكتاتورى 

صدر، قطب زاده، حبيبى، دكتر  به همين علت از آقايان بنى. برد  بود و بشدت از آن رنج مىمذهبى را احساس كرده

يزدى و دكتر تقى زاده دعوت كرد تا با كمك و همكارى و بحث و بررسى طرح يك سازمان و تشكيالتى را بريزند 

 .صدر و دكتر تقى زاده كس ديگرى در آن جلسه شركت نكرد كه بجز آقاى بنى

زاده، مهندس صادق امير حسينى،   اوايل اعالن تشكيل حزب جمهورى اسالمى، روزى آقايان دكتر تقى در همان

صدر به منظور بحث  حسن شمسائى، عليرضا بهزادى، على اميرحسينى و چند نفر ديگر از دوستان و همكاران آقاى بنى

مى و يا تشكيل يك جبهه مشاركت در و مشورت و راهنمايى با آقاى طالقانى در مورد رفتن به حزب جمهورى اسال

اين آخوند : بعد از گفتگوهاى مختلف، مرحوم طالقانى قريب به اين مضمون فرمودند. منزلشان ديدارى بعمل آمد

غير از آخوند تحقير شده قبل از انقالب است و براى حفظ و نگهدارى اين خوان به يغما رسيده، دست به هر كار و 

 .عملى خواهد زد

. كنند برويد و براى خودتان فكرى بكنيد كه اينها به هيچكدام از شماها رحم نمى. توانيد با اينها كنار بياييد  شما نمى

آقا در جواب . يكى از حاضرين پيشنهاد كرد كه شما جلو بيفتيد تا ما به كمك شما پايه يك سازمانى را بريزيم

وقعيتى نيستم كه دست بيك چنين كارى بزنم، اما اگر شما من با اين حال و احوال و كسالتى كه دارم در م: فرمودند

 .برويد و تشكيالت بدهيد و كارها را روبراه كنيد و بدينطريق به شما كمك خواهم كرد
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 مرحوم طالقانى كه سخت به شورا و حكومت مردمى اعتقاد داشت، از روزيكه به مسجد خيابان مولوى آمد و سپس 

ار داد، نيم قرن در راه رسيدن به آزادى از يوغ استعمار و استبداد، سرمايه گذارى مسجد هدايت را سنگر مبارزه قر

حال بعد از . كرده و در اين راه از همه چيز خود گذشته بود و در واقع او يك انسان وارسته و بى ادعائى بود

دم داده بود و آنچه كه در پيروزى انقالب و مسيرى كه پيدا كرده بود، وقتى به آن آرمانها و وعده هايى كه به مر

ديد كه آن وعده و قول و قرارهايى كه به مردم داده و آنها را به حركت  نگريست و آشكارا مى جريان بود مى

اى به  انگيز شكننده درآورده، در دست انحصارگرى، تماميت خواهى و استبداد دينى گرفتار آمده است، احساس غم

اى منزوى شود و عزلت گزيند و سرانجام  زديكش، تصميم گرفته بود در گوشهوى دست داده بود كه بگفته دوستان ن

 .بخاطر روندى كه انقالب پيدا كرده بود از اندوه و غم و غصه، دق كرد و به رحمت ايزدى پيوست

اى از درد و رنج درونى خود را  كردند، گوشه  در اين چند روزيكه مرحوم طالقانى در مخفى گاه استراحت مى

 : دهند آقاى حسين شاه حسينى چنين شرح مىبراى 

از اين جهت من يك مقدار . ام پياده بكنم توانم آنچه را به مردم گفته من ديگر آن طور كه شايد و بايد نمى" 

صريح بگويم كه مردم خيلى از ما . خواهم از اين مردم دور باشم تا آن انفعال و شرمندگى را نداشته باشم مى

به آنها خيلى قول داديم و آنها به ما اعتماد كردند، اگر اين اعتماد خدشه دار بشود، به مذهب ما چون ما . طلبكارند

كردند كه من جواب اين مردم را چه بدهم  باز هم تكرار مى. خواهم شرمنده اين كار باشم من نمى. خورد لطمه مى

. آمدند ام مى  هر روز طبقه تحصيل كرده به خانهاز بازار تهران هم آورديم،. ما مردم را به صحنه آورديم. و چه بگويم

بهتر اين بود كه ما در . ايم عمل كنيم اينها انتظار اين را دارند كه حداقل ما بتوانيم بخشى از آن چيزهايى را كه گفته

 )499("داديم خيلى بهتر بود تا اين كشت و كشتارها بدو امر يك عفو عمومى بدهيم، اگر اين عفو عمومى را مى

 خدا با وى يار بود كه به ديار باقى شتافت و كشت و كشتارهاى وسيع چندين هزار نفره كه انسان را به ياد اصحاب 

 : نويسد صدر مى آقاى بنى. كشيد داند چه زجرى مى اندازد نديد و اال خدا مى اخدود مى

مرا . تم كه جلو خمينى بايستمسيد، من كسى نيس: سرانجام گفت. در قم، در خانه توليت، ساعتها گفتگو كرديم" 

و هنگامى كه بخاطر گرفتن فرزندش قهر كرد، تمام روز شهر و اطراف آنرا به جستجوى او پرداختيم به . تحريك مكن

 "...از قم سردرآورد و. اين قصد كه حالت بيرون آوردن او را از قهر پيدا كند، رو نشان نداد

ن مرحوم طالقانى مقارن با ربايش مجتبى طالقانى وسيله مهندس  نظر به اينكه تصميم عزلت گزيدن و مخفى شد

غرضى بود، آن روزها، انحصارگران و تماميت خواهان و حزب جمهورى اسالمى شايع كردند كه آيت اهللا طالقانى 

 .به خاطر مسئله خانوادگى مخفى شده است

ين دفتر و از نزديكان آقاى طالقانى برايم  ج يكى از فعال- داستان ربايش مجتبى فرزند آقاى طالقانى را آقاى ر 

 :چنين شرح داد

چون مرحوم طالقانى به مجتبى اعتماد نداشت، فرزند ديگر خود را همراه مجتبى كرد كه نامه آقا را به سفارت " 

 .فلسطين ببرند

فلسطينيها مجتبى را چون . خواست آنرا به سفارت ببرند اى براى سفير فلسطين نوشته بود كه مى  مرحوم طالقانى نامه

شناختند، آقا نامه را به وى داد، اما به علت نداشتن اعتماد به مجتبى فرزند ديگر خود را همراه مجتبى كرد كه با  مى

كرد  آقاى طالقانى فكر مى. در راه سفارت فلسطين پاسداران مهندس غرضى مجتبى را دزديدند. هم به سفارت بروند

 .اند كار را كردهكه آمريكا و اسرائيليها اين 

هاى  بچه.  پاسداران آقاى طالقانى رفتند واز سپاه مجتبى را گرفتند و آقاى مهندس غرضى را نيز به منزل آقا آوردند

بعد از اين . آقا خواستند كه غرضى را در همانجا تيرباران كنند كه آقا حالشان بهم خورد و بشدت ناراحت شدند
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قاى طالقانى، آقاى غرضى را از سپاه برداشت و آقاى رفيق دوست را بجاى وى حادثه آقاى بهشتى براى استمالت آ

 ".گذاشت

 مرحوم طالقانى به تمركز قدرت در دست يك نفر و تحت هر نامى بشدت مخالف بود و به همين علت سالهاى قبل 

 . مقاله عدم تمركز مرجعيت شيعه را نوشتند"مرجعيت و روحانيت"از انقالب در كتاب 

آيا شما هنوز به مقاله :  ا در كرج در باغ آقاى حريرى از آيت اهللا طالقانى پرسيد- ز پيروزى انقالب آقاى ع  بعد ا

: عدم تمركز مرجعيت شيعه كه در كتاب مرجعيت و روحانيت بقلم شما آمده است اعتقاد داريد يا خير؟ آقا پاسخ داد

كنيد كه  س چرا در اين رابطه با آقاى خمينى صحبت نمىپ: از ايشان پرسيده شد. هنوز كامالً به آن اعتقاد دارم

 : ها انجام دهند؟ در جواب آقا سرى تكان داد و گفت اصالحات الزم را در حوزه

 ."اينها مرد اين كار نيستند" 

 : گويد آقاى منتظرى مى.  مرحوم طالقانى در مجلس خبرگان نيز يكى از مخالفان واليت فقيه بود

. بهشتى و دكتر حسن آيت و ربانى شيرازى و بعضى افراد ديگر روى واليت فقيه اصرار داشتيممن و مرحوم دكتر " 

 )500.("صدر مخالف بودند ها هم مثل آقاى طالقانى و آقاى بنى اما بعضى

ديد و   به نظر صاحب اين قلم مرحوم طالقانى مهمترين مشكل را نبود يك سازمان در خور آزادى و استقالل مى

ف پيشنهاد و يا كوشش در بوجود آوردن آن كرد كه از جمله، بعد از انقالب كوشش در ايجاد شوراى بطرق مختل

اما يار با وى همراه نشد و كوششهايش قرين موفقيت نگرديد و از . انقالب كه مركب از نمايندگان همه مردم باشد

 .برد اين كمبود هم رنج مى

 : نويسد صدر هم كه مى  آقاى بنى

 . "اداره انقالب دست خود مردم بود" و "ب ايران مردم خود سازماندهى خودجوش عمل كردنددر انقال" 

 : گويند  در مورد كمبودها و رهنمودها مى

پيش ... كمبود بزرگ انقالب اسالمى ما و خودما اين بود كه يك هسته قوى و معتقد به بيان عمومى انقالب نداشتيم" 

فراوان درباره .... بايجاد آن نيز كوشيديم، اما موفقيت كامل بدست نياورديم. ماز انقالب فكر هسته را كرده بودي

بايد از  ايجاد سازمان سياسى مى. گفتيم اما بطور جدى بدينكار نپرداختيم گسترش هسته و جذب استعدادها سخن مى

 هسته از راه كار در جامعه و از آنجا كه اين. داديم شد و ما اهميتى را كه بايد به اينكار نمى اين راه دنبال مى

رونيامده بود افراد هسته باستثناى دو سه تن، بقيه ناشناخته بودند و ناگزير بسيارى از افراد آنرا بلحاظ محفوظ كردن 

 )501("در عمل خنثى بودند. توانستيم بكار بگيريم تا ناشناس بمانند  نمى"شر دشمن"از 

 : كنند  در همين رابطه در جاى ديگر اضافه مى

اما به دو . ما بخش وسيعى از كارگران و دهقانان را بفكر انقالبى جذب كرديم. ضعف دوم عدم سازماندهى بود" 

برديم يكبار بحث كردن از بيان عمومى انقالب و بيانيه  يكى اينكه گمان مى. علت از سازماندهى آنها بازمانديم

اما تجربه نشان داد تا وقتى از راه مشخص . برد اد نمىكند و ديگر كسى آنها را از ي جمهورى اسالمى، كفايت مى

كردن، برنامه عمومى، براى هر يك از طبقات بصورت چشم انداز روشن در نيايد و در زندگانى روزمره شدن منعكس 

ه دليل دوم تن ندادن ب... برند شنوند و بر اثر اشتغال خاطر به مسائل روزمره از ياد مى نشود، حرف خوبى است كه مى

 )502(".سازماندهى بود

اند كه بايد تن به سازماندهى داد  كند، در عمل به اين نتيجه رسيده صدر كه مسئله خودجوشى رامطرح مى  آقاى بنى

و دست به خلق و ايجاد سازمان زد و نبايستى به خاطر مطلق كردن خودجوشى از ايجاد سازمانى كه بيان عقيده و 

 .عمل باشد سرباز زد
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هايى كه معتقدند غرب خود نيز به بن بست رسيده است و دموكراسى  حب اين قلم متفكرين و تئوريسين به نظر صا

دهند،  غربى چيزى جز تقابل قوا و تمركز قدرت نيست و در تئورى راه حلهايى براى رهايى از اين بن بست مى

ور ملموس بعمل در نيايد بطوريكه دانند چه در علوم دقيقه و چه در علوم انسانى تا يك تئورى و راه حلى بط مى

شود و كمتر كسانى بدنبال گسترش و تحقق  ها وارد مى بروشنى و وضوح كاربرد آن مشخص شود، كمتر به باور جامعه

 .روند آن مى

تا يك تئورى و يا .  نوشته، تئورى و يا نظريه بخشى از قضيه است و مهمترين قسمت آن بعمل درآوردن است

نيايد و جهان و يا جوامع كاربرد آن را مشاهده نكنند، قادر نخواهند بود آن را به باور خود منتقل اى بعمل در  نظريه

پيغمبر ما در چهارده قرن پيش هنگامى كه نداى ديگرى غير از نداهاى موجود در داد، بخش . كنند و بعمل درآورند

 . عينى ندائى باشد كه سر داده استعظيم و يا تمام توان خود را بكار برد تا جمعى بوجود آورد تا تجسم

 اگر جمعى ولو كوچك بوجود آيد كه بيان همان عقيده در عمل باشد و بشود آنرا به جوامع عرضه كرد، كار برد 

اگر تمام كوششها متوجه بوجود آوردن و خلق آن جمع بشود، بيراهه . آن بيش از هزاران كتاب و نوشته خواهد بود

رابطه با خدا كدام و با . شود فهميد عدم زور كدام است و زور كدام است ع است كه مىدر آن جم. رفته نشده است

 .قدرت چه، فراخناى الاكراه كجاست و اجبار و اكراه كجا، كيش شخصيت چيست و جهاد اكبر كدام است

ه عمل آن جمع اى را با خود حمل مى كند، نحو  اگر جمعى و يا حزبى پسوند و يا پيشوند، دين، مرام و يا انديشه

به نحويكه اگر از خارج، كسى وارد آن . بايد بيانگر ارزشها، شعارها و نشانه هاى ويژه آن دين، مرام و يا انديشه باشد

اى در آن جمع، بفهمد و برايش قابل لمس باشد كه اين جمع  جمع شد، به محض برخورد و يا زندگى چند روزه

در حقيقت جمع، بيان عملى دين، مرام يا انديشه از تئورى به . ر عمل استبيان عملى همان دين، مرام و يا انديشه د

 .كند غير قابل محاسبه است ديناميكى كه يك چنين جمعى ايجاد مى. عمل است

 : نويسد صدر مى  آقاى بنى

 "قدرت يك چيز ديگر( يا نيروى جانشين شدن)انقالب يك چيز است و ساختن " 

اگر اين اصطالح )، اما هيچ انقالبى تا به امروز بدون رهبرى و انقالبيون اوليه  اين حرف در جاى خود صحيح است

شود انقالب را از رهبر و يا دستگاه رهبرى آن جدا كرد و اين دو از هم  تحقق پيدا نكرده است و نمى( درست باشد

 .  قدرت جانشين آن شودانقالب چيزى نيست كه اول پيروز شود و بعد رهبر پيدا كند و يا يك. جداناشدنى هستند

 : نويسد صدر مى  آقاى بنى

رهبرى داشت يا ( ص)توان جدا كرد؟ انقالب پيامبر  كنيد انقالب را از رهبرى آن نمى به چه دليل حكم مى" 

 آيا تغيير جهت از آزادى -2بود يا نبود؟ در سقيفه، بنا بر انقالب بود يا ايجاد قدرت؟ ( ص)نداشت؟ آن رهبرى پيامبر 

اال . بينيد ايست كه در تمامى انقالبهاى جهان مى قدرت، موجب جدايى رهبرى از انقالب نشد؟ اين همان پديدهبه 

 ."...شود اينكه هراندازه مردم بيشتر به بيان آزادى عمل كرده باشند، احتمال شكل گرفتن قدرت خودكامه كمتر مى

نيست، بايد كسانى عملى را انجام دهند، تا انقالب  به نظر من به اين دليل كه انقالب يك موجود قائم به ذات 

موجوديت پيدا بكند و هنگامى ولو يك شخص حركت كند و چند نفر را در مرحله اول با خود همگام سازد، رهبرى 

انقالب پيامبر، در نسل اول، رهبرى پيامبر را داشت و سقيفه در واقع نسل دوم انقالب . شود نيز در بطن آن زاييده مى

تن به ( ع)اگر در سقيفه بنا بر ايجاد قدرت مطلق بود، جاى اين سئوال اساسى باقى است كه چرا حضرت على . است

و زمانيكه از طريق بيعت عمومى خليفه شد تنها يكبار در مورد ياران گذشته . ها بود بيعت با آنها داد و يار و مشاور آن

 :خود گفت



264 

تا اينكه او خالفت را به دومى ... جامه خالفت را بر تن خود بياراست.( ست نكنايه از ابوبكر ا)به خدا سوگند فالن " 

دانست شايستگى من به اين پايگاه همچون بايستگى ميله است  در صورتيكه مى. سپرد.( كنايه از عمربن خطاب ن)

 )503(".براى سنگ آسيا ياد كرد

. كردند اين بود آنچه كه اينان آن روز از اسالم درك مى افراد جمع شده در سقيفه هم از ياران اوليه پيامبر بودند و 

 .دهد اال اينكه كيش شخصيت و حب رياست انسان را به سوى ايجاد قدرت سوق مى

گيرى انقالب نيروى جانشينى كه از انقالبيون و رهبر انقالب هستند، سكان دار اداره انقالب و رهبرى   بموازات اوج

لذا در هيچ انقالبى امكان . شود ها تشكيل مى طور خودكار نيروى جانشين از همينشوند و بعد از پيروزى ب آن مى

ندارد كه خود انقالب را از انقالبيون و رهبرى آن و نيروى جانشين جدا ساخت گرچه در ذهن، هركدام اينها 

ت كه نقش رهبريت اينجاس. دهند اى هستند، اما در عمل همه آنها پديده جداناپذيرى را تشكيل مى پديده جداگانه

 : صدر توضيح آقاى بنى. سازمان انقالب يك نقش حياتى و اساسى است

علت . اند بدبختانه همواره چنين بوده است كه حريصان قدرت، صاحب قدرت شده. اشتباه شما در همين جاست" 

قالب پيدا بعكس يك ان. است... هم ضعف بخش باورمند به انديشه راهنماى انقالب و دوم ساخت اجتماعى و

خورد،  انقالب فرزندان خود را مى"گويند  اينكه مى. كنيد كه رهبرى آن در دست رهبران انقالب مانده باشد نمى

انقالب فرانسه از دست رهبران آن : خورند در واقع قدرت و آلت هاى قدرت هستند كه فرزندان انقالب را مى

الدوله نخست وزير  پس از انقالب مشروطيت، عين. تالينيسم شد اكتبر روسيه، استالين و اس17وارث جنبش . بيرون رفت

. شد و كار به كودتاى رضاخان كشيد، در انقالب ايران نيز ضدها يا دشمنان آزادى و بيان آزادى به قدرت رسيدند

د از من بع)بينيد و براى آنكه حكم نادرستى را به كرسى بنشانيد، واقعيتى را كه پيامبر  شما اين واقعيتها را نمى

 "كنيد؟ ها تصديق دارند، انكار مى و تمامى تحقيق كنندگان را در باب انقالب( ص...( )شوند و  قدرتمدارها حاكم مى

 اكتبر روسيه، استالين و استالينيسم 17 سال بعد، وارث جنبش 128 اگر انقالب فرانسه از دست رهبران بيرون رفت و 

 انقالب مشروطه نيز از دست رهبران آن بيرون رفت و وارث در انقالب شود اين را تعميم داد و گفت كه شد، نمى

شود، جا ندارد  الدوله نخست وزير آن مى ايران، واليت مطلقه فقيه شد؟ وقتى در انقالبى نظير مشروطه بالفاصله عين

 كه سئوال جدى را متوجه انقالبيون و رهبران آن و اصالً خود انقالب كرد؟

ن من و شما در مورد انقالب در اين است كه شما آن بخشى از انقالبيون را كه به باور خود  تفاوت اساسى در بيا

 -شمريد  اند، بيانگر ساخت قدرت مى اند، بيانگر آزادى و بخش ديگر را كه مانده و قدرت را قبضه كرده حذف شده

اند كه بحث آن جدا است  كرده از پيامبر و معصومين بگذريم كه با كمك وحى اگر قصورى بود خود را تصحيح مى

 در صورتيكه اينجانب هر دو دسته را جزو انقالبيون با خواستگاه ها و ديدگاههاى متفاوت از بيان آزادى و قدرت -

صدر است، اما در عمل آنچه واقع شده است، چنين بوده  به نظر من در تئورى حق به جانب آقاى بنى. شمرم مى... و

ن، بعد از پيروزى بدست بخش ديگرى از انقالبيون، كه قبالً در دوران قبل از پيروزى يار و و بخشى از انقالبيو. است

 .اند اند، به داليل گوناگون حذف شده پشتيبان يكديگر بوده

 تا بحال هيچ انقالبى بوقوع نپيوسته و پيروز نشده است كه بعد از پيروزى، اداره انقالب و يا نيروى جانشين و يا 

شروع ( ص)اول از انقالب حضرت محمد . و رهبرى آن را بدست كسانى خارج از آن سپرده باشندقدرت جانشين

 :كنيم مى

 هسته اصلى و اولين ياران انقالب اسالم همان مهاجرين و انصار بودند كه بعد از آن كه انقالب نضج گرفت اين - 1 

تالف مشى انديشه و فكر بود، اما تا پيامبر زنده بود، با وجوديكه در بين آنان اخ. ياران اوليه نقش اول و اساسى داشتند

اما بعد از فوت حضرت از . شد آمد با دست حضرت حل مى همه تابع و پيرو فرمان وى بودند و هرگاه مشكل پيش مى

 به اى از آنها، عده ديگرى را كنار زدند و آن اقليت هم كه بنا همان انقالبيون اوليه، نيروى جانشين ساخته شد و عده
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عقيده ما، حق با آنها بود، به خاطر پابرجايى دين و ريشه دوانيدن فكر و ا نديشه صبر پيشه كرد و با اكراه و يا غير آن 

شود  نمى. با نيروى جانشين بيعت كردند و از زمان ابوبكر به بعد بمرور، انقالبيون واقعى را از صحنه حذف كردند

عوف، طلحه، زبير على را كنار زدند، اينها از انقالبيون اوليه نبودند  رحمن بنگفت كه چون عمر، ابوبكر، عثمان، عبدال

كند، اما اينها  و يا همگام و يار پيامبر نبودند؟ گرچه بيماريهاى نفس و كيش شخصيت بسيارى از چيزها را نابود مى

اى هم  ب بودند و خدمات ارزندهفهميدند و آنها به نحوى ديگر، اما جزو ياران اوليه انقال اسالم را جور ديگرى مى

 ....ابوبكر يار صديق بود، يار غار بود، عثمان ذوالنورين بود و. كرده بودند

 : صدر  يادداشت آقاى بنى

رهبرى انقالب يعنى موافق بيان .  سال عبادت كرد، به يك نگاه و هوس جانى شد80اصرار در خطا چرا؟ آن زاهد " 

نى از رهبران از ميان مردم بيرون بروند و به قول عبدالملك مروان، وقتى پاى شود كسا آيا نمى(. اسالم)آزادى 

هاى قدرت  جدايى افتاد؟ از اين زمان ببعد، آنها آلت( خطاب به قرآن)ميان من و تو : قدرت به ميان آيد، بگويند

 "هستند يا رهبران انقالب؟

را با عبدالملك مروان، كه نه از انقالبيون اوليه است و نه شود ابوبكر، عمر، عثمان، طلحه و زبير   اوال از ديد من نمى

مربوط به زمانى است كه خليفه گرى در سير تحول خود به پادشاهى موروثى تبديل شده است، ... عشره مبشره و نه

 ما را بغير از آنچه كه( اسالم)در يك رديف قرار داد و ثانياً چنين حكمى محل كالم است كه تمام كسانيكه آزادى 

آنهاييكه . در اين جا، جاى شكى نيست. فهمند و باور دارند،بيانگران ساخت قدرت بدانيم فهميم و باور داريم، مى مى

اما فهم و درك همه مردم از اسالم . هاى قدرت هستند مشمول بيان عبدالملك مروان هستند، خارج از مردم و آلت

تى در بين ياران حضرت رسول مورد قبول شيعه، نظير حضرت ح. آمد يكسان نيست كه اگر بود اين شكل بوجود نمى

 .نيز از اسالم درك يكسانى نداشتند... ، ابن عباس، سلمان، ابوذر، و(ع)على 

 در چين هنگامى كه مائو راهپيمايى مشهور خود را با ديگران شروع كرد و هسته اوليه انقالب نهاده شد، وى با - 2 

هنگاميكه .  با هم حركت را شروع كردند و در طول حركت رهبرى مائو تثبيت گشتهمه... لين پيائو، چوئين الى و

در . ها بودند ها اداره انقالب را در دست داشتند و نيروى جانشين نيز همين انقالب اوج گرفت و پيروز شد، همين

 .زده شدندهاى وسيعى زده شد و بسيارى از انقالبيون كنار  مراحل بعد وسيله خود مائو دست به تصفيه

كرد و رهبرى در دست گاندى بود، بعد از پيروزى هم، همين حزب كنگره   در هند حزب كنگره سازماندهى مى- 3 

 .نيروى جانشين شد و گاندى نيز رهبريت را داشت تا اينكه وى را ترور كردند

ام پيروزى نيز خود آنها  در انقالب شيعى عباسى نيز چون خاندان بنى عباس رهبريت را در دست داشتند به هنگ- 4 

 )504.(پرداختند.... جانشين شدند و سپس به حذف بخشى از ياران خود نظير ابوسلمه خالل، ابومسلم خراسانى و

گيرى انقالب و تثبيت رهبرى آقاى  در هنگام اوج.  انقالب اسالمى ايران نيز از همين قاعده پيروى كرده است- 5 

هنگاميكه انقالب . گرفت  فرمان وى و بدست ياران آنروزى وى صورت مىخمينى، رهبرى سازماندهى انقالب به

گرفت و بنام رهبريت آقاى خمينى از همان  ها بدست وى صورت مى پيروز شد نيز عزل و نصبها و مشروعيت گرفتن

 .ياران، نيروى جانشين ساخته شده و يا بوجود آمده قدرت را در دست گرفت

 انقالب پيامبر از جمله در اين است كه زدو بندها، حذف كردنها در تمام اينها در دوران  تفاوت تمام اين انقالبها، با

رهبر اوليه و بدست وى پايه گذارى شده است، در صورتيكه در انقالب پيامبر، بعد از رحلت حضرت صورت گرفته 

 .است

اگر بشود اين لفظ را بدان اطالق  )فكر و انديشه گروه كوچك ما: گويند صدر است كه مى  در اينجا حق با آقاى بنى

و قليلى ديگر از اهداف انقالب با رهبر انقالب و نيروى قبضه كننده و يا نيروى جانشين كامالً متفاوت بود و به ( كرد

و كار بجايى كشيده شده است كه نيروى جانشين اكنون در . همين علت ما و بسيارى ديگر بدست آنها حذف شديم
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ى واقعى است كه يا اصالً در انقالب نقش نداشته و غالب آنها از مخالفين انقالب بودند و آنهايى ها دست ضد انقالبى

وقتى هدفهاى انقالب، آزادى، استقالل و . كردند اى و كنارى بازى مى هم كه در انقالب شركت داشتند، نقش حاشيه

وقتى براى درس خوانده . شناختند زادى را نمىها، آ درس خوانده% 99ايد كه  رشد بودند، اوالً خود شما قبالً نوشته

 .شود از توده داشت كه در برابر قدرت ايستادگى كند چنين است، چه توقعى مى

 ثالثاً وقتى هدف، آزادى، استقالل و رشد و اسالم بمثابه بيانگر آن است، رهبرى و سازمان در خور يك چنين هدفى 

شناختند و يا قبول داشتند؟ اينكه  ه روحانيت يك چنين آزادى را مىآيا آقاى خمينى و دستگا. را نيز الزم دارد

شناسد و بدان معتقد است  اهداف انقالب اينهاست يك حرف است و اينكه رهبر انقالب و دستگاه رهبرى آنرا مى

. يستندچون در تمام نهضتها و انقالب ها رهبرى و نيروى جانشين بعد از پيروزى، از هم جداپذير ن. حرف ديگر است

و بدين علت مبرمترين گام، خلق و ايجاد سازمانى در خور . كند رهبر و سازمان رهبرى كننده نقش اول را پيدا مى

 .اهداف مورد نظر است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل دهم

  
  

، "مركز ثقل" يا "ستاره"ر رهبرى،  در بخش پايانى كتاب در حد اختصار به وضعيت بعد از انقالب، از نقطه نظر كاد

. ديكتاتور شدن رهبر انقالب، تحوالت فكرى رهبران انقالب و نيروى اپوزيسيون بعد از پيروزى پرداخته خواهد شد

شود مبداء خاصى در نظر گرفت، ولى معموالً انقالبيون  براى انقالبهايى كه در طول تاريخ بوقوع پيوسته است نمى

گيرند و يك چنين روزى معموالً، روزى است كه مسلم شده   و به خاطر انقالب جشن مىروزى را در كشور خود

 و يا روز 1917، شورشهاى خيابانى پتروگراد در مارس 1789 ژانويه 14انقالب پيروز است، نظير فتح زندان باستيل در 

در . گردد ظلم و ستم است بر مىپديده انقالب، يك پديده خلق الساعه نيست و آغاز آن كه به آغاز . 1357 بهمن 22

اى و يا جايى ديگر سر بر  باز در نقطه. كنند پيوندند و فروكش مى طول زمان تحوالت اندك اندك بوقوع مى

كنند كه مسئله خاتمه پيدا كرده  ها گمان مى توده مردم و حتى انقالبى. گردد كشد و سپس به داليلى خاموش مى مى

 .است
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اى كه اتفاق بيفتد و هر حركتى كه ايجاد شود، از بين رفتنى نيست و ما چه بخواهيم و  ادثه اما حقيقت آنستكه، هر ح

اما در مقياس جامعه كشور و زمان، اين اعمال . چه نخواهيم هر عملى اثر وضعى خودش را برجاى خواهد گذاشت

هاى باران كه بر دشت  طرهكوچك در ديد كوتاه بين ما قابل رؤيت نيست و اين حوادث و اتفاقات كوچك، مانند ق

رود و پس از جمع شدن اين قطرات در درون زمين، گاه به صورت  بارد، به اعماق زمين فرو مى و كوهسار فرو مى

گردد و يا در  ها و يا دريا سرازير مى كند و يا بصورت رودخانه و يا سيل به سوى دره چشمه از جايى فوران مى

در نتيجه . گيرد شود و بعدها، آن ذخاير مورد بهره بردارى قرار مى ه مىهاى وسيعى در درون زمين ذخير حفره

هاى قبلى در جهت خواست و ميل  شود، زمانى ما با برنامه همين آب كه قطره قطره از ريزش برف و باران ذخيره مى

همه چيز را بدرون شود و  كنيم و گاه نيز بدون برنامه ريزى بصورت سيلهاى مهيب سرازير مى خود از آن استفاده مى

پردازد تا سرانجام به ته جلگه و دشت پهناور  كشد و به هر جا كه رسيد به تخريب و ويرانى آنجا مى خود فرو مى

 .برسد و يا به دريا متصل گردد

نظر به اينكه انسان بطور طبيعى مخالف ظلم و ستم و درصدد .  حركتها و بارشهاى اجتماعى نيز به همين صورت است

وردن حقوق خويش است، حركت با شدت و ضعف هميشه وجود دارد و حوادث و وقايع در حال اتفاق بدست آ

از آنجا كه هيچ حركتى بدون برنامه و سازماندهى به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد و سازماندهى . افتادن است

 خور آزادى و استقالل خودجوش نيست و بايد دست به خلق و ايجاد آن زد، حال اگر ما برنامه و سازماندهى در

انسان از بند، بندگى انسان از انسان را داشته باشيم و از پيش براى حركتها، حوادث و وقايعى كه در بستر زمان در 

شرف وقوع هستند و يا در آينده بوقوع خواهند پيوست، برنامه ريزى و سازماندهى شده باشد، نتيجه به سمت 

الجرم سازماندهى و خلق و ايجاد سازمان، . پردازد ت به تحميق و تخريب مىكند و در غير اينصور دلخواه ميل مى

اصلى انكارناپذير است و هيچ سازمان و تشكيالتى نيز بدون رهبرى و هدايت متصور نيست و نگاه به سازمان از اين 

ست، چون ركن اصلى سازماندهى نيز كادر رهبرى آن. منظر يعنى رهبرى و هدايت حركتها بسمت هدفهاى معين

خيزند، وجود سازمان و رهبرى براى آنستكه به  پيوندند و موجها بصورتهاى گوناگون بر مى حركتها هميشه بوقوع مى

بنابراين نگاه به انقالب از نقطه نظر كادر رهبرى آن . مهار موجها و طوفانهاى برخاسته در جهت هدف دلخواه بپردازد

 .خالى از فايده نيست

سازماندهى هم خودجوش است و هم بر مدار قدرت و هر دو نوع را انسان بوجود ": صدر  يادداشت آقاى بنى

مربوط به امورى ... نياز به پيش بينى و. شود اگر سازماندهى خودجوش باشد، جهان جريان رشد مى. آورد مى

. شود ودبيگانگى مىدر واقع برنامه گذارى مصون ماندن از خ. شوند شود كه در بيرون و بر مدار قدرت ايجاد مى مى

غافل از اينكه بر . بينيد، يعنى ديد قدرت مدار داريد مشكل شما اين است كه رهبرى را بيرون و دوگانه از سازمان مى

همين مشكل در . شود شود و هر سازمانى سرانجام در آلت قدرت از خودبيگانه مى مدار قدرت، سازمان آلت رهبر مى

 ".دغرب و با احزاب سياسى وجود دارن

برنامه و سازماندهى در خور آزادى و استقالل انسان، از رهايى از بند بندگى انسان "صدر معتقد است كه   آقاى بنى

 از انسان،

 . "شود چنين سازماندهى خودجوش است و غير خودجوش آن محال است زيرا ناقض آزادى و استقالل مى" 

پذيرند كه  صدر مى وقتى آقاى بنى. آورد سان بوجود مى اين حرف حقى است كه سازماندهى هر نوع كه باشد، ان

پذيرند كه  آورد، الجرم مى سازماندهى هم خودجوش است و هم بر مدار قدرت و هر دو نوع را انسان بوجود مى

آورد و بنابراين اين انسان است كه بر مدار قدرت و يا آزادى حركت  اين انسان است كه سازمان را بوجود مى

اما سازمان بدون رهبرى . شود، حرف درستى است اينكه سازمان بر مدار قدرت آلت دست رهبرى مىدر . كند مى

از خودبيگانگى سازمان هم به از خودبيگانگى انسان . متصور نيست، سازمان قائم به ذات نيست و قائم به انسان است
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بنابراين نقش اصلى را . را هم از خود بيگانه كنندانسان و يا انسانهايى بايد از خود بيگانه شوند، تا سازمان . برمى گردد

شود گفت، تمام سازمانهايى كه براى آزادى و استقالل بوجود آمده و سرانجام به  به جرأت مى. كند انسان بازى مى

 :اند استبداد و زورمدارى كشيده شده

  و چه كادر غير رهبرى است  در درجه اول به علت كارپذيرى شركت كنندگان در سازمان، چه در كادر رهبرى- 1 

 چگونگى شكل سازماندهى و روشن و شفاف بودن مرام و تعهداتى كه بنيانگذاران و شركت كنندگان، سازمانى را - 2 

 .اند ريزى كرده بر اساس آن پايه

م  و مهمتر از همه ايستادگى و حراست دائمى عموم مردم و رهبرى در جلوگيرى از به انحراف كشيده نشدن مرا- 3 

 .باشد ريزى شده است، مى و تعهداتى كه سازمان بر اساس آن پايه

 به نظر من رهبرى بيرون از سازمان معنى ندارد و رهبرى و سازمان دو پديده در هم ادغام شده و دو امر جداناپذير 

آيا تابحال . آورد و اگر سازمان متولد شود، رهبرى را همراه خود دارد چون سازمان را انسان بوجود مى. هستند

ديده شده است كه سازمانى بدون رهبرى متولد شده باشد؟ حتى ارتش كه غالباً يك سازمان امرى است وقتى 

گيرد، ظاهر امر اين است كه اين رهبرى در بيرون قرار دارد، اما درونى است، چرا كه  رهبرى در رأس آن قرار مى

اساسى و يا سنت رايج وجود ارتش را الزم ديده و شركت رهبرى ارتش به سازماندهى كل كشور كه بر اساس قانون 

مسئله اين نيست كه رهبرى درونى، . كنند كنندگان در ارتش نيز مطلع از قانون اساسى و يا سنت در آن عمل مى

. تواند باشد بفرض هم كه بپذيريم كه رهبرى در بيرون هم مى. خارج از مدار قدرت است و بيرونى در مدار قدرت

اين رهبرى بيرونى انسان و يا انسانهايى در خط آزادى باشند، آن سازمان را هم در آن جهت هدايت اگر در 

صدر فرمانده كل قوا شدند، رهبرى بيرونى بود يا درونى؟ البد در آن هنگام  آيا هنگامى كه آقاى بنى. كنند مى

د شدن بود، ارتش هم در آن جهت همين رهبرى بيرونى چون بطور نسبى در خط آزادى و آزا. بيرونى بوده است

بازجوى . در اينجا حيفم آمد كه اين نكته را خاطرنشان نكنم. به حركت درآمد و به يك ارتش كارآمد تبديل شد

گيريم از  صدر چكار كرده است كه هر ارتشى را كه مى دانم كه آقاى بنى نمى: اينجانب در زندان با عصبانيت گفت

 ! كند او دفاع مى

  
 هبرى انقالبها كادر ر

  
 :شود به دو نوع تقسيم كرد  انقالبهاى گذشته قرن اخير را به لحاظ كادر رهبرى آن مى

 انقالبهايى كه در پروسه تحوالت خود از يك تشكيالت و سازمان دموكراتيك در درون نسبت به اعضاء خود - 1 

وعيت حقوقى، اجتماعى و سياسى نسبى بوده برخوردار بوده و از نظر جامعه خود و جهان نيز، آن سازمان داراى مشر

 .و يا در طول پروسه خود اين مشروعيت را پيدا كرده است

 . انقالب هايى كه قبل از پيروزى و در طول تحول اساسى خويش فاقد چنين تشكيالت رهبرى كننده است- 2 

كنند، كامالً از   را كه طى مىگيرند و مسيرى  بعد از پيروزى انقالب، جهتى را كه اين دو نوع انقالب بخود مى

براى نوع اول، انقالب هند به رهبرى گاندى و يا انقالب آفريقاى جنوبى به . يكديگر متمايز و قابل تشخيص است

 .توان نام برد رهبرى نلسون ماندال را مى

 كمك حزب كنگره  در انقالب هند با وجوديكه گاندى رهبر منحصر بفرد و در واقع مركز ثقل بوده وتوده هند را با

هاى مختلف حزب كنگره، تشكيالتى بود كه در درون  بسيج و پشت سر خود داشت، اما به لحاظ اينكه در طول دهه

هند موجوديتش تثبيت شده بود و از مشروعيت نسبى در داخل و خارج هند برخوردار بود و در درون حزب نيز 

ان فعاليتهاى سياسى را در هند سازمان داده بود و گاندى نيز همه اعضاء آن از حقوق برابر برخوردار بودند و سالي
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و بنا به گفته جواهر لعل نهرو، سازمان كنگره هم . هنگامى كه خود وارد سازمان كنگره شد به آن روحى تازه بخشيد

 :آمد حمايت كننده و هم تعديل كننده گاندى به حساب مى

كوشيد نظرهاى  هاى غريبى داشت اما هرگز نمى اى ديگر نظريهگاندى درباره امور اقتصادى و اجتماعى و چيزه" 

گشت و گاهى اوقات در  خود را بر كنگره تحميل كند، هرچند هم كه بطور مداوم در نظرهايش تكاملى حاصل مى

ساخت با اينهمه سعى داشت كه بعضى نظرها را به كنگره هم تلقين  نوشته هايش تغيير نظرهاى خود را منعكس مى

گاهى . خواست كه مردم را با خود همراه ببرد كرد زيرا مى ر اين موارد خيلى با ماليمت و احتياط عمل مىد. كند

 .شد كمى به عقب بازگردد آمد و ناچار مى رفت كه براى كنگره زيادى بنظر مى اوقات آنقدر پيش مى

اما .  اساسى او هم موافقت نداشتندهاى ها بانظريه توانستند تمام نظرهاى او را يكسره بپذيرند و بعضى  همه نمى

آمد و با موقعيت محيط موجود آن  يافت و به كنگره مى بسيارى اشخاص هم نظرهاى او را بصورتى كه تعديل مى

 )505(".كردند يافت قبول مى زمان سازش مى

كرد و در  اه مى گاندى در تمام دوران فعاليت به سازمان كنگره به عنوان يك منبع نيرو و رهبرى كننده كشور نگ

 .آمد نظر مردم هند نيز حزب كنگره يك سازمان و تشكيالت پروپا قرص و مشروع به حساب مى

 در آفريقاى جنوبى نيز حزب كنگره خلق آفريقا كه ساليان طوالنى عليه نژادپرستى مبارزه كرده بود، هم 

يت سياسى و اجتماعى در داخل و خارج موجوديتش را در داخل و خارح به اثبات رسانده و هم از موقعيت و مشروع

 سال از زندان آزاد شد و حزب كنگره، او را بعنوان رهبر 27هنگامى كه ماندال بعد از . آفريقاى جنوبى برخوردار بود

خود پذيرفت، در واقع، او رهبرى بود كه از درون يك سازمان سياسى كه به دموكراسى معتقد شده بود، بطور 

الجرم اگر هم خود او تمايل به .  و كادر رهبرى سازمان هم پشتوانه او و فعاليتهايش بودطبيعى باال آمده بود

داشت، سازمان رهبرى كننده كه در جامعه مشروعيت حقوقى و اجتماعى يافته بود، مانع چنين  طلبى مى قدرت

 .شد روندى مى

آن دموكرات منش باشند و يا در پروسه شوند و از يك چنين تشكيالت رهبرى كه رهبران   انقالبهايى كه پيروز مى

عمل به آن سمت تحول پيدا كرده باشند، برخوردار هستند، بعد از پيروزى نيز در جهت دموكراسى نسبى پيش 

در اين نوع انقالبها اشخاصى هم كه به . شوند روند و كمتر به سوى ديكتاتورى و توتاليتاريسم در غلطيده مى مى

كند و يا بطور  كنند و سازمان، آن فرد را به رهبرى خود انتخاب مى ت استثنايى پيدا مىداليل و شرايط ويژه، وضعي

آيد، از قدرت مطلق برخوردار نيست و همه استعدادها و  طبيعى در درون سازمان بصورت رهبر آن تشكيالت در مى

 بخواهد قادر نخواهد بود كه امكانات بپاى او ذبح نشده است و اهرمهاى قدرت تنها در دست او نيست و لذا اگر هم

خود سازمان و وجود آن نيز يك . سلطه خود را بر همه غلبه دهد و يك ديكتاتورى فردى و يا جمعى بوجود آورد

 .سازمان فرمايشى نبوده كه بنا به فرمان بوجود آمده باشد كه بنا به فرمان نيز از بين برود

 : نويسند صدر در نقد اين قسمت مى  آقاى بنى

 ). 506("زب همواره سازمان براى قدرت استح" 

 : گويند  در ادامه مى

در هند و آفريقاى جنوبى، دو . اند اند، استبداد برقرار كرده حزب هايى كه بر سر اصل اصالت قدرت سازمان يافته" 

اتورى توانست ديكت يك حزب نمى( گاندى پيش از آن در آفريقاى جنوبى مبارزه كرده بود)در هند : وضعيت بود

در آفريقاى . برقرار كند و رهبران كنگره نيز دموكرات مسلك بودند و گاندى نيز عدم خشونت را روش كرده بود

تحول طوالنى و پذيرفتن مردم ساالرى و وجود . جنوبى حزب ماندال، در آغاز ماركسيست و جانبدار خشونت بود

تواند، مردم ساالر يا  زمان بعالوه انديشه راهنما مىبدين قرار سا. نيروها و سازمانهاى ديگر، موجب دگرگونى شد

 )507(".مستبد باشد
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شود سازمان و احزابى بوجود آورد كه بر   چرا كه مى"حزب همواره سازمان براى قدرت نيست" بنا به همين نظر 

ر بستگى به فرهنگ و و بيشت. تواند مردم ساالر و يا مستبد بشود سازمان هم مى. اصل اصالت قدرت سازمان نيافته باشند

 .مشى رهبران آن دارد واال هر سازمان و يا حزبى انديشه راهنماى خودش را دارد
  

  انقالب نوع دوم

  
 منظور از انقالب نوع دوم، انقالبهايى است كه قبل از پيروزى و در طول تحول خويش فاقد يك ارگان رهبرى 

نوع اخير نيز به لحاظ شكل به دو . است -استوار شده باشد  كه ساختار آن بر دموكراسى و مردم ساالرى - كننده 

ولى به لحاظ ماهيت و محتوى، هر دو نوع آن يكى است و هر دو به سمت ديكتاتورى و استقرار . شود نوع تقسيم مى

 .جويند رود و از تمام امكانات موجود كشور در جهت استقرار يك چنين نظامى سود مى نظام توتاليتر پيش مى
  
 انقالبهايى كه قبل از پيروزى داراى تشكيالت و يا حزب رهبرى كننده است، اما ساختار تشكيالت و يا حزب به - 1 

گردد و مجموعه سازمان و  نحوى است كه بسادگى، رهبرى آن تشكيالت و يا حزب در دست يك شخص متمركز مى

ين رابطه انقالب شوروى و چين مثال در ا.  است"ستاره" و يا "مركز ثقل"تشكيالت رهبرى مطيع و تحت امر 

گيرد و با  ساختار احزاب پرولتارياى دو كشور اخير بصورتى است كه قدرت در دست يك فرد قرار مى. خوبى هستند

وجوديكه در دستگاه رهبرى آن افراد زيادى عضويت دارند، ولى قدرت در دست يك فرد شاخص كه ما آنرا 

گردد و دستگاه عريض و طويل رهبرى چيزى جز آلتى در دست  يم متمركز مىا  ناميده"ستاره" و يا "مركز ثقل"

 اظهار وجود و يا "مركز ثقل" نيست و اگر يك چنين تشكيالتى بخواهد در مقابل آن "مركز ثقل" و يا "ستاره"اين 

ن درون يك چني. دهد جلو خواست و اوامر او ايستادگى كند، به سادگى خاصيت وجودى خود را از دست مى

برند  هاى گوناگون افراد ناراضى درون خود را از بين مى احزاب و تشكيالتى انباشته از توطئه است و اغلب با توطئه

كند يكى از  هاى رهبر باشند و يا فهميده باشند كه رهبر در مسير نادرستى حركت مى و كسانى هم كه مخالف خواسته

كنند  شوند و يا سكوت اختيار مى و الجرم از صحنه خارج و نابود مىكنند  مخالفت مى: دو راه بيشتر در پيش پا ندارد

 .مانند تا زمان فرصت در اختيار آنان قرار دهد و سرانجام كار بسود آنها تمام شود و منتظر مى

 نوع ديگر نظير انقالب اسالمى ايران، انقالبى است كه فاقد تشكيالت و يا حزب رهبرى كننده است و تنها داراى - 2 

هبرى فردى است و به داليلى كه به بخشى از آنها در همين كتاب اشاره شده است، انقالب در طول تحول خويش ر

آيد و رهبرى انقالب   انقالب در مى"ستاره" و يا "مركز ثقل"گيرى، آن فرد شاخص بصورت  و بويژه در هنگام اوج

 .گيرد در يد قدرت او قرار مى

 : نويسند مىصدر   در نقد اين قسمت آقاى بنى

از )كنيد و آن اينكه رهبرى انقالب ايران يك روحانى و در مقام تقليد بود  در اين مقايسه، از يك امر غفلت مى" 

چون هيچ سازمانى . شود يعنى قدرت هدف نيست، يعنى واليت با جمهور مردم است يعنى او حاكم نمى( ديد مردم

 )508.("هژمونى ندارد، استبداد بعد از انقالب نيست

اند كه حكام واقف  شود؟ ثانياً مراجع تقليد و روحانيت بخشى از قدرت بوده  اوالً به چه دليل مرجع تقليد حاكم نمى

ثالثاً با . اند آورده هاى آنان سر تعظيم فرود مى از اين امر نيز قدرت آنها را ملحوظ داشته و در برابر بخشى از خواسته

شته و دارند، چرا قدرت هدف نيست؟ و رابعاً كدام مرجع تقليد تا به امروز به ديدى كه مراجع از اسالم و دين دا

واليت جمهور مردم معتقد بوده است؟ و عالوه بر همه اينها آيا هژمونى سازمانها در مقابل هژمونى سازمان روحانيت 

 آيد؟ و مرجعيت چيزى به حساب مى

 :اند صدر به اين سئوال پاسخ داده  آقاى بنى
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بفرماييد اوالً به چه دليل، اما آن روز هم همين ديد را داشتيد؟ آن روز، از ديد ما، .  بعد از تجربه آن استامروز" 

تعهدهايى بودند كه ... روم و گفت واليت با جمهور مردم است و من به قم مى گفت و چون مى مرجع دروغ نمى

اما با حاصل تجربه، غلط است درباره پيش از .  نكرديمانتقاد بر ما وارد است كه چرا چشم و گوشها را باز. پذيرفت مى

 ."تجربه حكم كردن

 قصد ندارم مسئله را شخصى كنم و اال بودند كسانيكه آنروز هم همين ديد را داشتند و افتادن كار بدست آقاى 

 ولى در آنروز در اقليت نا چيزى بودند. ديدند خمينى و روحانيت را خطرناك مى

 انقالبها، هر ارگان جديدى كه بوجود آيد و يا به دستور به وجود آورند، اسباب دست رهبر در  در هر دو نوع اين

هاى بوجود آمده بعد از پيروزى نقش آلت و ابزار دست رهبرى را  ارگان. جهت استقرار رژيم ديكتاتورى است

 آن ارگان و يا سازمان با يك كنند و هر وقت كه رهبر تشخيص داد كه وظيفه و خدمتشان به سر آمده است، بازى مى

 .شود اى ديگر مى گردد و يا تغيير شكل داده و تبديل به ارگان ديگرى براى اجراى وظيفه فرمان منحل مى

دهد و تحت نام انقالب و حفظ   نوع اخير انقالب نيز بدون استثناء بعد از پيروزى به سمت ديكتاتورى تغيير جهت مى

هاى حكومت قبلى، يك نظام  ور، ملت و يا دين با ديكتاتورى، بر ويرانهو حراست آن، مصلحت انقالب، كش

كند و بسته به شدت و ضعف قدرتش،  ديكتاتورى انقالبى كه با ديكتاتورى قبل نيز قابل مقايسه نيست را، پايه ريزى مى

تا . "يت مطلقه فقيهوال"رود، نظير ديكتاتورى  اگر زمان، فرصت در اختيارش قرار بدهد تا ديكتاتورى مطلق پيش مى

كند، در مقابل  جاييكه در لباس مصلحت انقالب و دين، همان فرامين الهى و مقدسى كه وى از آنها نمايندگى مى

كند و عليرغم مخالفت صريح دين، فرمان لغو اين و يا آن دستور، حرام بودن  اجراى اوامرش نقش ثانوى پيدا مى

آن دسته از فرزندان انقالب نيز كه به نحوى در مقابل امر او . دارد ن مىاين و يا حالل بودن بهمان چيز را اعال

 .برد اش باشند را از بين مى ايستادگى كنند و يا مانع اجراى اوامر ديكتاتور مĤبانه

 در هر دو نوع انقالبهايى كه ذكر شد، چه آنهايى كه قبل و در تحول و پروسه پيروزى، از يك تشكيالت رهبرى 

دموكراتى در بين اعضاء خود و از مشروعيت حقوقى و اجتماعى نسبى در داخل و خارج از كشور، در جمعى نسبى 

طول زمان برخوردار بوده است و چه آنهايى كه در تحول و پروسه پيروزى خود فاقد تشكيالت رهبرى كننده 

نقش مهمى بعهده دارند و بدون اى در طول زمان هستند، در هر دو نوع اين انقالبها و پيروزى آن، مردم  جاافتاده

شركت و به صحنه وارد شدن و يا كشاندن بخشهايى و يا همه اقشار يك ملت، پيروزى و مشروعيت كامل بدست 

 .نخواهد آمد

گيرى آن، رهبرى انقالب از همين مردم به صحنه وارد شده است   در هر دو نوع اين انقالبها، بويژه در مراحل اوج

كند و هر چه مردم بيشتر وارد صحنه شوند، رهبرى قدرت و صالبت بيشترى در  سب مىكه قدرت و مشروعيت ك

وارد شدن توده مردم به صحنه، تنها دليل بر آگاهى و داشتن شعور الزم نيست، بلكه . كند مقابل رژيم موجود پيدا مى

در . ع و اقسام روشها نيز هستاز جمله، دليل بر برانگيختگى و به غليان درآوردن احساسات توده مردم بوسيله انوا

مورد خاص كشور ما، بويژه كه در طول تاريخ سلطنت موهبت الهى قلمداد شده بود و وعاظالسالطين شاه را سايه 

ناميدند، چنان در طول تاريخ در خون و رگ و پوست مردم عجين شده بود كه از خدا، شاه،  خدا در زمين مى

شركت همه جانبه توده اقشار :  توحيد جداناپذيرى را شكل داده بودندميهن،اين سه اقنوم باهم تركيب شده و

 ساله را مشروعيت و حقانيت 2500مختلف ملت در انقالب، ريشه كن كردن اين بنياد تاريخى ظلم و ستم بيش از 

نه پا اى، حقانيت و مشروعيت اين توحيد تركيبى، از اقنوم سه گا بدون يك چنين شركت گسترده همه جانبه. بخشيد

 .ماند برجا مى

ها و ساختن بنايى جديد بعد از سقوط رژيم براى دستگاه رهبرى تا حدودى   در انقالب نوع اول اهداف و خواسته

اند،  روشن و معلوم است و از طريق اين تشكيالت منسجم و اعتمادى كه مردم در طول زمان نسبت به آن پيدا كرده
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 كه ساخته شده است و مرتب "مركز ثقل" و يا "ستاره"دم با فرمان آن در انقالب دوم مر. شوند وارد صحنه مى

مردم نيز فقط از روى اعتماد درست و يا . كنند ها را پر مى گذارد توده مردم از غليان و جوشش بازايستند، صحنه نمى

 انقالب است كه "بت"  و يا"مركز ثقل"كنند و لذا اين  اند از وى تبعيت مى اى كه نسبت به او پيدا كرده كوركورانه

حقيقت آنستكه مردم به وى اعتماد دارند . كند زند و خواست آنها را اعالن مى از زبان مردم و از جانب آنها حرف مى

اند و نه اينكه با شعور و آگاهى الزم به اين مسئله رسيده باشند كه هدف از ريختن به صحنه، تخريب  و يا پيدا كرده

 .ر بجاى آن استچه و ساختن چه بنايى ديگ

 :صدر  يادداشت آقاى بنى

شود؟ تا پيروزى انقالب خمينى كدام سخن خالف مردم ساالرى را گفت؟ شما  بدون شعور چگونه اعتماد پيدا مى" 

اند و به زبان فرانسه در دو جلد  دو جامعه شناس اين زحمت را بخود داده. ايد به خود زحمت مطالعه را نداده

افزون بر اينكه در انتخابات رياست جمهورى، به . خواهند اند چه مى دانسته  قشرهاى مردم مىاند چسان توضيح داده

 ".خواهند خاطر بيان اصول راهنماى انقالب رأى دادند، تا امروز هم مردم بيان اصول را مى

 :شود  اگر بدون شعور اعتماد پيدا نمى

 زنند را توضيح داد؟  خودكشى دسته جمعى مىشود اين پديده را كه كسانى بفرمان دست به  چگونه مى- 1 

فرستادند از روى شعور بود؟ بوجود  ها مى  آيا سيل انبوهى از جوانان و نوجوانانى را كه در جنگ به روى مين- 2 

 .آفريند آمدن عشق كور و تنفر، اعتماد بدون شعور مى

اى بعضى از شخصيتها، اعتماد بدون شعور پيدا  از طريق كارپذيرى و بمبارانهاى اطالعاتى در بعضى از شرايط و بر- 3 

خوارج كه دسته جمعى با حضرت على به جنگ برخاسته بودند، از روى . شود و از اين نوع اعتمادها كم نيست مى

 شعور بود؟

 موضوع اصلى كتاب، سخنان خالف مردم ساالرى آقاى خمينى است و موارد زيادى نيز تا قبل انقالب در همين - 4 

 .ده استكتاب آم

كند   به تنهايى دل خوش مى"بت" اين توده از روى احساسات برافروخته شده خود، فقط به وعده و وعيدهاى آن 

هاى داده شده، عملى است و يا  ها و وعده آيد كه بفهمد و يا ارزيابى كند كه آيا اين خواسته و حتى در صدد برنمى

هايى و   نيز توجه چندانى ندارد و اگر زمانى هم نارسايى"ارهست"هاى مختلف ضد و نقيض همان  حتى به گفته! خير

 مشاهده كند، زمانى كه در حال جوشش و غليان است، آن ضد و "مركز ثقل"يا ضد و نقيضى در گفتار و كردار آن 

 قبوالند كه اين ضد و نقيض گويى براى صالح انقالب بوده و گذارد و بخود مى نقيض را به درست نفهميدن خود مى

 .ام رهبر بهتر به صالح انقالب آگاه است و اين من هستم كه مصلحت انقالب را بدرستى تشخيص نداده
  

  ستاره يا مركز ثقل انقالب

  
پيوندد، هر چه بر شدت ديكتاتورى آن   رژيمهاى ديكتاتورى حاكم بر كشوريكه معموالً در آنجا انقالب بوقوع مى

تا زمانيكه از حمايت و پشتيبانى . شود ها وصل مى برد و بيشتر به خارجى مىرژيم افزوده شود، از نيروهاى داخلى 

ها برخوردار است، رژيم با اتكاء به حمايت نيروهاى خارجى با سركوب و خفقان هر صدايى  پروپاقرص اين خارجى

 .اندگرد آورد و هر حركتى را از ريشه سركوب مى كند، هر مخالفى را از پاى درمى را در سينه خفه مى

ها، فضاى باز سياسى را   به نظر صاحب اين قلم، در مورد بخصوص ايران، شاه با حربه حقوق بشر و فشار خارجى

خواستند، شدت عمل  گيرى انقالب اگر خاطرش از پشتيبانى و حمايت غرب محكم بود و آنها از او مى در اوج. گشود

. داخل ايران هيچ سازمان سياسى فعالى وجود نداشت در 1355تا قبل از سال . آمد داد و كوتاه نمى بخرج مى

نيز بطور ... سازمانهايى هم كه مبارزه مسلحانه عليه رژيم آغاز كرده بودند، نظير مجاهدين، چريكهاى فدايى خلق و
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كامل سركوب شده بودند و اعضاء آنها يا در زندانهاو يا متوارى شده بودند و چنان شكستى به آنان دست داده بود 

 . از آن روش نيز مأيوس و سرخورده شده بودندكه

 در اين زمان شاه حمايت نسبى شوروى و چين را نيز بدست آورده بود و از اين ناحيه نگرانى چندانى احساس 

 55نيروهاى داخلى بهرحال آرام و ساكت دست از هر حركتى كشيده بودند و حتى در ارديبهشت سال . كرد نمى

اگر شما در : ر كردم، چند نفر از سران درجه اول مسلمان روشنفكر سياسى به من گفتندكه اينجانب به ايران سف

تا زمانيكه . شويم خارج كار بكنيد، در داخل اينجا از ما هيچ كارى ساخته نيست و با دست زدن به هر عملى نابود مى

اولين . ت، دست به حركت نزدندنيروهاى داخلى استشمام نكرده بودند كه سياست غرب در مورد شاه تغيير كرده اس

هاى حركت داخلى، زمانى است كه آمريكا شاه را در مورد رعايت نكردن حقوق بشر زير فشار گذاشت و  نقطه

ها با نيروهاى مخالف داخلى باب مذاكره و گفتگو، در زمينه حقوق  خواستار فضاى باز سياسى شد، همزمان آمريكايى

شروع شد و روشنفكران، سياسيون ... هاى سرگشاده ها و نامه عاقب آن سيل شب نامهبشر و ساير مسائل را گشودند و مت

 : صدر يادداشت آقاى بنى. گشت فعاليت را آغاز كردند كه روز بروز به اوج آن افزوده مى... و

دست كم اين نيروها را مشخص كنيد و مستند . حال ديگر قدرت خارجى شد محور. باز مشغول محورسازى شديد" 

براى مثال تا پيش از جنبش اعتراضى سراسر كشور، . وضيح بدهيد چگونه استشمام كردند و چگونه وارد عمل شدندت

وارد عمل شدند؟ بطور مشخص تا مقاله را در ( كنيد حتى روحانيت كه شما در داخل محور مى)كدام نيروها 

سفيد و بن بست رژيم شاه نقش نداشت؟ اطالعات جنبش در قم، كدام نيروها وارد عمل شدند؟ آيا شكست انقالب 

شود؟ ماكه در  دادند انقالب مى علم و فرح ده سال پيش از انقالب به استناد تغيير سياست خارجى به شاه هشدار مى

، مبناى كارمان بن بست رژيم در داخل بود، يا تغيير )51از سال )كرديم  خارج برنامه دولت جانشين پيشنهاد مى

كتابهاى . ام و آن مطالعه سياست آمريكا در ايران است ايد، اينجانب كرده كارى كه شما نكردهسياست خارجى؟ اما 

خواستند تحت مهار خود و پيش از آنكه  نوشتند رژيم شاه به بن بست رسيده است مى آنها مى. نيز هست... سليوان و

آنها خود از . انقالب غافلگيرشان كرد. دير شود، تغييراتى در وضعيت سياسى بوجود آورند و رژيم را تثبيت كنند

 "دهيد؟ كنند و شما به آنها نقش فعال مايشائى مى غافلگيرى و بى اطالعى خود، خود را انتقاد مى

ام در تمام انقالبها،   نه تنها من منكر شكست انقالب سفيد و بن بست رژيم شاه نيستم، بلكه همانطوريكه متذكر شده

اگر رژيمى زمينه انقالب را با اعمال ناشايست و ظلم و . ن انقالب نقش بازى كرده استرژيم حاكم نيز در بوجود آمد

بحث من اين است به غير از رژيم حاكم و مردم . ماند ستم و ديكتاتورى خود فراهم نكند، دليلى بر وقوع انقالب نمى

. ؟ پاسخ من به اين سئوال مثبت استاند يا خير ها نيز نقش داشته اند، خارجى كه در بوجود آمدن انقالب نقش داشته

 : گويد در مورد فضاى باز سياسى كه منجر به سقوط سريع رژيم شاه شد سرهنگ غالمرضا نجاتى مى

 شاه و مشاوران نزديك او، كه در برابر انتقاد فزاينده جوامع طرفدار حقوق بشر و مطبوعات 1355از اواسط سال " 

مدند شدت فشار و سركوب را كاهش دهند و در كنار سياست حقوق بشر خارجى قرار گرفته بودند، در صدد برآ

مهمتر از همه، پيروزى كارتر در انتخابات ...  را با احتياط پياده كنند"آزادسازى"كارتر، در مبارزات انتخاباتى برنامه 

 ) 509.("رياست جمهورى اياالت متحده آمريكا، شاه را وادار به اجراى سياست آزادسازى كرد

و با همه دقت و احتياطى كه شاه براى كنترل و مهار روند آزادسازى بكار گرفت، انقالب شتاب گرفت و كنترل از  

 .دست شاه و رژيمش در رفت

 در هر حال وقتى حركت رو به رشد آغاز شد، براى بثمر رسيدن آن نياز به رهبرى داشت كه آنرا هدايت كند و 

 كه از -  آن روز، ايران فاقد سازمان و يا تشكيالت رهبرى جمعى دموكراتيك در وضعيت. ها را بصحنه بكشاند توده

 -مشروعيتهاى حقوقى، سياسى و اجتماعى در داخل و خارج كشور بر خوردار باشد كه مردم بتوانند به آن تكيه كنند 

به اينكه حركتى را آنهايى هم كه بودند، حتى قادر نبودند كه اعالميه مشتركى با هم امضاء كنند، چه رسد . بود
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اما . توده مردم نيز از سازمانهايى نظير جبهه ملى نه اطالعى داشتند و نه حركتى از آنها ديده بودند. رهبرى كنند

 را ديده بودند كه به همين 42آقاى خمينى از يكطرف مرجع تقليدى بود كه از ناحيه او نهضت پانزدهم خرداد سال 

هايى به مناسبتهاى  اق گسيل داده شده بود و در آنجا نيز گاه و بيگاه اطالعيهعلت دستگير و سپس به تركيه و عر

 بحث واليت فقيه و حكومت اسالمى را در نجف شروع كرد و 48داد و در سال  مختلف عليه شاه و رژيم سلطنتى مى

روحانيت، كرد و با كمك بخشى از  از طرف ديگر روحانيت را به دخالت در امور سياسى تشويق و تحريض مى

سياسيون و روشنفكران مذهبى، بر سلسله مراتب روحانيت و مرجعيت تحميل شده بود، لذا زمينه رهبرى او از هر 

تر بود، زيرا از سالهاى قبل روشنفكران مسلمان در داخل و  ها مهياتر و آماده ها و كالهى كس ديگرى در بين روحانى

كردند و به همين علت متحمل زندانهاى  رهبر از وى حمايت مىخارج از كشور و بخشى از روحانيت نيز بعنوان 

 .طويل المدت و شكنجه شده بودند

هاى گروهى   هنگامى كه شاه به خاطر نقض حقوق بشر و نبود فضاى باز سياسى مورد انتقاد غرب قرار گرفت، رسانه

تاتورى شاه و رعايت نكردن حقوق غرب نيز كه تا آن زمان چندان تمايلى نسبت به مطرح كردن مسائل ايران و ديك

كردند و  دادند، تغيير رويه داده و به نقض حقوق بشر و ديكتاتورى شاه اعتراض مى بشر در كشور از خود نشان نمى

هاى  مقاالت مختلف درمورد رعايت نكردن حقوق بشر، ديكتاتورى شاه، ايجاد خفقان وسيله ساواك، شكست برنامه

هاى گروهى مورد بحث و بررسى قرار  نظرات مخالفين در مورد رژيم شاه در رسانهاقتصادى و اجتماعى رژيم و 

 .گرفت دادند و به مرور دامنه اين مخالفتها شدت مى مى

هاى شديد   آقاى خمينى نيز قبل و بعد از مقاله ارتجاع سرخ و سياه در روزنامه اطالعات، به مناسبتهاى مختلف اعالميه

ها،  در داخل و خارج از كشور، روشنفكران مسلمان، سياسيون، احزاب و دسته. داد و مىاللحنى عليه شاه و رژيم ا

دادند، از  هاى گروهى داخل و خارج مصاحبه انجام مى كردند و يا با رسانه هنگامى كه مسائل ايران را مطرح مى

د، از مراجع ديگر و ساير تا پيروزى انقالب و چند ماهى بع. كردند آقاى خمينى بعنوان رهبر ملت ايران ياد مى

آمد و بويژه از آقاى شريعتمدارى، بعنوان مرجع قدرتمند ياد  شخصيتهاى سياسى بحث و گفتگو و مصاحبه بعمل مى

كردند، اما در آن زمان بدليل نظرات و مواضعش نسبت به رژيم شاه و انقالب، سياسيون و روشنفكران نه تنها  مى

دادند تا بر نظرات آقاى خمينى صحه بگذارد  مواردى وى را تحت فشار نيز قرار مىكردند، بلكه در  التفاتى بوى نمى

حتى يكبار هنگاميكه آقاى مهندس . شد و حتى به خاطر جلب نظر آقاى خمينى از مالقات با وى نيز خوددارى مى

. ها قرار گرفت ىاهللا شريعتمدارى ديدار بعمل آورده بود، مورد انتقاد بعض بازرگان نخست وزير در قم از آيت

 : مرحوم بازرگان نيز در راديو و تلويزيون قريب به اين مضمون گفت

 ".نفهميديم چرا ديدار از يك مرجع تقليد عيب دارد" 

شد، اقشار مختلف مردم و   در اثر فشارهاى مختلف بر رژيم شاه، جو سانسور و خفقان داخلى نيز كه بمرور شكسته مى

 .كردند و روحانيت جرأت بيشترى براى اظهار نظر و انتقاد از مظالم رژيم شاه پيدا مىبويژه روشنفكران، سياسيون 

هاى دانشجويى داخلى و خارجى و سازمانهاى مختلف در داخل و خارج از كشور و   شدت پيدا كردن مبارزات توده

صال شاه و رژيم وى در برنامگى، بى ارادگى، درماندگى و استي ها، از اين مبارزات از يكطرف و بى حمايت غربى

مقابله با وضعيت بوجود آمده از طرف ديگر جامعه و توده مردم را به حركت در آورد و آنها را به جوش و خروش 

هاى گروهى و بويژه راديو و تلويزيون بر روى احساسات توده مردم و بحركت درآوردنشان  تبليغات رسانه. واداشت

ظر نگارنده، توده بحركت درآمده از ساير جمعهاى معمولى تفاوت كلى بن. و ساختن يك توده نقش مهمى دارند

انسان هنگامى كه عضو يك توده است، از ويژگى خاصى برخوردار است كه همان شخص هنگامى كه خارج . دارد

 .از توده است، فاقد آن ويژگيهاست
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رهبرى فردى داشته باشد، بسيار  توده بحركت درآمده اگر فاقد يك تشكيالت رهبرى جمعى و دموكراتيك باشد و 

خطرناك خواهد بود، چرا كه آن رهبر بسادگى قادر است كه توده را در جهت سازماندهى يك نظام ديكتاتورى 

توده بحركت درآمده در اثر ببازى گرفتن احساساتش در اعماليكه مĤالً عليه منافع خودش نيز هست . شكل دهد

 "ستاره" است و با فرمان آن "مركز ثقل" و يا "ستاره"گوش به فرمان اين توده بحركت درآمده . كند شركت مى

 .كند و نه عقل آنها  توده تعيين مى"بت"جهت حركت توده را . نشيند آيد و فرو مى است كه بحركت در مى

 : نويسند صدر مى  آقاى بنى

برى جمعى و دموكراتيك منظور تشكيالت ره. )"اول معلوم كنيد چنين چيزى ممكن است بعد حكم صادر كنيد" 

تشكيالت . ماند اى جز واليت مطلقه رهبرى نمى بنابراين، چاره. مردم چيزى جز احساسات ندارند( ن. است

براى شما آن تشكيالت فرع بر قابليت جامعه در اعمال حاكميت . دموكراتيك هم تعارف است زيرا شدنى نيست

 ."است

زمانى كه توده شكل گرفت . دهند ا، افراد ساده و عامى تشكيل مىكنند كه همه افراد توده ر ها فكر مى  بعضى

براى . كند كشد و در خود هضم مى روشنفكران، سياستمداران، هنرمندان، تكنوكراتها و سايرين را نيز بدرون خود مى

 گذاشتن بر حفظ و نگهدارى توده برافروخته شده در صحنه، بايد مرتب آنها را با تبليغات بمباران كرد و با انگشت

اى هميشه بايد  تبليغات توده. احساسات آنها و برانگيختن آن، فرصت فكر كردن و خارج شدن از توده را به آنها نداد

تر و در حد فهم عامه باشد، سريعتر  تر و پايين متناسب با هوش و فهم مردم باشد، سطح شعارهاى تبليغاتى هر چه ساده

در بين . ت بايد عواطف و احساسات مردم را هدف قرار دهد و نه عقل آنها راتبليغا. آورد مردم را بحركت در مى

توده، غالباً كسى كه بخواهد تحسين و تمجيد توده را بدست آورد، بايد از آوردن داليل منطقى و بغرنج پرهيز كند 

و يا قهرمان قدرتمند و با  "ستاره". تر از مرز هوش روشنفكران باشد كند بايد در حد پايين و مسائلى را كه عنوان مى

در اعمال و رفتار او شكست معنى ندارد و هميشه در تمام امور . آيد جرأت، هميشه در بين توده بر مشكالت فائق مى

كند و  پيروز است و اين اميد به پيروزى و رها شدن از ناراحتى و بدبختى را به توده در حال حركت تزريق مى

 .كنند شاهد پيروزى خويش خواهند بود  آنها باور مىدهد كه چنان اميدى به آنها مى

 توده، هرچه به زبان احساسات آنها آگاهى بيشترى داشته باشد، بهمان ميزان، قادر است كه توده "بت" يا "ستاره" 

گردند،  بسيارى در رابطه با اعمال توده، بدنبال علت و سبب منطقى مى. را در جهت اميال خود اغفال و تحميق كند

 مورد تجزيه "مركز ثقل" يا "ستاره"ر صورتيكه اعمال و حركات توده برانگيخته شده را بايد در رابطه با اميال آن د

آقاى خمينى با شرايطى كه پيش آمده بود، در رابطه با آنچه كه در مورد توده و چگونگى تبليغات . و تحليل قرار داد

 همه آنها را در چنته خود داشت و واجد برخوردارى از بر روى او، براى بدست گرفتن رهبرى آن، گفته شد،

 . توده شدن بود"مركز ثقل" و يا "ستاره"

 : صدر  يادداشت آقاى بنى

البته بر آن ! كنند  را هم مردم ضايع مى"عقالً"گذاريد حاال ديگر عقل  در توهين به مردم حدها را پشت سر مى" 

آنها آزادى . قدرت مسئله توده نيست: توانيد حتى از خود بپرسيد اصل راهنما كه ثنويت تك محورى است شما نمى

پس آنها هستند كه به . ها است قدرت مسئله نخبه. خواهند زيرا دائم تحت تجاوز هستند از تجاوزات قدرت را مى

محلى . دش گوييد، استبداد غير ممكن مى توانستند كارى را بكنند كه شما مى اگر مردم مى... گويند و مردم دروغ مى

 .شد مردم ساالرى بر اصل مشاركت بر قرار مى. ماند براى حتى مردم ساالرى بر اصل انتخاب نيز نمى

هنوز نخوانده )اگر دارند چرا تا اينجا و از اين پس نيز (  ن-منظور هوش و فهم مردم است ) بنظر شما مگر دارند؟ 

 كند؟ نقش پيدا نمى( شناسم مطمئم هستم زيرا اصل راهنما را مى
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توانيد دو محور فعال، رهبر  زيرا حتى نمى. دهيد كنيد، باال نوشتم از اين پس نيز به شعور مردم نقش نمى  مالحظه مى

 )510.("افسوس كه موازنه عدمى را تمرين نكرديد. و مردم را تصور كنيد

. ق شدن و كردن توده است اوالً بحث بر سر توهين به مردم نيست، بلكه بر سر چگونگى مكانيسم كارپذيرى و تحمي

 مسئله توده نباشد، آيا پرسيدنى نيست وقتى رژيم شاه سرنگون شد، چه كسانى جاى آنرا پر "قدرت"ثانياً بفرض كه 

ها، سپاه، بسيج،  آيا كميته. ها، همان ابواب جمعى گذشته باقى ماندند كردند؟ فرض بپذيريم كه در بخشى از وزارتخانه

را چه كسانى پر كردند؟ آيا ...  جهاد سازندگى، انجمنهاى اسالمى، نماز جمعه و جماعات، ودادستانى انقالب، وزارت

ها از مردم نبودند و آيا خود اين ارگانهاى جديدالوالده تبديل به قدرت نشده و نقش قدرت را بازى  همين

ديگر آن نيز مردم هستند كه گويند، اين يكطرف قضيه است، طرف  ها به مردم دروغ مى اند؟ ثالثاً اگر نخبه نكرده

رابعاً ايجاد سازمان دموكراتيك و مردم . آيند كنند و در صدد صحت و سقم آن بر نمى مرتب اين دروغها را باور مى

شود و بايد دست به خلق آن زد و اين كارى است مشكل ولى عملى، اما  ساالر از طريق نوشته و كتاب ايجاد نمى

دموكرات منش باشند، انتقادپذير باشند، تاب تحمل عقايد و نظرات ديگران را داشته افرادى الزم دارد كه در عمل 

الزم است در بهبود بخشيدن به انتقاد از خود تمركز بيشترى داشته باشيم و سخاوتمندانه : باشند و بنظر من مهمتر اينكه

مان بر اين است كه انتقاد از خود ضعفى بعضى را گ. و آشكارا به اشتباهات خود در برابر مردم اقرار و اعتراف بكنيم

به عكس آن مقياسى از اعتماد به نفس و نقطه قوت و اعتبار هر شخص و يا سازمانى است . شود برايشان محسوب مى

 .كه در آينده بهره خودش را به آنها خواهد پرداخت
  

  ديكتاتور شدن رهبر انقالب

  
آورد و بهر وسيله ممكن   ذات خود دارد كه به ديكتاتورى روى مىشود و چه در  اينكه انسان چگونه ديكتاتور مى

شود كه هر نوع ظلم و ستم و جنايتى را نسبت به كسانيكه  دهد و يا حاضر مى همنوعان خود را تحت فشار قرار مى

ه اين شوند روا دارد، بدون اينكه احساس ناراحتى و عذاب وجدان به او دست دهد، از حوصل مانع ديكتاتورى او مى

به ... كنند كه چنين افرادى كه حاضرند براى منافع شخصى، گروهى و يا اما شايد بسيارى فكر مى. مقال خارج است

. ديكتاتورى روى آورند و مردم را با كمك دستگاههاى تحت امر خود از پاى درآورند، افرادى نادر و كمياب هستند

بينيم، بدين معنى نيست كه ديكتاتوران منحصر به همين  تاتور مىاگر ما نام افراد مشخص را در تاريخ به عنوان ديك

دهد كه مسئله بدين شكل  هاى تاريخى و بويژه انقالب اسالمى خودمان نشان مى تجربه. تعداد بوده و يا خواهند بود

تحت شكنجه نيست و اگر شرايط و جو آماده شد، كسانيكه حاضر باشند با ديكتاتورى و قساوت قلب انسانهاى ديگر را 

 .قرار دهند و بحقوق آنها تجاوز كنند بسيارند

 بايد تمام سعى و كوشش بكار برده شود كه چنين جو و شرايطى براى ديكتاتورى و ديكتاتور شدن آماده نشود واال 

ر ساي... بعنوان مثال اگر بجاى هيتلر، گوبلز و. در صورت آماده شدن جو، بسيارى آمادگى ديكتاتور شدن را دارند

زدند؟ و يا اگر بجاى آقاى خمينى، بهشتى، خلخالى،  رفقايشان بر كرسى او نشسته بودند، آيا دست به همان اعمال نمى

به كرسى رهبرى تكيه زده بودند، همان ....الجوردى، موسوى تبريزى دادستان كل انقالب، هاشمى رفسنجانى و

اى را در پيش رو داريد كه نه او مرجع تقليد  ر آقاى خامنهشما رفتا. كردند؟ جواب همه اينها آرى است كارها را نمى

است، نه آن چنان مبارزات درخشان قبل از انقالب دارد، و نه تخصص، با تكرار سقيفه، منتظرى را حذف و وى را 

ينكه بگذريم از ا. كند ها و استادان روحانى خود و ساير مراجع مى لباسى رهبر كردند، حال ببينيد چه جنايتى با هم

از اينروست كه نبايد . شود هايى را براى از بين بردن ديگران مرتكب شده و مى دستگاههاى اطالعاتى او چه توطئه

 .اجازه داد كه آن شرايط و جو آماده شود
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 يكى از مهمترين علت بوجود آمدن ديكتاتور و ديكتاتورى در انقالب آنست كه متأسفانه در طول مبارزه و به 

گيرى آن و هنگامى كه جامعه در حال غليان و جوش و خروش است افراد سرشناس،   اوجخصوص در زمان

به داليل گوناگونى كه قبالً به بعضى از آنها اشاره شده است، ناتوان از ... شخصيتهاى سياسى و گروهى، روشنفكران و

سيله بتوانند هم كشور را بوجود آوردن يك دستگاه رهبرى منسجم جمعى دموكراتيك بين خود هستند كه تا بدينو

 .اداره كنند و هم رهبر را كه بهرحال يك انسان است و عارى از خطا نيست، در چهارچوب نگه دارند و كنترل كنند

كنند، بلكه روشنفكران، سياستمداران،   در زمان خيزش عمومى نه تنها توده ساده و عامى بر گرد رهبرى طواف مى

دهد كه اگر اطالعى  و كمتر كسى بخود جرأت مى. شوند  گرد او به طواف مشغول مىنيز بر.... گروهها، هنرمندان و

داشت و يا كژى و كاستى را مشاهده كرد و يا ديد كه جهت و سمت انقالب به غير از جهتى كه به مردم وعده داده 

يكه انقالب در ابراز كردن يك چنين چيزى زمان. شده بود، در حال حركت است، آنرا صريح و روشن اعالن كند

 شايد در حكم "مركز ثقل"جوش و خروش است و يا ديگ انقالب را رهبر مرتب بجوشش واميدارد، در مقابل 

كه ... صدر و بينيد كه افراد انگشت شمارى نظير مرحوم مهندس مهدى بازرگان، بنى اگر شما مى. انتحار سياسى است

حق بايد گفت كه از اعتقاد راسخى برخوردار بودند و از احتمال  انقالب ايستادند، ب"ستاره"در مقابل آقاى خمينى، 

 .اند عواقب بعدى عمل خود نيز بى اطالع نبوده

 از علل ديگر ديكتاتور شدن رهبر انقالب جمع شدن افراد و شخصيتهاى ميانه باز و نان به نرخ روز خور هستند كه بر 

 انقالب صادر كرده است تكيه "ستاره"كه فرمان آنرا هايى  شوند و بر كرسى  انقالب جمع مى"مركز ثقل"گرد 

گذارند و يا اگر خيلى شهامت داشته باشند يكنوع خاموشى متمايل به  زنند و بر كارهاى نادرست رهبر يا صحه مى مى

 از انقالب اسالمى نيز. رسانند اش يارى مى گزينند و رهبر را در پيشبرد اوامر ديكتاتورمنشانه صحه گذاشتن را بر مى

 .اين دسته به وفور برخوردار بوده است

ترين حق حيات يك ملتى است شكستند، و زمانيكه چماقداران به جان و مال و ناموس   زمانيكه قلمها را كه ضرورى

هاى اعدام بفرمان رهبر به  كردند، و يا زمانيكه كشت و كشتارها آغاز گشت و همه روزه جوخه مردم تجاوز مى

اين دسته كوچكترين مخالفتى و صدايى از خود در نياوردند و همچنان بر كرسى خود تكيه حركت درآمده بود، 

بسيارى هم بودند . زمانيكه به امر رهبر همه را به جاسوسى يكديگر وادار كردند، باز لب از لب نگشودند. زده بودند

فقيه را اعالن كرد، نه تنها اظهار نظر حتى زمانيكه آقاى خمينى واليت مطلقه . "اعدام بايد گردد"دادند  كه شعار مى

و مخالفتى از جانب آنان بعمل نيامد، بلكه باز همچنان با تكيه بر مسند بعضى از ارگانها بفرمان رهبر، اين مسائل را با 

اولين مرتبه صداى خود را زمانى بلند كردند كه نوبت . شد نگريستند و صدايشان از جايى بلند نمى ديده اغماض مى

تواند بفهمد كه اينان با توجه به انديشه و افكارشان  كسانى هستند كه انسان بخوبى مى. ودشان رسيدبه خ

دهد و از طرف پروردگار  اند كه موافق واليت فقيه باشند، چرا كه انديشه و فكر يكشبه به انسان دست نمى توانسته نمى

جزو مخالفان پروپا قرص واليت فقيه شدند، شايد به بعضى از آنان بعد از حذف خودشان . گردد نيز بكسى ابالغ نمى

گرچه كار . اند مخالفت كردنشان با رهبر كارشان را به انتحار خواهد كشاند كرده همان داليل بوده است كه فكر مى

اند و محسناتى بر آن مترتب است، ولى بهر حال اينان از مسببين ساخته  اين زمانشان درست است و راه صوايى رفته

 .كند و تاريخ و اسناد و مدارك گواه بر آن هستند نتيجه اعمالشان آنها را رها نمى. ن ديكتاتور انقالب هستندشد

 آخرين عامل در اين مجموعه كه بمنزله عصاى دستى براى ديكتاتور شدن رهبر انقالب است، ايجاد ارگانهاى جديد 

انفعاالت انقالب در دوران شور و هيجان آگاه و يا ناآگاه بسيارى با ناآگاهى از فعل و . بعد از پيروزى انقالب است

آورند و  دهند و يا خود ارگان جديدى براى اهداف خاصى بوجود مى پيشنهاد بوجود آمدن ارگانهاى جديد را مى

از اين مطلب غافل هستند كه هر ارگان جديدى كه بعد از انقالب بوجود آيد نهايتاً در يد اختيار مطلق رهبر قرار 
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خواهد گرفت و عصاى دست ديكتاتور در بنياد و استمرار رژيم ديكتاتورى و اجراى اوامر ديكتاتوريهايش خواهد 

 . شوند ها نيز با نيت خاصى، خود عامل بوجود آمدن اين ارگانها مى ها از روى صدق و صداقت و بعضى بعضى. شد

هاى  در انقالب اسالمى نيز ارگانهاى نوبنياد كميته. دشو  در انقالب روسيه و چين از اين ارگانها بحد وفور يافت مى

هاى انقالب، سپاه پاسداران انقالب، بسيج انقالب فرهنگى و ستادهاى آن، جهاد  انقالب، دادگاهها و دادستانى

براى اى  تمام اين بنيادها در دست رهبر وسيله...  خرداد، بنياد مستضعفان، بر پا كردن نماز جمعه و15سازندگى، بنياد 

 . كردند، شد شدند و يا اختالف نظر پيدا مى تصفيه و حذف افراد و كسانيكه به نحوى با رهبرى مقابل مى

. كنند از ميان همين ارگانها بوجود آمد كردند و هنوز نيز مى  چماقداران كه با اشاره رهبر به اينجا و آنجا حمله مى

هاى مختلف، اين و آن فرد را بايد از صحنه خارج و يا  ه سازىسازمانهاى مختلف اطالعات كه به امر رهبر با پروند

اين ارگانهاى جديد كه در يد رهبر هستند بمنزله دولتى در . فيزيكى حذف كنند، از ميان همين ارگانها بوجود آمد

اره زنند و با اش در حقيقت دولت واقعى همين ارگانها هستند كه به امر رهبر دست به هر عملى مى. دولت هستند

دهند و با هر كسى كه رهبر بخواهد تسويه  رهبر در لباسهاى مختلف به خيابانها ريخته و مرگ بر اين و آن را سر مى

كنند كه عامل  آن كسانيكه افتخار مى. پذيرد حساب كند، اين تسويه حساب با درجات مختلف بدست اينان انجام مى

، خودآگاه و ناخودآگاه در ساختن ديكتاتور و استقرار رژيم اند ايجاد اين و يا آن ارگان بعد از انقالب بوده

اند، اما اينكه چه كسانى و با چه نيتى پيشنهاد بوجود آوردن اين ارگانهاى جديدالوالده را  ديكتاتورى شركت داشته

 .طلبد و از حوصله اين مقال خارج است اند تحقيق ديگرى مى به رهبر داده
  

  بعد از پيروزى تحوالت فكرى رهبران انقالب

  
كرده است كه ممكن است اين رژيمها به زودى ساقط   شايد رهبران انقالبها، قبالً چنين چيزى به ذهنشان خطور نمى

شوند و آنها به عنوان رهبران و فرمانرواى مطلق، صاحب اختيار كل كشور گردند و همه چيز با اشاره آنان حل و 

صدر قريب  در مقام نصيحت به رئيس جمهور، در جمع دوستان آقاى بنىهمچنانكه احمد آقاى خمينى . فصل گردد

حاال كه . صدر رئيس جمهور كرد كه رهبر كشور شود و نه آقاى بنى نه آقاى خمينى فكر مى":به اين مضمون گفت

:  بوداند كه تعريف كرده و يا از قول خانم خمينى نقل كرده. "اينها بدست آمده است، بايد در نگهدارى آن كوشيد

 و يا مائو رهبر انقالب چين، زمانى كه نهضت را آغاز ".ديد كه روزى همه كاره ايران بشود آقا در خواب هم نمى"

شايد در بدو امر چنين فكرى به او دست نداده باشد كه روزى نه چندان دور فرمانرواى كل . اى بود كرد، معلم ساده

 . هد گذاشت و همچنين ديگرانچين خواهد شد و پا بر جاى امپراتوران چين خوا

شوند، فكرشان و آمال  گيرد و اين رهبران قدم به قدم به رهبرى و فرمانروايى نزديك مى  همچنانكه انقالب اوج مى

آورد و  گو پديد مى افتد و اين تمايل، تملق شود و تمايل به قدرت در آنها به خلجان مى و آرزويشان نيز دگرگون مى

از ترس از دست . رود كه نجات دهنده بود با قدرت كه اينهمانى پيدا كرد، يادش مى. شود  تملق پسند مى"رهبر"

 .كند دادن قدرت جنايت مى

گيرى و پيروزى انقالب، يك فرد كه در بين همه شخصيتهايى كه در انقالب نقش دارند و نقش   در آغاز و زمان اوج

اما .  انقالب تبديل خواهد شد"مركز ثقل" و يا "ستاره"، به تر است و نقش رهبرى را بعهده دارد وى از همه برجسته

اند در رهبرى با  اى بوده اند و يا صاحب فكر و انديشه چون شخصيتهاى ديگرى هستند كه به دليل نقشى كه ايفا كرده

جود تر شركت دارند و رهبر نيز كه هنوز بصورت مطلق درنيامده و احساس نيز نكرده است كه از و يكدرجه پايين

 واحد مطلقى براى "مركز ثقل" و يا "ستاره"كند، به مرور كه  آنان بى نياز است با آنان كجدار و مريز رفتار مى

 احساس منجى بودن و مسئوليت خطير تغيير "ستاره"انقالب در حال ساخته شدن و قدرت گرفتن است، در اين 

بين توده مردم و جهان بعنوان رهبر بالمنازع هر چه قدرت اين مركز ثقل در . كشور و جهان بوى دست مى دهد
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دهد و زمانيكه وى  شود، به همان ميزان احساس برترى و يك وجود استثنائى به خودش دست مى تقويت مى

اى را از آن خود ساخت و نظراتش قانون و مافوق تلقى  رهبريتش تثبيت گشت و حمايت و پشتيبانى گسترده توده

هاى او داد سخن دادند، وى خودش را يك شخص برگزيده و نجات  زء جزء گفتهگرديد و ديگران در اطراف ج

 .كند اى الهى براى بشريت تلقى مى آورد و وجود خودش را عطيه بخش به حساب مى

كند و از اين زمان ببعد هر كسيكه  اى را در تاريخ و جهان براى خود مشاهده مى  از اين زمان ببعد جايگاه ويژه

يگاه ويژه برخورد كند و يا وى چنين احساس كند، سخت بوى برخورد خواهد كرد و تا وى را نسبت به اين جا

 .حذف نكند از پاى نخواهد نشست

داند از يكطرف   يك چنين رهبرى افكار، رفتار و راه حلها و تلقى خود را از جهان و مسائل آن منحصر بفرد مى

وى به خاطر مسئوليت . گردد ت به بتى ديگر تبديل مىشود و از طرف ديگر خودش بسرع شورشگر و بت شكن مى

شود و به هر  خطير و منحصرى كه در ساختن تاريخ كشور و جهان براى خود قائل است سخت بى رحم و ظالم مى

دهد و براى تحقق هرآنچه  كسى كه مشكوك شود، در حذف و از بين بردن او كوچكترين ترديدى بخود راه نمى

 دست به كشت و كشتارهاى بى حساب و وسيع بدون اينكه احساس ناراحتى و يا گناهى بوى پرورد، كه در ذهن مى

 .زند دست دهد، مى

. بيند  براى اينگونه رهبران در يك چنين حالتى هيچ قانون و قرارومدارى ارزش ندارد و خود را پايبند آن نمى

انديشند و هر آنچه كه به  ويش در جهان مىچون آنان تنها به جايگاه ويژه خود و به سرانجام رساندن رسالت خ

نظرشان آنان را به اين هدف مقدس نزديك كند قانونى عملى، شرعى پسنديده و خدايى است و اگر براى رسيدن 

هاى وسيعى از بين بروند و يا بخشهايى از كشور ويران شود، اين  به اين هدف متعالى ذهنى آنان الزم باشد كه توده

آيد و اعمال در نظر آنان نسبت به آن  ن نسبت به آن هدف متعالى خويش، چيزى بحساب نمىاعمال در ذهن آنا

شوند و از هر ماكياولى،  و بدينگونه است كه اينان پيرو ماكياول مى. شود هدف مقدس و آن جايگاه ويژه ارزيابى مى

 .ماكياولتر هستند

شود بايد در مقابل آن ايستاد و آنرا اصالح  اهر مىهاى ديكتاتورى ظ  بهمين علت است كه از همان اول كه نشانه

كرد، در مراحل اوليه و ضعف امكان جلوگيرى از كژيها وجود دارد، اما اگر اين كژيهاى اوليه ناديده گرفته شود و 

چون ديگر آن .براى رهبر آن شرايط بوجود بيايد كه توضيح داده شد، ديگر زمان اصالح و برگشت دير شده است

مان شخص سابق نيست، بلكه وى بصورت شخصى درآمده است كه هر چيز در كشور با فرمان و دستور او رهبر، ه

 و آگاه از قدرت خويش بر همه چيز "اقبال عامه" انقالب با برخوردارى از "ستاره". گيرد مشروعيت بخود مى

جعه به آراء مردم موجوديت پيدا راند و ارگانهاى بوجود آمده در كشور و حتى آنهاييكه ظاهراً با مرا فرمان مى

و كار تمام اين ارگانها موجه . شود كنند، در حقيقت بنا به طبيعت انقالب بصورت ابزارى در دست رهبر تبديل مى مى

 تمام "ستاره"از نظر اين . جلوه دادن امر رهبر و فرمانهاى آشكار و پنهان وى در افكار عمومى كشور و جهان است

 بايد ابزار دست وى باشند و نقش آلت را براى وى بازى كنند چرا كه خداوند به آنان عنايت ارگانها و همه مردم

 :صدر يادداشت آقاى بنى. كرده و اين شخص برگزيده و ناجى را برايشان به ارمغان فرستاده است

علت كه خود را كند صحيح است اما اينكه تنها به اين  اين امر كه بر اصل ثنويت تك محورى، خود را محور مى" 

 )511("داند و عاملهاى ذهنى و عينى ديگر وجود يا دخالت مهم ندارند، محل كالم است تنها صاحب رسالت مى

طبيعى است كه عاملهاى ذهنى و عينى . اال اينكه نخواستم مطلب به درازا بكشد.  نظر بر نفى عاملهاى ديگر نيست

.  انقالب، دخالت دارد"ستاره"ايگاه ويژه، در مركز ثقل يا ديگرى در بوجود آمدن اين رسالت، خود محورى و ج

در زير از جمله به بعضى از ). 512(دهند تا چنين ذهنيتى براى رهبر بوجود آيد عوامل مختلفى دست بدست هم مى

 :شود آنها اشاره مى
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د و دائم وسيله خود و كنن  افراديكه به تصور بركشيدن خود به قله رهبرى، در زير پوشش رهبر خود را مخفى مى- 1 

 .كنند اياديشان بفكر و ذهن رهبر، اهداف خاصى را القاء مى

 افراديكه با زدو بند و از طريق پوشش رهبر، به حذف ديگران بقصد خالى كردن زمينه، جهت قبضه كردن قدرت - 2 

 .زنند دست مى

 .كنند  يگانه بودن را به رهبر القاء مى چاپلوسان و متملقين بقصد بركشيدن خود در سلسله مراتب قدرت، فريد و- 3 

 رانت خواران و بوجود آورندگان انحصارى، امكانات اقتصادى و مالى كشور، براى خود، وابستگان و - 4 

 .هاى خود خانواده

گيرند نيستند و يا در صدد حفظ و بدست آوردن هستند،   افراديكه اليق پست و مقامى كه در آن قرار مى- 5 

گيرند و اطالعات يكطرفه را به خورد رهبر و از كانال رهبر به  اطى رهبر را در قبضه قدرت خود مىكانالهاى ارتب

 .دهند خورد مردم مى

شمرند و  توانند باشند، اما فرصت را براى استقرار مردم ساالرى مغتنم نمى  آنهايى كه به واقع مردم ساالرند يا مى- 6 

سازند و  ران ديكتاتورى الزم است، خود اسباب ديكتاتورى را مىكنند براى نجات كشور از بح حتى گمان مى

 .دهند تحويل مى

 ... ساخت رابطه با خارج و- 7 

شود  كنند چنانكه غالباً امر بر خود رهبر مشتبه مى  تمام اينها، مرتب به ذهن و فكر رهبر، يگانه و فريد بودن را القاء مى

گردد و بصورت عامل اجراى  ر در چنبره اينان اسير و زندانى مىكشد كه بعضى مواقع خود رهب و كار بجايى مى

 .اين است كه زدو بند و توطئه در اطراف رهبرى بسيار زياد است. آيد توقعات آنان در مى

اى به قله رهبرى مثال خوبى است كه اول آقاى هاشمى رفسنجانى و اعوان و   در اين رابطه صعود آقاى خامنه

اهللا   كمك سيد احمد خمينى دست به توطئه زدند و به حذف استاد و ولى نعمت خود آيتاى با انصارش و خامنه

منتظرى پرداختند و سپس براى اجراى توقعات خاص خود وسيله تشكيل سقيفه خبرگان رهبرى خود ساخته، 

يژه روحانيت اى كه حتى دوره درس خارج نديده بود را رهبر كردند و با قدرت و چماق اطالعات و دادگاه و خامنه

 : خواستند از وى مرجعيت هم بسازند كه عمالً بصورت افتضاحى درآمد و آيت اهللا منتظرى گفتند

 ) 513("، در شأن و حد مرجعيت نيست"در حد فتوى و مرجعيت نيست"ايشان " 

 :  و اين توطئه را افشاء كردند و اضافه كرد

دانستند كه  مراجع بايد مطيع رهبرى باشند و چون مىتمام : آقاى هاشمى رفسنجانى در سخنرانى خود گفتند" 

خواستند با استفاده از قدرت سياسى ايشان را به عنوان مرجع اعال و منحصر  اى در عداد مراجع نيست مى آقاى خامنه

كنند تعريفهاى متملقانه و خالف عقيده شان است و خالصه  به فرد معرفى كنند، و ديدم تعريفهايى كه از ايشان مى

كنند و سپاه و اطالعات روى  جنبه سياسى دارد و دارند دين و مرجعيت شيعه و حوزه را فداى سياست خودشان مى

كنند كه فقط ايشان را معرفى كنند، روى اين اصل  اين موضوع اصرار دارند و مبلغين را در مناطق مختلف وادار مى

ن برسانم كه شما كه در رأس مملكت هستيد حاكم من خواستم اين مطلب را به عنوان اتمام حجت به اطالع ايشا

سرانجام افشاء آن وسيله آقاى منتظرى و كمك ). 514(هستيد، اما قضيه مرجعيت را بگذاريد قداستش محفوظ باشد

 : اى داد و گفت اى اطالعيه ديگران آقاى خامنه

 . "من مرجع شيعيان خارج از كشور هستم" 

ريق ارعاب و تهديد و قدرت اطالعات و دادگاه ويژه همچنان در راه مرجع سازى  و باز نتوانست تحمل بياورد، از ط

و او از اين مسئله سخت در رنج و . اى است و مرجعيت وى جاافتادنى نبوده و نيست خود است كه مĤالً عمل بيهوده

 .شناسند عذاب است كه چرا مردم او را مرجع نمى
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  اپوزيسيون

  
بهاى گذشته اين است كه بعد از پيروزى انقالب، نيروى اپوزيسيونى به معناى واقعى  ديگر از مختصات همه انقال

 تا زمانيكه رهبران انقالب قادر باشند بهر طريقى جامعه را برانگيزانند و به جوش و -كلمه، در مقابل رژيم انقالبى 

كه از تمام طيفهاى مخالف قبل از پيروزى انقالب اپوزيسيون .  وجود نخواهد داشت-خروش و تحرك وادارند 

اما بعد از پيروزى وضعيت مخالفين بكلى . كرد رژيم حاكم تشكيل شده بود، كم و بيش در مقابل رژيم حاكم عمل مى

قبل از پيروزى هم شرايط و وضعيت رژيم حاكم براى خود و براى . با شرايط مخالفين قبل از پيروزى متفاوت است

در صورتيكه بعد از پيروزى شرايط و وضعيت . لفين شرايط رژيم حاكم مشخصمخالفين روشن است و هم براى مخا

 .براى رژيم انقالبى و ديگران از روشنى چندان برخوردار نيست

 : صدر  يادداشت آقاى بنى

بعد از پيروزى انقالب، وفا به هدف . شوند گيرد، مخالفش الجرم زورمدارها مى انقالبى كه با هدف آزادى انجام مى" 

در انقالب ايران نيز بنا بر . آورد دى و جدا شدن از آن و تمايل به قدرت است كه جدايى و اختالف بوجود مىآزا

توانست مانع از  ها شكل گرفتند؛ رهبرى جانبدار اصول راهنماى انقالب مى ها تمايل همين قاعده دو قطب و ميان آن

 "...استقرار مجدد استبداد بگردد، اما

شود گفت كه همه مخالفين يك انقالبى پيش از پيروزى را  نمى. ب به نظر من جاى مناقشه دارد قسمت اول اين مطل

شود گفت همه موافقين آن را نيز آزاديخواهان و مردم  همچنانكه نمى. دهند زورمدارها و يا قدرت طلبها تشكيل مى

شناسيم، حداقل قبل از   و يا آنرا مىشود گفت تمام انقالبهايى كه بوقوع پيوسته است مى. دهند ساالران تشكيل مى

اى از اينها بوده  پيروزى با هدف آزادى از اسارت مستبدان داخلى و خارجى و دست ياران داخلى آنها و يا مجموعه

 .است

وفا به آزادى و جدا شدن از آن و تمايل به قدرت است كه جدايى و اختالف بوجود " در قسمت دوم كه 

ال اينكه يكسان نبودن مفهوم آزادى و حدود و ثغور آن براى همه و نيز بازگشت به ا.  حرف حقى است"آورد مى

 .آيد را بايد بدان افزود كارپذيرى كه غالباً انسان در ورطه آن گرفتار مى

گيرد تا زمانيكه به استقرار   در مرحله جانشينى جهتى را كه رهبرى و نيروى جانشين انقالب آهسته آهسته پى مى

اين وضعيت و . شود، شايد كامالً مشخص نباشد شود و با دست رهبر شالوده ديكتاتورى ريخته مى  منجر مىديكتاتورى

بدليل نامشخص بودن وضعيت . گيرد، براى مخالفين نيز از روشنى چندانى برخوردار نيست جهتى كه رهبرى پى مى

ها كه بعد از پيروزى به جرگه  ز انقالبىو ضعف اطالعاتى و آگاهى، معيار ارزش غالب انقالبيون بويژه آندسته ا

و . گردند اند، و هم توده مردم دچار تعدد هويت و اغتشاش مى مخالفين مشروط و يا غير مشروط انقالب پيوسته

كند كه هر چه بيشتر بر شدت اين اغتشاش و تعدد هويت در معيار ارزشها  دستگاه رهبرى با كمك مركز ثقل سعى مى

 .بيفزايد

 كه بهر دليل تا قبل از پيروزى انقالب در مقابل رژيم ايستاده بودند، به جز اقليت كوچكى كه آزادى را  گروههايى

هدف قرار داده بود و با وجود ضعفهايى كه داشت براى نظام جديد بر اساس موازنه عدمى انديشيده و برنامه 

 جز به دست گرفتن قدرت، آن هم مبهم، تدارك ديده بود، مابقى از اطالعات و دانش عميقى برخوردار نبودند و

اند و خواستار سقوط رژيم هستند و اگر ساقط  دانستند كه چرا و به چه خاطر در مقابل رژيم ايستاده بدرستى نمى

تنها همين يك دليل كه تمام رژيمهاى انقالبى به ديكتاتورى . شود، چه رژيمى را جايگزين آن خواهند ساخت

ه است و رهبرى انقالب با كمك همين توده مردم و قشر روشنفكر شالوده نظام فردى و يا جمعى تبديل شد

ها روشنفكران و  ديكتاتورى را ريخته، كافى است كه ما را رهنمون كند كه اطالعات، دانش و معيار ارزشهاى انقالبى

منقرض شده، چه اند كه بر شالوده رژيم  دانسته توده مردم، از چندان عمقى برخوردار نبوده و بدرستى نمى



282 

كردند و اجازه  اگر اين مسائل برايشان روشن بود، خود به حفظ و حراست و استقرار آن قيام مى. خواهند بسازند مى

 . انقالب و يا يك گروه اقليتى بشود"مركز ثقل"هاى روشن آنها بازيچه دست   دادند كه خواسته نمى

د و نيز بر اساس تجزيه و تحليل خود، از جامعه و حكومت،  هر دسته و گروهى بر اساس طرز تفكر و جهان بينى خو

ها و اشخاصى هم بودند كه با ساقط كردن موافق نبودند، اما در مراحل  البته دسته. اند موافق ساقط كردن رژيم بوده

. بعضى از گروهها هم از دشمنى دست برنداشته بودند. آخر چون سقوط را حتمى ديدند، از در موافقت درآمدند

بعضى از گروهها نيز برنامه هايى براى دست و پنجه نرم . اين بود كه از روز پيروزى، دست به اقدامات مسلحانه زدند

گيرى انقالب، با وجوديكه  هنگام اوج. اند كردن با مخالفين خود، بعد از پيروزى انقالب را در ذهن و فكر خود داشته

تفكرهاى متفاوت و متضاد تشكيل شده بود، همگى در ساقط كردن مخالفين رژيم گذشته از طيفهاى مختلف، با طرز 

و چون در مرحله حركت بسوى هدف مشترك بودند، همه خود را در جمع و از جمع . رژيم اتفاق نظر داشتند

 .كشيدند كردند و لذا موقتاً و در ظاهر از ضديت با يكديگر دست مى دانستند و يا حداقل چنين وانمود مى مى

ها، بطور مدام از شركت اقشار توده  ست كه در اينجا به اين نكته اشاره شود كه غالب روشنفكران و سياسى بايسته ا

زنند و براى وجاهت و كسب مشروعيت هر چه بيشتر و يا مخفى كردن بعضى از مسائل پشت  مردم در انقالب دم مى

نستكه توده مردم به معناى واقعى كلمه، اقشارى ولى حقيقت آ. آورند پرده، پاى توده مردم را در انقالب به ميان مى

رسد و شيرازه رژيم حاكم در  هستند كه در آخرين مراحل انقالب و زمانيكه پيروزى انقالب تقريباً قطعى به نظر مى

 به بعد كه رژيم شاه در سراشيبى سقوط 57در انقالب اسالمى از آذرماه سال . پيوندند حال گسستن است، به آن مى

 . بود، توده به معناى عام كلمه در سراسر كشور در انقالب شركت جستندافتاده

 بطور طبيعى تا آشكار شدن آثار روشن پيروزى بخشى از روشنفكران، دانشجويان دانشگاهها و قشرهاى تحصيل كرده 

 و بمثابه ايستند مذهبى و غير مذهبى و بخش قليلى از روحانيت، اولين گروههايى هستند كه رو در روى رژيم مى

 .نيروى محركه انقالب هستند و اين نكته اخير در تمام انقالبها يكسان است

شود به سكوت پناه  كنند، غالباً در زمانيكه شرايط سخت مى  سياسيون مخالف كه در چهارچوب رژيم حاكم عمل مى

روى آوردن . گيرند  قرار مىبرند و به همين علت مورد انتقاد شديد جوانانيكه انباشته از شور و هيجان هستند مى

 نظير سازمان مجاهدين خلق و چريكهاى فدايى - جوانان تحصيل كرده و دانشگاهى به مبارزه مسلحانه عليه رژيم 

تركيب نيروهاى .  از جمله بدليل همين سكوت رهبران سياسى و مماشات آنها با رژيم حاكم بوده است-خلق 

شود و يا حتى سقوط رژيم به ذهن خود   و آثارى از پيروزى مشاهده نمىشركت كننده در انقالب زمانيكه هنوز اثر

 . مبارزين نيز خطور نكرده است، بسته به شرايط و ساختار اجتماعى هر كشورى متفاوت است

اند  پرورانده  ولى در انقالب اسالمى گروههايى كه در انقالب شركت جسته و بعضاً نيز داعيه تغيير رژيم را در سر مى

ند فدائيان اسالم، بعضى از شخصيتهاى روحانى، احزاب مؤتلفه، بخشى از دانشجويان دانشگاهها، جبهه ملى و مان

آوردند،  احزاب متشكل در آن، نهضت آزادى، بعضى از طيفهاى چپ و سازمانهاييكه به مشى مسلحانه روى مى

تحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان و نيروهاى دانشجويى خارج از كشور كه در كنفدراسيون جهانى دانشجويان، ا

مجموعه تمام اين نيروها در . اند جبهه ملى دوم و سوم متشكل شده بودند، در امر مبارزه عليه رژيم شركت جسته

داد و بنا بر اين اطالق لفظ اقشار توده  مقياس كشور و به لحاظ كميت بخش ناچيزى از مردم كشور ما را تشكيل مى

ه كه شايد به زور به حدود كمتر از يك دهم درصد برسد، نه تنها صحيح نيست، بلكه ما را به نتايج مردم به اين مجموع

 . كند نادرست و كجراهه هدايت مى

 بعد از پيروزى انقالب سران و مؤثرين گروه حاكم رژيم گذشته كشته، متوارى، به زندان افتاده و يا از ترس 

اما مجموعه گروههاى اپوزيسيون . بردند هاى خود مخفى بسر مى در خانه... دستگيرى و مارك ضدانقالب خوردن  و

دادند، بعد از پيروزى و در ابتداى كار همه آنها گروه  در طيفهاى مختلفى كه قبالً مخالفين رژيم گذشته را تشكيل مى



283 

، هر آنچه كه در مجموعه مخالفين رژيم گذشته به غير از بخشى از طيفهاى چپ. دهند انقالبى حاكم را تشكيل مى

چنته داشتند در طبق اخالص گذاشتند و از صورت اپوزيسيون خارج شده و در نقش حاكمان جديد ظاهر شدند و 

 مناصب "مركز ثقل انقالب"بسته به موقعيت، دورى و يا نزديكى، و يا همĤهنگى و تقابل با دستگاه رهبرى و بويژه 

. اند  خود نيز به نحوى در استقرار ديكتاتورى انقالبى شركت داشتهاند و بخواهى و نخواهى مختلفى را اشغال كرده

اما حركت طيفهاى مختلف در ساختن و استقرار نظام ديكتاتورى يكسان نبوده است و باز بسته به بى نيازى به جا و 

 بكنند در "انقالب دوم"خواستند  مثالً آنهايى كه مى. مقام، موقعيت و منصب، مطرح بودن در جامعه متفاوت است

چون پى آمد عمل آنان جنگ تحميلى و . شمار گروههايى بودند كه نقش اول را در بازسازى استبداد بازى كردند

امضاى قرارداد الجزيره است كه در هر دوى اين رويداد، آنان به مثابه عصاى دست آقاى خمينى در شكستن قلمها و 

اما چون در .  برخى هم كوشيدند كه مانع عود استبداد شوندبايد گفت كه. قدمها و تحميل ديكتاتورى عمل كردند

با وجود اين بدليل اينكه اپوزيسيون رژيم گذشته حداقل خود را . اقليت قرار گرفته بودند، از صحنه حذف شدند

شمرد كه وجودش در پيروزى انقالب مؤثر بوده است، در رژيم جديد خود را صاحب حقوق  جزو كسانى مى

بهمين علت بغير از گروههايى كه از روى اعتقاد و يا از روى . ند و براى خود حق آب و گل قائل استدا اى مى ويژه

طلبى و نان به نرخ روز خوردن، بدون چون و چرا ظاهراً تابع امر رهبر هستند و هر چه رهبر امر كند بر آن  فرصت

ئل هستند در امور مختلف نسبت به رهبر و گذارند، بخش ديگر از اپوزيسيون كه براى خود رسالتى قا مهر صحت مى

كنند و لذا رهبر نيز به مرور و با روشهاى گوناگون و به ترتيب قدرت و  گذرد امر و نهى مى آنچه كه در كشور مى

 .سازد ضعف، آنها را از صحنه خارج مى
  

  ارگانهاى مردمى جديدالتأسيس

  
 خدمت به انقالب و كشور با شور و هيجان در ارگانهاى هاى انقالبى و بويژه قشر جوان كه به خاطر  از توده

اى براى بازسازى قدرت استبدادى است، بدون دستمزد و چشمداشتى  جديدالتأسيس انقالب كه در حقيقت وسيله

اين ارگانهاى جديدالتأسيس انقالبى در اوايل كار چند صباحى مردمى و بطور دمكراتيك . شوند بخدمت مشغول مى

 انقالب جمع شده و بصورت ابزارى در "ستاره" و يا "مركز ثقل"شود ولى بسرعت بدور  ت اداره مىو شور و مشور

هايى كه در اين ارگانها مشغول خدمت هستند جزو ابواب جمعى رهبر  شوند و الجرم توده دست رهبر تبديل مى

كند و به  ن آنان را بخود وابسته مىمحسوب شده و رهبر با فرمان راندن بر احساسات و برانگيختن آنان به شور و هيجا

اند، اندك اندك  مرور كه اين توده جوان و ساير مردمى كه در اين ارگانها وارد خدمت بى مزد و مواجب شده

عده قليلى اين ارگانها را ترك كرده و بكارهاى قبلى . شود مسئله زندگى و خانواده و معيشت برايشان مطرح مى

يت آنها چون در اين ارگانها كار كرده و به خم و چم آن آشنا شده و يا پست و خود برخواهند گشت ولى اكثر

اند، از اين ببعد اين ارگان غير انتفاعى و  مقامى را در آن تصاحب كرده و يا خود در ايجاد و رشد آن شركت داشته

توده جمع . شود يل مىصرفاً در خدمت انقالب و مردم براى آنها به يك ارگان محل كسب و كار و حقوق بگير تبد

شده در آنها نيز از يكطرف صاحب شغل و حرفه شده و از طرف ديگر از عنوان انقالبى و خدمت به  انقالب و مردم 

اند، هم شغل و كار دست و پا كرده و هم انقالبى و در  برخوردار هستند و شاد و مسرور كه با يك تير دو نشان زده

وحانيت كه با وارد شدن در سلك روحانى هم بهشت را از آن خود كرده و خدمت انقالب، درست نظير اكثريت ر

 .اند هم امر دنياى خود را تامين كرده

 نظر به اينكه اين ارگانهاى جديدالتأسيس با اقدام افراد مختلف و يا پيشنهاد به رهبر و گرفتن مجوز از وى تشكيل 

دا كرده است و با برخوردارى از امتياز انقالبى بودن، سعى شده و با فرمان او موجوديتش تثبيت گشته و استمرار پي

كنند از طريق رهبرى و غير آن امكانات مادى و حقوقى براى خود و كسانيكه در آنجا فعال هستند دست و پا  مى
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شوند و چند سالى كه بدين منوال  كنند و بدينسان توده عظيمى از جوانان انقالبى حقوق بگير اين ارگانها مى

ت چون اين توده جوان دست از كار و درس و بحث و تحصيل قبلى خود كشيده، دست آورد قابل مالحظه گذش

 . و عضويت داشتن در ارگانهاى انقالبى، ندارد"انقالبى بودن"ديگرى غيز از 

در دهد و به مرور به صورت كارمند آنجا   سرانجام بهترين راه ادامه حيات را ماندن در اين ارگانها تشخيص مى

آيد، با اين تفاوت كه هم كارمند است و هم انقالبى و مسلط بر ارگانهاى قبل از انقالب و مردم و ارگانهاى اداره  مى

اند الجرم مراكز متعدد قدرت  گيرى در امور كشور تبديل شده كننده قبلى كشور عمالً به ارگانهايى فاقد تصميم

قدرت واقعى نيز در دست اين ارگانهاى جديدالتأسيس كه . استبوجود آمده و قانون و نظم از كشور رخت بربسته 

 است و حتى در بسيارى از امور خود رهبر نيز آلت فعل بازى "ستاره" و يا "مركز ثقل"سر نخ آن در دست 

 . آيد شود، اداره كشور بصورت دولتى در دولت در مى كنندگان پشت پرده مى

 جارى است ولى از وجود خود قانون و "مركز ثقل"نها و بويژه از زبان  اسم قانون و حاكميت آن همه جا بر سر زبا

تنها قانون حاكم و به ظاهر مطيع براى ارگانهاى جديدالتأسيس حرف رهبر است كه . ضابطه در جامعه خبرى نيست

ز براى سوار شوند و رهبر ني اى برخوردار مى لذا اين ارگانها در كشور از ارجحيت ويژه. شود بصورت قانون تلقى مى

گذارد و  شدن بر موج و در دست داشتن اين ارگانها، دستشان را در انجام كارهاى خالف قانون، شرع و عرف باز مى

اينان نيز تحت نام حفظ و حراست از دستĤورد انقالب و باز بودن دستشان در تجاوز به جان و مال و حيثيت مردم، 

كند و در رابطه با اين ارگانها   و يا با اشاره از كارهاى آنان حمايت مىشوند و چون رهبر نيز آشكار فعال مايشاء مى

چندان حساب و كتابى در كار نيست، ظاهراً مطيع و تابع امر رهبر و در واقع تابع قدرت جديد بازى گنندگان پشت 

ايجاد نظام  در "مركز ثقل"شوند و بدينصورت اين ارگانهاى جديدالتأسيس به بازوى اجرائى اوامر  پرده مى

 . شوند ديكتاتورى واستمرار آن تبديل مى

 : نويسد  يكى از دوستان كه دستنوشته را مطالعه كرده است مى

پوشانيد؟ از دكتر يزدى نقل كرديد كه سپاه را او تشكيل داد، اين ارگانها همه بدون استثناء در  چرا واقعيت را مى" 

فرياد . اين واقعيت گويا است. آن حكومت خود ابتكار كرد( ها ينتر مهم)حكومت موقت تشكيل شدند و بيشتر آنها 

 ."هاى قدرت جديد را ساخت بجاى آن ستون پايه. توانست دولت را مردم ساالر كند زند كه آن حكومت مى مى

 سپاه هاى انقالب، دادگاهها و دادستانى انقالب، كميته:  ارگانهاى جديدالتأسيس انقالب كه بوجود آمدند، عبارتند از

هاى امداد امام، بسيج، انقالب فرهنگى و ستاد آن، بنياد  هاى نماز جمعه، كميته پاسداران، جهاد سازندگى، كميته

 ... خرداد، ستاد نمايندگان امام در ارگانهاى مختلف، و15مستضعفان، بنياد 

ه صورت خودجوش شروع شده هاى انقالب قبل از اينكه امام به ايران بيايد ب  بنابه گفته آقاى منتظرى، كميته

بنا به گفته خود دكتر يزدى، ابتداء سپاه ) 516.(نماز جمعه نيز به ابتكار و پيشنهاد وى تشكيل شده است). 515(بود

 .پاسداران را وى تشكيل داده است

ى گويد، آقاى خمينى دو يا سه روز پس از به ثمر رسيدن انقالب حكم قضاوت شرع و دادگاهها  آقاى خلخالى مى

 است و متعاقب آن در 1357/12/5تاريخ حكم وى ). 517(انقالب را كه خود با خط خود نوشته، به وى داده است

 . آقاى هادوى به دادستانى كل انقالب منصوب شده است1357/12/9تاريخ 

 : گويد صدر مى  در مورد تشكيل دادگاههاى انقالب آقاى بنى

 . "درجا از او قاپيدند و به فرمان آقاى خمينى تشكيل شد. ندقرار بود حكومت موقت آئين نامه تهيه ك" 

 : شود  ولى متذكر مى

 ."به حافظه اينجانب اعتماد نكنيد، مطلب نيازمند تحقيق است" 

 :شود  با توجه به گفتگوى اخير دكتر يزدى، مسئله دادگاه انقالب روشنتر مى
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رفتم پيش . نخست وزير در امور انقالب طرحش را دادممن بعنوان معاون . دادگاه انقالب را دولت تشكيل داد" 

هاى مردم پراز كينه و نفرت است و هركه را  آقاى خمينى و گفتم آقا انقالب شده، مثل همه انقالبهاى دنيا سينه

هيچكس نميتواند ... اگر در اين مقطع اجازه داده شود  كه هركسى، هر كسى را بكشد. خواهند بكشند گيرند، مى مى

ايشان، فقط يك شرط كرد، . آقاى خمينى اين حرف را پذيرفت و گفت بنشينيد و آئيننامه بنويسيد... ش را بگيردجلوي

بر طبق اين آئيننامه، حاكم شرع را امام ... گفت حكم را حاكم شرع بدهد، من قبول كردم كه آئيننامه نوشته شود

ها را دادستان تنظيم  كند، پرونده ان را دولت تعيين مىاما دادست. كند كند و حاكم شرع رأى را اعالم مى تعيين مى

 ) 518.("اما بعد، اين نظم بهم خورد. نمايد كند و حكم صادر مى دهد، دادگاه رسيدگى مى كند و به دادگاه مى مى

 همينكه پذيرفتيد كه دادگاهى غير از دادگسترى تشكيل شود و قضات آنرا نيز آقاى خمينى تعيين كند، مسئوليت 

او هم آن آئيننامه را گرفته و با دور زدن شما در . ايد و كار تمام است ضاوت و دادگسترى را در اختيار وى گذاشتهق

همان يكى چند روز، خلخالى را بعنوان قاضى القضات انقالب و هادوى را بعنوان دادستان كل انقالب در تاريخهاى 

ه تنها با اين عمل خود دودستى دادگاه انقالب و كل قوه ن.  صادر و كار را تمام كرده است9/12/57 و 5/12/57

ايد، بلكه با نحوه پذيرش مسئوليت دولت آنرا هم غير مستقيم  قضاييه را در اختيار آقاى خمينى و روحانيت قرار داده

 :گويد اند، مى آقاى دكتر يزدى در مورد اين سئوال كه وزرا چگونه انتخاب شده. ايد تقديم كرده

ينكه مرحوم مهندس بازرگان دولت راقبول كرد، وزرا را نخست وزير يعنى، آقاى مهندس، به شوراى پس از ا" 

كرد  نمود و هر وزيرى را كه شوراى انقالب تصويب مى شوراى انقالب بررسى و تصويب مى. كرد انقالب معرفى مى

قاى مهندس بازرگان بعنوان گرفت، يك حكم از جانب آقاى خمينى و يك حكم هم از جانب آ دو حكم انتصاب مى

 )519("نخست وزير

 و قبول اينكه آقاى خمينى حكم وزرا را نيز صادر كند، طبيعى است كه در حالت انقالبى و رهبريت آقاى خمينى 

 . ايد خود، حكم ناتوانى خود را داده

اسدى تشكيل  آقاى بنىدر دوران دولت موقت و بنا به پيشنهاد : گويد صدر مى  در مورد جهاد سازندگى آقاى بنى

صدر،  در رابطه با تعطيلى دانشگاهها و انقالب فرهنگى و هدف آن به كتاب درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنى. شد

 و 260 و پيشنهاد نمايندگان رهبرى و ستاد انقالب فرهنگى به كتاب خاطرات آيت اهللا منتظرى، ص 280- 272ص 

 . مراجعه كنيد266

هاى قدرت جديد را ساختند، اما جهت شناخت دقيق چگونگى بازسازى استبداد به  گانها پايه اجماالً گرچه اين ار

 .اى نياز است تحقيق جداگانه

ها با كمك  هاى قدرت جديد در پاريس پاشيده شد و از همان پاريس حذف كردن  به نظر صاحب اين قلم بذر پايه

در همان ... اهللا طالقانى و قبالً مالحظه شد كه چگونه آيت. چند نفرى از حلقه اسرار آن روز آقاى خمينى شروع شد

آقاى خمينى در بدو ورود به ايران با . صدر نيز حذف بود پاريس از شوراى انقالب حذف شده بود و حتى آقاى بنى

و حتى از متن حكم نخست وزيرى مهندس . صادر كردن فرمانهاى مختلف دست به تشكيل دولت در دولت زد

بنا به پيشنهاد شوراى انقالب، بر حسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراء اكثريت قاطع قريب به " :بازرگان كه

هاى قدرت جديد ساخته شده است و آقاى خمينى حق شرعى  شود كه قبالً پايه  چنين مستفاد مى"اتفاق مردم ايران

در هر حال اين مطلب احتياج . ه استرا مقدم بر حق قانونى شمرده و حق قانونى را تابع حق شرعى بحساب آورد

 نيز با كمك اين ارگانها و با دست همين توده انقالبى كه براى حفظ و حراست "مركز ثقل". تر دارد به مطالعه جدى

كند و آنرا استمرار  اند، نظام ديكتاتورى را پايه ريزى مى و پاسدارى از حقوق توده مردم در اين ارگانها جمع شده

شود، اما اينبار خيلى پرقدرت و شديدتر از ديكتاتورى  نگونه نظام قديم دوباره بشكل انقالبى زنده مىبخشد و بدي مى

 : نويسند صدر مى آقاى بنى. كنند كنند كه مردم دعا نثار رژيم قديم مى گذشته چنان عرصه را بر مردم تنگ مى
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، برهم خوردن ساخت روحانيت بمثابه انحالل سلطنت و انحالل بزرگ مالكى)زيرا ساخت جامعه . چنين نيست" 

از لحاظ تاريخى كه . كند يكى از سه پايه قدرت، ساخت جامعه شهرى و روستايى و ساخت ذهن مردم تغيير مى

 )520(".اند هاى استبداد تاريخى فرور ريخته است و سه انقالب ايران به هدف خود نزديك شده بينى پايه بنگرى مى

ترى برخوردار هستند، در اثر حوادث و  مع شده در اين ارگانها كه از نيت خالص و پاك بهر حال، بخشى از افراد ج

اى از  شوند به مرور و در هر مرحله اتفاقات كه از بعضى مسائل پشت پرده و اعمال و رفتار دستگاه رهبرى مطلع مى

دربست قبول نداشتن اوامر دستگاه شوند، بخشى ديگر را به خاطر حمايت از عمر و يا زيد و يا  اين ارگانها خارج مى

كند و اداره ارگانها غالباً در دست افراد  كنند و اين پاكسازى مرتب ادامه پيدا مى رهبرى از ارگانها پاكسازى مى

گيرد و اين بار نه از روى اعتقاد، بلكه به خاطر حفظ و حراست از  فرصت طلب، منفعت جو و زدوبند چى قرار مى

 . كنند شوند و گاه رهبرى را آلت اجراى اوامر خود مى يى دستگاه رهبرى مىموقعيت خود آلت اجرا

 با خارج شدن افراد صالح و پاكدامن و يا با پاكسازيهاى دائمى بخشى از توده ناراضى، اين ارگانها بصورت مخالفان 

 شده و چه آنها كه آيند و بمرور يك اپوزيسيون خاموش از ناراضيان همين ارگانها چه خارج مشروط رژيم در مى

شود و دستگاه رهبرى از  آيد كه گهگاهى در بعضى از حوادث واتفاقات اثرات آن آشكار مى اند بوجود مى مانده

. كند ترس و وحشت عمل همين ارگانها عليه خود است كه مرتب فرمان پاكسازى آنان از افراد ناصالح را صادر مى

د و بندها، فسادها، توطئه و ترورها و غارت اموال مردم دارد، وسيله اطالعات درونى رژيم انقالب كه حكايت از ز

 .رسد كند و بدست سايرين مى ناراضيان همين ارگانهاى انقالبى به خارج انتقال پيدا مى
  
  
  

 گرفتن مجدد اپوزيسيون  شكل

  
ر گذاشته شده، طرد شده  اكثريت گروههاى اپوزيسيون رژيم گذشته كه بعد از پيروزى در رژيم جديد به مرور كنا

و يا به خاطر قبول نداشتن روش و منش دستگاه رهبرى انقالب و يا داشتن خط و خطوطى مغاير با خاستگاه رهبرى 

اختالفات بين انقالبيون و .گيرد به صف مخالف پيوسته و كم كم اپوزيسيون، از انقالبيون گذشته حذف شده شكل مى

 اثر بهم ريختگى كشور و وارد شدن خسارتهاى مالى و معنوى و بروز جنگ حذف بسيارى از آنان، از انقالب در

. آورد قدرت بين انقالبيون، زمينه را براى پيوستن بخشى از سران و فراريان رژيم قبل به صف اپوزيسيون فراهم مى

اى كوچكى را تشكيل ها، گروهه اما بيشتر آنان و بويژه سرانشان با ايماء و اشاره و با كمكهاى مالى و معنوى غربى

دهند، ولى بعلت نداشتن انگيزه كافى و از خود گذشتگى الزم، فاقد تحرك الزم براى جذب كردن جوانان  مى

 . مانند بخود هستند و لذا در حد همان سران و اعوان و انصار پير رژيم گذشته باقى مى

ر مجدد رژيم نيز دچار تحول و گسيختگى شود، اميد آنان به تغيي تر مى  هر چه زمان حكومت رژيم جديد طوالنى

شوند كه  آيند و بخشى از آنان موفق مى گردد و به مرور آشكار و پنهان اكثريت آنان با رژيم جديد كنار مى مى

شوند و به  بخشى از اموال خود را كه قبالً مصادره شده بود، مجدداً بازپس بگيرند و از اينرو ساكت و خاموش مى

كنند كه دست از مخالفت بردارند و سعى كنند در چهارچوب رژيم جديد فعاليتى را  توصيه مىدوستان ديگر نيز 

اين دسته در صف اپوزيسيون جديد نه از وزن چندانى برخوردار هستند و نه اينكه بر مسائل كشور و . سازمان دهند

ه و ارزشهاى موجود در آن تمام فعاليت آنان در چهارچوب رژيم گذشت. دگرگون شدن آن آگاهى الزم را دارند

رژيم و با تكيه بر افتخارات و استخوانهاى پوسيده پادشاهان گذشته كه ديگر نه در جامعه جديد جايى دارد و نه 

شود بر نااميدى و يأس آنان افزوده  زند و هر از گاهى كه غرب با رژيم جديد وارد معامله مى مطرح هست دور مى

 . شوند اند، بعد از مدتى بكلى از صحنه خارج مى  پيروان رژيم گذشتهشود و چون غالب اين دسته از مى
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ها  ها نيز كه كار آنان را قبالً خاتمه يافته تلقى كرده بودند به بعضى آنان كه رابطه محكمى درگذشته با غربى  غربى

در غالب . كنند مىاند، بيشتر به خاطر گرفتن بعضى اطالعات از آنان در حد نازلى حمايت مالى و معنوى  داشته

رژيمهاى انقالبى آندسته از مخالفان كه از سران و بزرگان رژيم گذشته تشكيل شده است، نه در چشم رژيم انقالبى و 

آيد و بيشتر فعاليت آنان  ها اپوزيسيونى كه توان تغيير و تحولى را در خود داشته باشد بحساب نمى نه در چشم غربى

كسب منافع مادى از رژيم جديد و يا دولتهاى غربى است، چون اگر اين اپوزيسيون يكنوع فعاليتهاى ايذائى براى 

كرد و همچنان بر اريكه قدرت باقى  استعداد و توان تغيير و تحول را در خود داشت، رژيم قبل را از سقوط حفظ مى

 .ماندند مى

، از نظر پايه و اصول به همان رژيم  از طرف ديگر رژيم انقالبى نيز بر خالف شعارهاى ظاهر فريب قبل از پيروزى

شود، ولى از نظر شكل داراى دو نام و دو  گردد و از نظر محتوى با همان رژيم قبل يكى مى ديكتاتورى گذشته برمى

شكل مختلف است و غالباً ديكتاتورى رژيم انقالبى در شقاوت ظلم و ستم، آدم كشى، فساد مالى و هدردادن امكانات 

 "واليت مطلقه فقيه" با رژيم "سلطنتى شاه"بعنوان مثال رژيم . م گذشته كمتر قابل مقايسه استمادى كشور با رژي

در آنجاحرف شاه، قانون و ماوراى آن بود در اينجا حرف ولى فقيه، در آنجا شاه : در پايه و اصول هر دو يكى است

گرفتن به حرف شاه   آنجا انتقاد و خردهدر. مصون و عارى از هر خطايى بود، در اينجا ولى فقيه مبرى از خطا است

در آنجا شاه غير قابل تعرض بود و . شد، در اينجا انتقاد و خرده گرفتن به ولى فقيه جرم است جرم محسوب مى

شدند، در اينجا متعرضين به ولى فقيه خائن به ملت و كشور و  متعرضين بعنوان خائنين به كشور و ملت محاكمه مى

و محارب و باغى هستند و به همين علت و يكى بودن پايه و اصول هر دو رژيم، اين دسته از باالتر از آن مفسد 

كنند، خيلى راحتتر و آسانتر با رژيم  آلها و اصول خود را در رژيم انقالبى جديد مشاهده مى اپوزيسيون كه ايده

 رژيم را خيلى زود احساس و درك آنها اين همانى هر دو. آيند تا انقالبيون و مخالفان رژيم قبل جديد كنار مى

مخالفان و اپوزيسيونى كه به مرور از خود انقالبيون، مخالفان رژيم . شوند كنند و لذا با آن از در آشتى وارد مى مى

شود به دو دسته  آيد را، مى گرايانه به انقالب پيوسته بوجود مى گذشته و جوانان پرشورى كه در اثر شعارهاى آرمان

 :دكلى تقسيم كر
  

  مخالفان دسته اول

  
 اين دسته كه خود از سران درجه اول و دوم انقالب و يا شخصيتهاى سياسى مخالف رژيم شاه بوده و در پيروزى 

انقالب نقش داشته و از بسيارى از مسائل درونى رژيم انقالب و زدو بندهاى آن آگاهى داشته و يا خود از كسانى 

 و "مركز ثقل"اند و حتى در جا انداختن  غرب و مسائل پشت پرده انقالب نقش داشتهاند كه در ايجاد رابطه با  بوده

ريزى ديكتاتورى  اند و خود آگاه و يا ناآگاه با روشهاى اتخاذى خود در پايه  انقالب سهم به سزايى داشته"ستاره"يا 

د گروههاى كوچكترى را در بر اند، به دو گروه عمده كه هر دو گروه در درون خو انقالبى كم و زياد سهيم بوده

 :شوند گيرد، تقسيم مى مى

اند و يا براى ادامه مبارزه   گروهى كه بعلت تقابل شديد با دستگاه رهبرى، متوارى و راهى ديار غرب شده- الف 

 .اند هجرت اختيار كرده

قابل شديد پيدا نكرده و يا به  انقالب با رهبرى ظاهراً ت"ستاره" يا "مركز ثقل"ايكه در اوايل و در زمان   دسته-  ب 

 .اند اند فرار را بر قرار ترجيح دهند و در كشور در انتظار بدست آوردن فرصت باقى مانده داليل ديگر توانسته

 هر دو گروه در نكات زير با هم مشتركند، ولى گاهى ممكن است آن را به زبان نياورند، اما در ضمير خود نسبت به 

 :آن اشتراك نظر دارند

 . هر دو گروه به اصل انقالب وفادارند- 1 
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 هر دو دسته رهبران فعلى و حاكم بر انقالب را غاصب و خود را جانبدار به پايان رساندن تجربه انقالب و اصول - 2 

 .شمرند راهنماى آن و يا وارثان بحق انقالب مى

 .كنند  هر دو دسته به انقالب به مثابه فرزند خود نگاه مى- 3 

البته در درون اين گروه، . دسته در شكستن بت شاه و شكل گرفتن بت جديد كم و زياد سهيم هستند هر دو - 4 

 .اند گرفتن دولت سهمى نداشته گروه و كسانى نيز هستند كه در شكل

 انقالب كم و زياد فريب رهبر و دستگاه رهبرى "ستاره" يا "مركز ثقل" هر دو گروه در ساختن و جا انداختن - 5 

 .اند هرا خورد

 اما به دليل شرايط و امكانات متفاوتى كه هر دو گروه از آن برخوردار هستند، مواضع و محدوده كارى آنان نسبت 

 .به حاكمان بر انقالب نيز متفاوت است

 اين گروه كه با دستگاه رهبرى انقالب بشدت روبرو شده و كار آنان به برخورد شديد كشيده شده است و يا -  الف 

اند، به خاطر برخوردارى از   اعمال و رفتار حاكمان را نداشته، الجرم متوارى و راهى ديار غرب شدهتاب تحمل

بعضى امكانات محدود در خارج از كشور و دور بودن از آتش برافروخته شده رژيم انقالب، دست به افشاگرى رژيم 

سازند و آهسته آهسته  ه انقالب را آشكار مىها را باال زده و مسائل پشت پرد حاكم بر انقالب زده و بعضى از پرده

 دهند اپوزيسيون خارج از كشور را سازمان مى

كنند و تحوالتى   اين دسته و گروه با گذشت سالهاى سال هنوز كه هنوز است در دنياى پيش از انقالب زندگى مى

د و باهمان نگرش قبل از انقالب به گيرن كه بعد از انقالب در ابعاد مختلف دامنگير كشور شده است را كمتر درنظر مى

كنند و با وجوديكه شعار اصلى آنان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم است، راهى را كه در  مسائل كشور نگاه مى

نه تاب تحمل انتقاد را دارند و . كنند باز در جهت ساختن واليتى ديگر است گيرند و جهتى را كه اتخاذ مى پيش مى

چه بر سر انقالب گذشته است را بدرستى و بدور از هر مصلحتى براى نسل حاضر و نسلهاى آينده نه حاضرند كه هر آن

ها در درون كشور بر سر تقسيم  البته اگر بخواهيم صاف و زالل صحبت كنيم، دعواى غالب اين گروه. بيان كنند

مير خود كامالً آگاه باشند و ممكن است در درون و ض. قدرت و سهيم شدن در آنست و نه دمكراسى و مردم ساالرى

خيلى هم نسبت به آن انتقاد داشته باشند اما در برابر ديدگان توده مردم و ابواب جمعى جديد خود، تنها تعريف و 

اين دسته . گروه ب نيز از اين خصيصه بدور نيستند. شود تمجيد از انقالب و روشى كه اتخاذ كرده بودند، شنيده مى

بت به اصل انقالب اصالت قائل هستند و تنها لبه تيز حمله ايشان متوجه دستگاه حاكم بر همانطوريكه ذكر شد نس

اند،  انقالب است، چرا كه معتقدند كه صاحت اصلى انقالب خود اينان هستند و كسانيكه بر اريكه قدرت سوار شده

اپوزيسيون كشور نه داراى يك و الجرم بدون اينكه عنايت داشته باشند آيا در وضعيتى كه . غاصبانى بيش نيستند

دستگاه رهبرى قوى جمعى كه از مشروعيتهاى اجتماعى، سياسى و حقوقى در درون و برون كشور برخوردار باشد 

ها به خيابانها بريزند و يا  است و نه داراى آن شخصيت شاخصى است كه با دادن يك اعالميه، بفرمان وى توده

كنند باز يكنوع روش بوجود آمدن انقالبى  اشته باشند، روشى را كه اتخاذ مىحداقل شناخت قابل قبول نسبى از او د

 . جديد است

 اين گروه برخالف بسيارى از معتقدان به انقالب و از جمله آقاى منتظرى كه يكى از عوامل پيروزى انقالب اين بود 

مد و كارتر در به وجود آمدن اين فضا  در ايران بوجود آ- دمكراتها بر نظام شاه - كه فضاى باز سياسى كه با فشار 

 )521.(دانند خيلى نقش داشت، مى

 :  و يا بگفته نيكسون

بى عالقگى ما به سرنوشت شاه براى اينكه با روغن مالى كردن ستونهاى اصلى نگهدارنده او براى سقوط، ... " 

 ) 522.("خمينى را در رساندن به قدرت كمك كرديم
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دهند و  ندن رژيم خمينى، انقالب را حمايت كردند، مورد شك و ترديدى قرار مى در سقوط شاه و به قدرت رسا

 .آورند انقالب را صاف و خالص دست پخت خود توده مردم بحساب مى

 براى غرب حفظ منافع ملى در درجه اول اهميت قرار دارد و در مواردى كه حفظ منافع ملى آنان با منافع 

بهمين . گويند حفظ منافع ملى بر همه چيز مقدم است  عريان و بى پرده مىكشورهاى ديگر در تقابل واقع شود،

علت حتى از ترورهايى كه در درون كشورهاى خودشان بوسيله عمال رژيم صورت گرفته است، چشم پوشى كرده 

ن را تعقيب شان دادگاه ميكونوس مسئله ترور برلي اند و با وجوديكه عليرغم ميل باطنى و با آن معامله اقتصادى كرده

كرد كه سرانجام منجر به صادر كردن حكم عليه سران رژيم جمهورى اسالمى شد، باز با يك چنين رژيمى كنار 

 .آمدند و مسئله دادگاه برلين و محكوم شدگان آنرا به بوته فراموشى سپردند

كه از درون رژيم با كمك اينان آورند و اطالعاتى  اند و مى هايى كه اين گروه از رژيم انقالبى بعمل آورده  افشاگرى

رسد و كمكى كه از اينطريق به ساير مخالفين رژيم  بدست ساير مخالفين، مردم و حتى موافقين داخل كشور مى

تر كردن صف اپوزيسيون فراهم  كنند، زمينه مناسبى را براى ارتقاء سطح آگاهى بسيارى از مردم و فشرده مى

وظيفه ايندسته از اپوزيسيون، شناخت و كشف مسائل واقعى كشور بعد از انقالب و ترين  اما مهمترين و مبرم. آورد مى

پيدا كردن راه حل متناسب با تحول و تغييرى كه بعد از انقالب در جامعه بوقوع پيوسته و ايجاد ارتباط ارگانيك با 

زمينه ايجاد يك رهبرى داخل كشور و نيز ايجاد يكنوع همĤهنگى و همفكرى با اپوزيسيون داخل و فراهم آوردن 

دهد كه بدون وجود يك تشكيالت رهبرى جمعى قوى  تجربه گذشته و انقالب نشان مى. دستجمعى است

دموكراتيك، فعاليتها به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد و زمانى هم كه فرصت فرا رسد، در آن موقع ديگران از وسط 

باز انقالب نشان داد كه در اوج بحران و . اهند چرخاندخواهند، خو راه سرخواهند رسيد و حركت را بسمتى كه مى

شور و غليان، ايجاد يك چنين تشكيالت رهبرى كننده قوى جمعى دموكراتيك اگر چه غير ممكن نباشد الاقل بسيار 

 .سخت خواهد بود

خوردارى از  اين دسته از مخالفين و اپوزيسيون رژيم نيز كه از سران درجه اول و دوم انقالب هستند با بر-  ب 

اند، اين امكان را پيدا   انقالب در پيش گرفته"ستاره" يا "مركز ثقل"بعضى شرايط و روشى كه خود آنان در رابطه با 

اينان بدليل اينكه با حكام . كرده كه در كشور بمانند و در انتظار بدست آوردن فرصت براى پرش به باال پيدا كنند

 بعضاً در زمان قبل از پيروزى و كمى بعد از پيروزى و قبل از اينكه به پستهاى فعلى قبالً رابطه و مراوده داشته و

كرده و غالباً حاكمان فعلى آنان را در آن  حساس و باال دسترسى پيدا بكنند، باهم تبادل اطالعات و همفكرى مى

. تر از خود اينان قرار دارندهاى باال كردند كه آنان در رده دادند و حتى آشكارا وانمود مى زمان بيشتر پر و بال مى

ايندسته بدون اينكه خيلى عميق به ساز و كار قدرت و تغيير انسان در اثر تغيير شرايط و بخصوص بعد از قبضه كردن 

كنند   است از يكطرف فكر مى"الملك عقيم"قدرت فكر كنند و بدون توجه به اين ضرب المثل قديمى و عمومى كه 

ر عقل آوردند كه به حقوق حقه مردم گردن بگذارند و اجازه بدهند كه مردم خود در كه قادرند حاكمان را بر س

سرنوشت خود شركت واقعى داشته باشند و از طرف ديگر به دليل وجود همان عاليق قبل نسبت به حاكمان فعلى با 

دن فسادهاى بزرگ و طپد و اينجاست كه با دي گويند كه باالخره اينان نيز دلشان براى كشور و مردم مى خود مى

آشكار و چپاول و غارت اموال عمومى و خصوصى و قائل نشدن هيچ حقى براى مردم و تجاوز همه جانبه به حقوق 

 . شود كنند كه با به نعل و ميخ زدن مشكل حل مى قادر نيستند كه مواضع درستى اتخاذ كنند و فكر مى... بشر و

الب به مثابه فرزندى كه براى پدر باعث خسارتهاى مالى و معنوى فراوانى  اين گروه نيز مانند غالب دسته اول به انق

غالباً معتقدند كه با همين روش به نعل و به . كنند در چهارچوب رژيم عمل كنند كنند، اما سعى مى شده است نگاه مى

تند و معتقدند كه در ايندسته از بوجود آمدن انقالبى ديگر سخت هراسان هس. ميخ زدن توان تغيير را خواهند داشت



290 

گويند كه انقالب خسارت عظيم ببار خواهد آورد  آنصورت تماميت ارضى و استقالل كشور فرو خواهد ريخت و مى

 .و لذا بهتر است كه آن روش رها شود

به شود، اقتصاد جامعه ما در طول انقالب قبلى مان به اميد رسيدن  مشى براندازى نهايتاً به يك شورش منتهى مى... " 

اما يك ملت، در طول يك يا دو نسل . اى آزاد و عادل، يكبار دچار خسارت مالى و وطنى بسيار شده است جامعه

تواند بيش از يك انقالب را تحمل نمايد، انقالبها و شورشهاى پى در پى، يعنى فروريزى همه چيز، از جمله  نمى

 )523.("ازى ايران و ايرانى منتهى خواهد شدتماميت ارضى و استقالل وطن و چنين روندى در عمل به براند

اند، در اين   اين گروه كه غالب سران آن جزو مبارزين رژيم گذشته بودند و عمرى را در مبارزه عليه شاه گذرانده

اند و چون دستشان نيز از دستگاههاى روابط عمومى نظير راديو، تلويزيون،  زمان به محافظه كارى روى آورده

رسد و رژيم در يك حد بسيار نازلى به سران آن آزادى  مطبوعات كوتاه است، صدايشان بجايى نمىمحراب و منبر 

اى منتشر كنند و يا با اين و آن بنگاه سخن پراكنى  اى بدهند و يا يك مجله داده است كه گاه و بيگاه اطالعيه

 . اى از آنان بعمل آيد مصاحبه

ها از جامعه شده است، سئوال   و هر بارى كه متهم به سلب آزادى دستگاه حاكم از همين زمينه استفاده كرده

اند كه اگر آزادى وجود نداشت، چطور ممكن بود كه اينان آزادانه ضد دولت موضع بگيرند و حرفهايشان را  كرده

كه اند، از گرفتن موضعى  با وجوديكه اينان از شركت در اداره كشور و دخالت در امور مملكتى حذف شده. بزنند

كنند و چون بعضى از آنان خود را جانشين و  منجر به تقابل شديد بين خودشان و دستگاه رهبرى شود پرهيز مى

زنند و حتى  اى بزند، دست نمى آورند، به اعمالى كه به اين آلترناتيوى و جانشينى لطمه آلترناتيو رژيم بحساب مى

شوند و در بعضى مواقع تلويحاً و يا آشكارا از مواضع و  كنند كه از آنطرف بام پرت مى چنان با احتياط عمل مى

ايندسته ابتكار عمل و انگيزه . اند اعمال اپوزيسيون خارج از كشور انتقاد كرده و روش آنان را نادرست قلمداد كرده

 . اند اى پيدا كرده اند و در رابطه با انقالب ارزشهاى دوگانه تغيير جدى را از دست داده

ه خاطر وجود فساد، جنايت، ظلم و ستم و تجاوز به حقوق بشر در رژيم شاه، نسبت به آن رژيم موضع  غالب اينان ب

تر و  ايستادند، اما با وجوديكه همان اعمال در رژيم انقالبى ابعاد گسترده گرفتند و در مقابل آن مى جدى مى

تر بدين خاطر است كه اوالً بعد از انقالب ويرانگرترى پيدا كرده است، قادر به گرفتن مواضع جدى نيستند و اين بيش

يكنوع اغتشاش و تعدد ارزيابى در سيستم ارزشى آنها پيدا شده است و ثانياً رژيم جمهورى اسالمى با مخالفين با 

اگر از آنان پرسيده شود كه ) 524.(كند ترين روشها كه در تاريخ بى سابقه يا كم سابقه بوده است عمل مى وحشيانه

 چه مسائلى با رژيم شاه مخالفت داشتيد و به چه خاطر با او به مقابله و مبارزه برخاسته بوديد، خيلى بسادگى شما بر سر

به خاطر وجود جنايت، فساد، ظلم و ستم، ناديده گرفتن حقوق بشر و برقرار بودن سانسور و : جواب خواهند داد

ابعاد وحشتناكى در جريان است يكنوعى به توجيه آن شود كه همين مسائل در كشور با  اما وقتى مشاهده مى. خفقان

عنايت ندارند كه جنايت، . گويند كه اين انقالب خودمان است و ما با اين دولت خصومت نداريم پردازند و مى مى

شناسد و بويژه در برابر اين رژيم كه بنام خدا، دين و ارزشهاى الهى عمل  ظلم و ستم و فساد، رژيم و زمان نمى

پذيرفت نه بنام دين بود و نه بنام  اعماليكه در رژيم شاه انجام مى. تر است  ضرورت مقابله با آن خيلى جدىكند مى

خدا و پيغمبر و مقدسات مردم و هيچكدام آنها در نزد افكار عمومى داخلى و خارجى به حساب دين گذاشته 

شود و بدين لحاظ اثرات يك چنين اعمالى  ىاما اعمال اين رژيم همه بپاى دين و ارزشهاى دينى گذاشته م.شد نمى

براى نسل حاضر و نسلهاى آينده بس خطرناكتر است و امروز اثرات تخريبى آن در بين نسل حاضر و افكار عمومى 

 .دانند، بايد آنرا از دست ضدها بدر آورند و اگر انقالب را، انقالب خودشان مى. خارجى آشكار شده است

اند، قادر نيستند كه متفقاً يك استراتژى و يك  ن قديمى، هم حزبى و يا هم گروهى بوده اين گروه كه غالب دوستا

موضع واحدى در مقابل رژيم اتخاذ كنند، هركدام از افراد شاخص آن موضع خاص خود دارند و با وجوديكه عليه 
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نند كه تنها مواضع ك اى است كه هر كدام فكر مى كنند، اما نحوه عمل بگونه يكديگر موضعى جدى اتخاذ نمى

گشا براى حل مشكالت كشور است و از وجود همين تفرقه و جدايى است كه رژيم تا بحال  خودشان است كه راه

 . كند حداكثر بهره بردارى از آن كرده و مى

 با وجوديكه فصل مشترك، حرف اساسى همه آنان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم است، اما براى رسيدن به 

 مشترك از نشستن باهم و پيدا كردن يك چهار چوب مشترك و مورد قبول همه براى مبارزه و روبرو اين هدف

گيرى انقالب نيز وجود داشت و مليون و سياسيون در آن دوره  اين كمبود در زمان اوج. شدن با رژيم ناتوان هستند

قاى خمينى هم كه آگاه براين مسئله بود، بعد نيز نتوانستند با هم به تفاهم برسند و يك موضع مشتركى اتخاذ كنند و آ

از استفاده كردن از استعداد و امكانات، همه آنان، هر كسى را به نحوى از صحنه حذف كرد و هنوز كه هنوز است ما 

صدر در مورد اين نكته كه  رويم و آقاى بنى اى مى ايم و باز هركدام به راه جداگانه از اين همه تجربه درس نگرفته

 : شود  خمينى آگاه بر اين مسئله بود، متذكر مىآقاى

در اينجا بود كه به اين واقعيت تلخ پى برد و از . كرد ها مالحظه مى اين بود كه از مصدقى. تا پاريس آگاه نبود" 

 ."آن، سخت خوشحال شد
  

  مخالفان دسته دوم

  
ى از آنان متوارى و راهى ديار غربت  دسته اول مخالفان رژيم جمهورى اسالمى بشرحى كه مالحظه گرديد، بخش

اند، به  اند و بخش ديگر آنان كه در داخل كشور استقامت كرده و مانده گشتند و در آنجا فعاليتى را سازمان داده

دليل تفرقه و جدايى و نيز بازى كردن آقاى خمينى با فرد فرد آنان مانع از آن شد كه در زمان مناسب موضع 

نند و با مماشات و با به ميخ و به نعل زدن به پيش آمدند تا اينكه سرانجام با وجوديكه موفق به صريح و قاطعى اتخاذ ك

حذف فيزيكى آنان نشدند، در زمانهاى مختلف اينان را نيز از صحنه خارج ساختند و به نحوى با آنان رفتار شده است 

در كشور آزادى : گويند  كه حرف كسانيكه مىكه بتوانند تا حدودى به افكار عمومى داخلى و بويژه خارجى بگويند

هاى خود را به خارج از كشور ارسال  نيست، نادرست است و شما شاهد هستيد كه وقتى مخالفان ما در زندان نيز نامه

هاى آنان با بنگاههاى  شود، بيرون از زندان كه جاى خود دارد و هر روز مصاحبه كنند و در آنجا ضد ما منتشر مى مى

 .اكنى خارج از كشور منعكس استسخن پر

 از طرف ديگر رژيم دست اينان را از راديو و تلويزيون و مطبوعات بريده است و در اين دوران بدون دسترسى 

داشتن به دستگاههاى سازنده افكار عمومى، كسى قادر نخواهد بود كه افكار، عقايد و نظرات خود را به سمع ديگران 

ضييقات وقتى بر آنان مسجل شد كه رژيم حاكم به هيچكدام از اينها رحم نخواهد كرد و با وجود همه اين ت. برساند

تر زدند ولى باز هم  جايى در كشور براى اظهار وجود اينان باقى نخواهد گذاشت، به مرور دست به مواضعى جدى

 .خيلى محتاطانه و ملتسمانه

 و يا "مركز ثقل"ند كه حداقل تا اين زمان وجود ده  گروه و يا دسته دوم مخالفان رژيم را كسانى تشكيل مى

 انقالب يعنى آقاى خمينى نزد ايشان از عزت و احترام برخوردار بوده و در ظاهر وى را رهبر خود دانسته و "ستاره"

ها، افراد متشكل  اينان كه از جوانان دانشگاهى، بخشى از طلبه حوزه. كنند خود را تداوم دهنده خط امام وانمود مى

در سپاه، بسيج نيروهاى نظامى و انتظامى و كسانيكه در نقش اهرمهاى سركوب زمان خمينى به نحوى عمل 

، "ايد همه بازى خورده": اند كه بقول آقاى خمينى كه مى گفت اند و اكنون به مرور اشعار پيدا كرده كرده مى

دالت، قانون، و خون شهدا، آزادى و استقالل، ع. اند و با آنها و اعتقاداتشان بازى شده است اينان نيز بازى خورده

اند كه به كمك آن  همه اينها مقوله هايى بوده... مجلس، آل سعود قاتل، صدام كافر، شيطان بزرگ،انقالب دوم و

اند، حرف خود را قانون و مافوق آن  اى را بوجود آوردند و حال كه بر كرسى قدرت تكيه زده ديكتاتورى مطلقه
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از يكطرف با ديكتاتورى شديدى كه با . اضر نيستند كه به هيچ قرار و قاعده و قانونى گردن بگذارندپندارند و ح مى

مردم كشور در % 80كند و از طرف ديگر به قول خود آنان بيش از  دوران پهلوى اصالً قابل مقايسه نيست عمل مى

بخشى از . اند استبداد مطلق برقرار كردهاند و هم  هم كشور را به ورشكستگى كشانده. كنند زير خط فقر زندگى مى

اى داشتند و نه سن و سالى،  جوانان پرشور انقالبى كه با خلوص نيت و صفا و صميميت در آن دوران كه نه تجربه

آنچه بود شور و احساسات و عشق به خمينى بعنوان بيان كننده اسالم ناب محمدى به انقالب روى آورده و در 

اى با  اند و بعنوان وسيله اند كه فريب خورده حال كه متوجه شده. اند ب مشغول خدمت شدهارگانهاى مختلف انقال

اند و چند سالى است كه در دانشگاهها و ساير مراكز دست به فعاليتهايى براى  آنان رفتار شده است، سخت برآشفته

 بود كه عليرغم مخالفت 1376اند كه نتيجه آن بوجودآمدن حادثه دوم خرداد ماه  احقاق حقوق حقه خود زده

روحانيت حاكم و واليت مطلقه فقيه با به ميدان كشاندن توده مردم، بيش از بيست ميليون در حقيقت به رهبرى نه 

اى داده است كه به ناطق  اند با وجود دستورهايى كه روحانيت حاكم و شخص خامنه بطوريكه نقل كرده. گفتند

اند و با اين عمل خويش وحشت دستگاه  بسيج و سپاه به آقاى خاتمى رأى دادهافراد % 60نورى رأى بدهند، بيش از 

چون نه قادرند كه از حربه ضدانقالب عليه آنان استفاده كنند و نه زمان، زمان آقاى خمينى . حاكم را چند برابر كرد

زمانيكه بدرستى . ردار استاى از عزت، احترام، اقتدار و مقام مرجعيت آقاى خمينى نزد مردم برخو و نه آقاى خامنه

 . هاى آن قابل رويت است اين درون و بدنه رژيم متحول شود، مرگ آن فرا رسيده است و اكنون جوانه

 خود رژيم نيز از خطر اين مسئله آگاه است و به همين علت است كه هر روز سازمانهاى اطالعاتى و ارگانهاى 

غافل از اينكه اين پاكسازيها . شود انقالب و مخالف پاكسازى مىانقالبى، ارتش و سپاه از افراد به اصطالح ضد 

تواند آنان را از خطر نجات دهد و برايشان كارساز باشد چون در زمان آقاى خمينى خوب و يا بد، درست و يا  نمى

جام زهر نادرست همه اينان حداقل از آقاى خمينى و منتظرى حرف شنوايى و به آنان اعتقاد داشتند، ولى امروز با 

نوشيدن آقاى خمينى و رحلت وى و توطئه عليه منتظرى و با سكوت گذاشتن مرگ آقاى خمينى و اعالن آن بعد از 

 ساعت براى تكميل توطئه عليه منتظرى و ديگر مراجع تقليد وسيله مجلس خبرگان خودساخته و خلق 24گذشت 

ى خمينى را براى اينان بازى كند و با اين اعمال الساعه، ديگر كسى در صحنه نمانده است كه قادر باشد نقش آقا

بسيارى از جوانان شيفته از خواب بيدار شدند و هنگامى كه درك كردند كه تمام دعوا بر سر قبضه كردن قدرت 

آنان . بوده است و نه استيفاى حق ملت و كشور و پاسدارى از آزادى و حقوق فردى و اجتماعى و برقرارى عدالت

خطاب به ! اى در اينجا نيست؟ وقتى گفتند خير آيا بيگانه: اش گفت اى به طايفه عر ابوسفيان كه در جلسهرا بياد اين ش

لعبت هاشم بالملك فال خبر جاء وال وحى و نظر به حكومت و قدرت بچسبيد كه نه در آنجا خبرى است و : آنان گفت

 . نه وحى و قيامت، انداخت

اى و دانشجويان پيرو خط امام   در دانشگاهها بوسيله همان كسانيكه سهميه به همين جهت در ارگانهاى انقالبى و

اش تا حدودى آشكار شده است و  كم پاشيده شد كه نتيجه بذر مقاومت و ايستادگى و دفاع از حق كم... اند و بوده

 مردم و نظارت بر امور علناً خواستار انتخاب رهبر وسيله مردم، حذف واليت فقيه و يا مسئول بودن ولى فقيه در برابر

كنند كه  وحشت هيئت حاكمه نيز از همين مخالفين است و فكر مى. و نه دخالت و ايجاد دولتى در دولت شدند

توانند در داخل كشور با بگير و ببندها صداى مخالفين دسته اول را خفه كنند و آنهايى كه در خارج هستند با  مى

اى از ناحيه مخالفين  اما خطر همه جانبه. شان چندان بجايى نخواهد رسيدها دست توطئه و ساخت و پاخت با خارجى

داخلى كه خود از حاميان انقالب بودند و مخالفين برون مرزى كه به منزله صداى مردم و رساندن حقايق بگوش 

 . كنند تر مى كنند، جدى است و روز بروز آنها را منزوى جهانيان عمل مى

اتوان بوجود آورده، ساالنه دو ميليون جوان بيكار به خيل عظيم بيكاران كشور افزوده  با وضعيتى كه اين رژيم ن

اى نيز براى ايجاد و اشتغال جديدى براى اين سپاه عظيم  شود و سانسور و استبداد نيز همه جانبه است، هيچ برنامه مى
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 اگر مخالفان درون مرزى و برون .از اينرو خطر تالشى آنها همه جانبه و جدى است. بيكار در دست اجراء نيست

مرزى معتقد به آزادى، استقالل و مردم ساالرى باهم كنار بيايند و تفاهم كنند و بنياد حركتى را در يك چهار چوب 

مشخص كه همه با آن چهارچوب توافق داشته باشند، بريزند و يك تشكيالت جمعى قوى دمكراتيك مركب از 

ورند، طولى نخواهد كشيد كه قادر خواهند شد كشور را به سوى يك حكومت شخصيتهاى مورد قبول خود بوجود آ

بدون وجود چنين تشكيالتى . جمهورى مردم بر مردم واقعى رهبرى كنند و اين مبرمترين وظيفه تاريخى آنان است

ت نتيجه مبارزات در جهت اهداف اصلى خود قرار نخواهد گرفت و باز اگر امكانى بوجود آيد كار بدست قدر

پرستان ديگر با شكل و شمايل ديگرى خواهد افتاد و بدينصورت است كه از نقش و شركت مردم در ايجاد حركت و 

 .شود سود جست سازندگى كشور مى

رسد كه اگر مخالفين دست به ابتكار عمل جدى نزنند و از مماشات و به ميخ و به نعل زدن دست برندارند و   بنظر مى

موكراتيك قوى متشكل از شخصيتهاى سالم جامعه بوجود نياورند، ديرى نخواهد پاييد يك دستگاه رهبرى جمعى د

جامعه از حركت باز نخواهد ايستاد و مردم ساقط شده . كه بكلى خودشان خودشان را از صحنه حذف خواهند كرد

قت ديگر زمان براى اى سر به شورش و طغيان بلند خواهند كرد و آنو از هستى، سرانجام با ايجاد كوچكترين روزنه

در هر حال با بهم پيوستن هر دو دسته مخالفان كه مجموعاً اپوزيسيون رژيم انقالب را . اينان خيلى دير خواهد بود

شود كه پوسته رژيم ديكتاتورى همچنان باقى  اند مانع از اين مى دهند و از درون خود انقالب نيز جوشيده تشكيل مى

 . و تغييرناپذير بماند

رژيم بر فشار بر مردم بيفزايد، در برابر موج مخالفان رو به گسترش تاب مقابله و عمل نخواهد داشت و دير يا  هرچه 

در اكثر . زود در مقابل اين موج فزاينده كه عنقريب بهم خواهند پيوست، پوسته رژيم شكسته و دگرگون خواهد شد

 بوده است و رژيم انقالب عليرغم ديكتاتورى فردى و يا انقالبها با تفاوتهاى زمانى، انقالب بدين سمت رو به حركت

هايى كه بوجود آمده است، يك  رود و با وجود تمام خسارت و خرابى جمعى باز بسمت جمع گرايى نسبى پيش مى

تغيير كلى حاصل از انقالب اين است كه بر عكس گذشته، سياست از رأس جامعه به بدنه آن نفوذ عميق پيدا كرده 

ه جامعه بر عكس گذشته از حالت خمودى و بى حركتى، سياسى و فعال شده و يك رونسانس دينى و است و بدن

دگرانديشى دينى و فكرى در حال زايش است كه نتيجه آن تغيير غير قابل محاسبه است و تمام اميد تحوالت آتى 

 .كشور نيز به اين تغيير بستگى دارد و خدا داناتر است
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها قى پاور
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 158 مرداد براى آمريكا   28    اهميت كودتاى 

 162 منطقه   "نفت"طه بر     استراتژى آمريكا در خليج فارس، سل

 162ها و عوامل مستقل اطالعاتى آمريكا        ايجاد شبكه

 164     حركت در جهت تضعيف كردن اوپك   
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 167    نفوذ سلطه اطالعات انگليس بر آمريكا در ايران   

 170    حسين فردوست يكى از عوامل انتقال قدرت   

 171نزد شاه    وضعيت و موقعيت استثنايى فردوست - 1    

 173 فردوست عامل و دست پرورده انگليس   - 2    

 176 فردوست مورد اعتماد همه جانبه انگليسى ها   - 3    

 178 فردوست و انتقال قدرت   - 4    

 180    مسئله بازداشت فردوست   

 182نى و مهندس بازرگان        رابطه فردوست با تيمسار قره

 189رفى ارتشبد فردوست       چگونگى بازداشت و مع

 193    سلسله پهلوى برگشتنى نيست   

 198    تصميم رفتن به پاريس   

 206 فصل چهارم   

 206ها     روابط مخالفين رژيم و انقالبيون با غربى- 2    

 206 نفس رابطه   2- 1    

 209ها قبل و بعداز انقالب     روابط مخالفين رژيم با غربى2- 2    

 210وابط نهضت آزادى با آمريكا    ر- 1    

 211 روابط نهضت آزادى در داخل كشور با آمريكا   -    الف 

 212 ايجاد شده   "كميته دفاع از حقوق بشر" روابطى كه تحت نام - 1    

 213 آمريكا، حقوق بشر و ميناچى   1- 1    

 218 روابطى كه نهضت آزادى تحت نام خود با آمريكا داشته است   - 2    

 225  پروفسور ريچارد كاتم و بعضى از نظرات وى   2- 1    

 227 روابط غير مستقيم سران نهضت آزادى با غربى ها   - 3    

 230 روابط نهضت آزادى در خارج از كشور با غربى ها   -     ب 

 230 صادق قطب زاده   - 1    

 236 دكتر ابراهيم يزدى   - 2    

 238ى و آقاى دكتر يزدى    اسناد النه جاسوس2- 1    

 238 خصوصيات شخصى آقاى دكتر ابراهيم يزدى از ديد مأموران آمريكايى   - 1    

 240 روابط و مذاكرات آقاى يزدى با آمريكا   - 2    

 241هاى قبل از تشكيل كنفرانس گوادلوپ     رابطه2- 1    

 246 آقاى ژيسكاردستن و تصميم خروج شاه از ايران   2- 2    

 249    شاخصين پاريس   

 251 روابط روحانيون با آمريكا   - 2    

 254ها        آقاى بهشتى و آمريكايى

 256    آقاى بهشتى و اسناد النه جاسوسى   

 256 افشا شدن سند افغانى االصل بودن آقاى جالل الدين فارسى   - 1    

 258ا آقاى بهشتى    جلوگيرى از انتشار اسناد النه جاسوسى در رابطه ب- 2    
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 260    آمريكائيان و اذعان روابط با بهشتى   

 261    سير وقايع مغاير با رؤياها   

 264    ماشاءاهللا قصاب و سفارت آمريكا   

 266 روابط رنگارنگ ديگر   - 3    

 267 دكتر مظفر بقايى كرمانى و دستيارش دكتر حسن آيت   - 1    

 271 و مجلس خبرگان    دكتر بقايى و آيت-    الف 

 271    واليت فقيه در قانون اساسى   

 276    دكتر حسن آيت و بنياد گروه زير زمينى در ارتش   

 279    دكتر بقايى و دكتر آيت از عوامل آمريكا   

 280 اسناد النه جاسوسى و آقاى دكتر بقايى   -     ب 

 285 آقاى دكتر هادى نجف آبادى   - 2    

 286اى صادق طباطبايى    آق- 3    

 287نى    اهللا قره  تيمسار ولى- 4    

 289 فصل پنجم   

 289    نداشتن شناخت كافى از روحانيت   

 290 گروههاى مذهبى   -    الف 

 292 گروههاى تركيبى از مذهبى و غير مذهبى   -     ب 

 292وحانيت    شناخت گروههاى مذهبى و تركيبى از مذهبى و غير مذهبى از ر-    ج 

 294    بافت روحانيت   

 295 فرار جوانان از سربازى   - 1    

 297 فرار از فقر و تنگدستى   - 2    

 298 نداشتن حرفه و كار مشخص   - 3    

 298 ادامه راه اجداد و نياكان و حفظ شئون خانوادگى   - 4    

 299 كسب معارف دينى و عرفانى و خدمت به مردم   - 5    

 301اهللا طالقانى    اى از آيت خاطره    

 302    كليد حل مشكل كشور   

 304    جامعه و اطالعات   

 308    عالئم، بيان واقعيتها   

 313    آقاى خمينى و دكتر مصدق   

 318    آقاى خمينى و دكتر شريعتى   

 320    بت سازى   

 326 فصل ششم   

 326صدر        گروه بنى

 333صدر در پاريس     بنى    نقش گروه

 335 امور انتشاراتى و تبليغى   - 1    

 335  تأسيس چاپخانه   1- 1    
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 337هاى غربى     جمع آورى و تدوين اطالعات و اخبار از رسانه- 2    

 338ها     مطالعه منابع و تهيه گزارش از چكيده آن- 3    

 339ى    انجام بخشى از تداركات داخلى بيت آقاى خمين- 4    

 340 فصل هفتم   

 340    در تدارك آمدن بختيار به پاريس   

 341    چگونگى بهم خوردن توافق ها   

 343    وقايع بعدى   

 348؟   ...    قرار و مدار يا

 354 فصل هشتم   

 354    پرواز انقالب   

 355اى از پرواز انقالب        حذف عده

 356ب       ليست افراد براى پرواز انقال

 361    درون پرواز انقالب   

 363 فصل نهم   

 363    سازماندهى انقالب و مردم   

 374    سازمان و تشكيالت سنتى روحانيت   

 376هاى طبيعى سازمان روحانيت        شبكه

 377    مواد و مصالح موجود قابل بهره بردارى   

 378    رهبريت يا مرجعيت سازمان   

 381مالى سازمان روحانيت       منابع 

 382    آقاى خمينى و صعود به رأس سازمان روحانيت   

 399 فصل دهم   

 402    كادر رهبرى انقالبها   

 404    انقالب نوع دوم   

 408    ستاره يا مركز ثقل انقالب   

 414    ديكتاتور شدن رهبر انقالب   

 417وزى       تحوالت فكرى رهبران انقالب بعد از پير

 421    اپوزيسيون   

 425    ارگانهاى مردمى جديدالتأسيس   

 430گرفتن مجدد اپوزيسيون        شكل

 431    مخالفان دسته اول   

 437    مخالفان دسته دوم   

 441ها     پاورقى

 484 فهرست اعالم   

 485 فهرست   

 

 )...................Anotates.................(  
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 منظور بهرام بهراميان است) 1

  285، و 41صدر، ص  خيانت به اميد، ابوالحسن بنى) 2

  207 و 206نگاه كنيد به همين كتاب، ص ) 3
  

 190از كاخ شاه تا زندان اوين، احسان نراقى، ترجمه سعيد آذرى، ص ) 4

هورى كارتر كه مالقاتى با آقاى آقاى منتظرى در مورد حل مسئله گروگانها و به هنگام نزديكى پايان رياست جم) 5

شد كه يك نفر از  رسيد و پيش بينى مى مدت زمان رياست جمهورى كارتر به پايان مى.... ": گويد خمينى داشته مى

حزب جمهورى خواه آمريكا به سر كار بيايد، من به امام گفتم يكى از عوامل پيروزى انقالب ما اين بود كه يك 

 در ايران بوجود آمد و كارتر در به وجود آمدن اين اين فضا - هاى دمكراتها بر نظام شاه  با فشار- فضاى باز سياسى 

خواهم بگويم كارتر آدم خوبى است ولى ما همان وقت كه در زندان بوديم يكى از  من نمى. خيلى نقش داشت

 از زندان آزاد شود و ما آيد و مشكالت حل مى مى( جيمى كارتر)جيمى جون . گفت زندانيان با خوشحالى مى

باالخره همين ايجاد زمينه باعث شد كه نيروها بتوانند فعاليت كنند و حداقل انقالب به سرعت و با . شويم مى

اگر در زمان . خونريزى كمتر به پيروزى برسد، من به ايشان گفتم باالخره ما يك روز بايد قضيه گروگانها را حل كنيم

ها  باالخره دموكراتها در آمريكا بهتر از جمهورى خواه. ل بشود خيلى بهتر استكارتر و با ابتكار خود ما اين كار ح

از : امام گفتند. ها بيشتر با اسرائيل نزديكند و سرمايه دارهاى يهودى بيشتر در آنها نفوذ دارند جمهورى خواه. هستند

، ص 2001ات انقالب اسالمى، فوريه اهللا منتظرى، انتشار خاطرات آيت. گوييد ما خبر نداريم ها كه شما مى اين غيبت

223 

:  نفره كه عبارتند از5رشيدى مطلق نام مستعار است و طبق اطالعات بدست آمده، اين مقاله وسيله يك هيئت ) 6

 .تهيه و تنظيم شده است... داريوش همايون، هويدا نخست وزير، نيكوئى، پاكروان و
  

زرگ آقاى خمينى، جد اعالى آنها هندى و از اهالى كشمير بوده اهللا پسنديده برادر ب طبق مصاحبه آقاى آيت) 7

البته يكى از ...  است كه از سادات بوده و در كشمير سكونت داشته است" سيددين عليشاه" جد اعالى ما": است

جد بزرگ حضرتعالى در آنجا شهيد شده و جزو شخصيتهاى روحانى : گفت دوستان ما كه از آنجا آمده بود، مى

باشد كه معروف به   مى"سيد هندى"پدربزرگ امام، فرزند سيددين عليشاه كه جد من و حضر امام است ... تآنجاس

 هجرى قمرى از كشمير به 1250 و 1240مرحوم سيد احمد هندى بين سالهاى .  بوده است"سيد احمد هندى"

مرحوم سيداحمد جد ما و ... كند ىآيد و در نجف اشرف با بعضى از افراد آشنايى پيدا م مى( كربال و نجف)عتبات 

 شمسى بر حسب نظر و تقاضاى 1217 - هجرى قمرى 1254حضرت امام خمينى فرزند سيد دين عليشاه حدود سال 

از ماهنامه پاسدار . زائرين خمين و باالخص يوسف خان فراهانى از عتبات عاليات نجف به خمين مسافرت نموده

، تحت عنوان تاريخچه 28 ص 89 و شماره 26، ص 84ميه قم، سال هفتم، شماره اسالم، دفتر تبليغات اسالمى حوزه عل

 خاندان حضرت امام از زبان آيت اهللا پسنديده

  
 ، مقاله ايران و استعمار سرخ و سياه1356 ديماه 17پاورقى روزنامه اطالعات، ) 8

 ، از همين نويسنده136 و جلد دوم ص 333-331كتاب اوين، جلد اول، ص ) 9

   107 و �104 �105 106هاى   روزنامه انقالب اسالمى در هجرت شماره)10

منابع مختلف، شمار كشته شدگان را از . دهد رقمهاى گوناگونى را نشان مى« جمعه سياه»آمار منتشره از كشتار ) 11

 .اند  نفر ذكر كرده220 نفر تا 112

  شهريور17ر روز  آقاى خمينى در مورد كشتا57/6/18نگاه كنيد به اعالميه ) 12
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 .خواهر صادق طباطبايى همسر آقاى احمد خمينى است) 13
  

كه از اين . آقايان حسين كاشفى، رضا خجسته و محمود موحديان: هيئت مديره انتخابى جديد عبارت بودند از) 14

 سازندگى سه نفر، آقاى كاشفى مسئول بازسازى نيروى انسانى در شركت نفت شد، آقاى محمود موحديان در جهاد

اصفهان مشغول كار گرديد و آقاى رضا خجسته به يزد رفت و به ا داره كارخانه بافندگى خودشان در يزد پرداخت 

 .و در هيچ كار دولتى و يا انقالبى شركت نكرد
  

كرد و با يك خانم فرانسوى ازدواج كرده  آقاى مهدى عسگرى يكى از دانشجويانى بود كه در فرانسه تحصيل مى) 15

وى يكى از اعضاء حزب مردم ايران و از دوستان آقاى دكتر كاظم سامى بود و آقاى دكتر سامى و دوستانش . ودب

آقاى مهدى عسگرى بعد از انقالب دنبال هيچ پست و مقامى نگشت و به زادگاه خود . سازمان جاما را بنياد نهادند

 .مشهد رفت و در آنجا به كار كشاورزى پرداخت
  

 16 حاشيه بر دستنوشته، ص صدر، بنى) 16

 201-200، ص 2001خاطرات آقاى منتظرى، انتشارات انقالب اسالمى، فوريه ) 17

 نگاه كنيد به اسناد نهضت مقاومت ملى از انتشارات نهضت آزادى) 18

 129- 130، ص 59و سند شماره ...، مقدمه10انتشارات مصدق، شماره ) 19

 41-40، ص 10انتشارات مصدف، شماره ) 20

  
 58، سند شماره 125، ص 10انتشارات مصدق، شماره ) 21

براى اطالع از كم و كيف اين برخوردها و مكاتبات مبادله شده بين دكتر مصدق و هيئت اجرائى جبهه ملى و ) 22

، مكاتبات 10نگاه كنيد به انتشارات مصدق شماره ... شوراى جبهه ملى دوم و سازمانهاى دانشجويى عضو جبهه و

 . تالش براى تشكيل جبهه سوممصدق

 18، ص 10انتشارات مصدق، شماره ) 23

 19-18، ص 10انتشارات مصدق، شماره ) 24

 76-74، ص 10انتشارات مصدق شماره ) 25

 88، ص 10انتشارات مصدق شماره ) 26

 ...صدر، حسن حبيبى، تقى زاده، ابراهيم يزدى، مصطفى چمران، كارگشا و بنى: آقايان) 27

 .هاى لندن بودند پيشنهاد كننده دكتر تقى زداده و بچه: نويسد صدر مى  بنىآقاى) 28

 .اين شبكه بعدها بكار توزيع پيام مجاهد پرداخت) 29

بعد . صدر و آقاى حبيبى و كار چاپ بعهده دكتر كارگشا و هوشى بود در انتشارات مصدق كار اصلى با آقاى بنى) 30

 .صدر بود پ را ديگران عهده گرفته و امور مالى آن هم با آقاى بنىهر دو آنها به ايران رفتند و كار چا

 دفاعيات مهندس بازرگان در دادگاه تجديد نظر، نقش مدرس، زور عليه عقيده و طلوع انفجار) 31

23 (United Muslem Student Organizations 

  
 به بعد ارگان اتحاديه انجمنهاى 15از شماره مكتب مبارز ارگان اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان در اروپا و ) 33

 . شماره از آن انتشار پيدا كرد و بعد از انقالب هم تعطيل شد25دانشجويان در اروپا، آمريكا و كاناداست و تا انقالب، 

ا بود، بعده زاده مقدارى از كتابهاى انتشارات مصدق كه در شهر هامبورگ انبار شده بود و در اختيار آقاى قطب) 34

اينجانب باتفاق آقاى منوچهر كريمى . صدر به من خبر داد و گفت كه كتابها را به جاى ديگرى منتقل كنم آقاى بنى
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كه در شهر بوخوم مشغول تحصيل بود فولكس واگن استيشينى كردايه كرديم و از بوخوم به شهر هامبورگ رفته، 

 .كتابها را به چند شهر ديگر منتقل كرديم

ن، درست همان آيه است كه سازمان مجاهدين آرم خود را با آن مزين كرده بود و جزو بخشى از اين آيه قرآ) 35

 .آرم مجاهدين بود

و آن منطقه Krefeldزاده بوديم، در شهر   ناطقى كه در ارتباط با آقاى قطب( اسماعيل)اينجانب و آقاى امير ) 36

بعد از ارسال چندين شماره كه . كرديم تيم ارسال مىپيام مجاهد را وسيله پست به آدرسهايى كه در اختيار داش

زاده  سئوالها را از طريق نامه براى آقاى قطب. سئوالهايى برايم مطرح شد. اينجانب در توزيع آن شركت داشتم

اى دريافت كردم كه  زاده، سرانجام نامه بعد از ردوبدل شدن چندين نامه بين اينجانب و آقاى قطب. ارسال كردم

ها و وسايل توزيع را هر چه هست به آقاى محمود فضلى نژاد تحويل دهيد  دفترچه آدرس. فته شده بوددر آن گ

 .گيرى كردم كه اينجانب همه را تحويل دادم و از كار توزيع كناره

اختالف ابتداء بر سر اين كه روزنامه و نشريات چه گروههايى به معرض نمايش گذاشته شود، به وجود آمد و بعد ) 37

 .ز آن مسايل ديگر مطرح و كار باال گرفتا

 طاهره، خانم مرحوم توليت) 38

در تشييع جنازه مرحوم دكتر شريعتى، حبيبى گفت من از طرف خود و شما از »: صدر نوشته اند آقاى بنى) 39

ند او و دكتر او بود كه به اينجانب گفت نام را عوض كرده و بنام صدر و فرز. عضويت هيئت امناء بنياد استعفاء كردم

 .«اند ثبت داده... يزدى 
  

 49صدر، حاشيه بر دستنوشته، ص  بنى) 40

كرد، تسويه  اهللا خويى درست روزيكه به مناسبت انفجار حزب جمهورى اسالمى سخنرانى مى با مرحوم آيت) 41

نظورش از انگشتر اين و م... كنند خواهد، آنهايى كه انگشتر دست مى بكشيد ما را، اسالم خون مى: حساب كرد و گفت

اهللا خويى داده بود و وى آنرا گرفته و به دست كرده  بود كه وقتى فرح پهلوى به نجف رفته بود، انگشترى به آيت

 .بود

اى با حضور تعدادى  صدر رياست جمهور، در جلسه  در مقام نصيحت به آقاى بنى60آقاى احمد خمينى در سال ) 42

ديد كه يك روزى رهبر ايران بشود و همه كشور در اختيار  ينى خوابش را مىنه آقاى خم: از همكاران وى گفت

پس حاال كه اينها بدست آمده است نبايد . صدر خواب رياست جمهورى را بنى مطلق وى قرار بگيرد و نه آقاى

 .فرصت را از دست داد و بايد محكم اينها را چسبيد و نگه داشت

 25، ص 3، صحيفه نور، جلد 57/8/15، تاريخ (توزيها)وزنامه يونان مصاحبه آقاى خمينى با خبرنگار ر) 43

، 4، صحيفه نور، ج 57/10/7مصاحبه آقاى خمينى با دكتر جيم توكلررفت استاد دانشگاه روتكرز آمريكا، تاريخ ) 44

 107 - 108ص 

 272، ص 4، صحيفه نور، جلد 57/11/8سخنرانى آقاى خمينى در تاريخ ) 45

 �390 391صدر، ص  يد، ابوالحسن بنىخيانت به ام) 46

 227، ص 1صحيفه نور جلد ) 47

ها و تحقيقاتى  هاى مختلف آن كار كرده، مؤلفه اشخاصى هم بودند كه در رابطه با حكومت مردمى و مؤلفه) 48

ايى انجام داده بودند و براى رهايى از حكومت شاهنشاهى و بريدن از سلطه خارجى و وابستگان داخلى آن برنامه ه

 .تدوين كرده بودند، اما داشتن و جمع بودن شرايط رهبرى در يك زمان يك امر است و برنامه داشتن امرى ديگر

، 5 و صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاى امام خمينى، جلد 15 /57/12 و 16هاى يوميه مورخ  نگاه كنيد به روزنامه) 49

 157 و 146ص 
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 نهضت آزادى) 50

 با آقاى اميرانتظام در زندان اويناز گفتگوى اينجانب ) 51

  "يكرنگى"به نقل از گفته مرحوم امير حسين پوالدى براى نگارنده و نيز با همين مضمون، آقاى بختيار در كتاب ) 52

 .آن را ذكر كرده است
  

ه  در پاسخ به دانشجويى كه پرسيد چرا شما وسيله شديد كه آقاى خمينى بر اريك"پاسخ و پرسش"در جلسه ) 53

 .قدرت سوار شود، آقاى مهندس بازرگان اينطور پاسخ داد

 456صدر، ص  خيانت به اميد، ابوالحسن بنى) 54

 458صدر، ص  خيانت به اميد، ابوالحسن بنى) 55

 به او پيشنهاد شد كه حكومت اسالمى را طرح كند و متعاقب آن آقاى 1347در سال : نويسد صدر مى آقاى بنى) 56

و آقاى منتظرى نيز در مصاحبه با كيهان ) 326 -  327خيانت به اميد، ص )قيه را مطرح كرد خمينى درس واليت ف

 به طور محدود پخش گرديد مدعى بود كه پيشنهاد طرح 66 يا 65فرهنگى كه چاپ نشد و بصورت پلى كپى در سال 

يت فقيه به معناى زعامت و طرح وال.. را او در همان سالها به آقاى خمينى داده است( واليت فقيه)حكومت اسالمى 

 . از او اقتباس كرده است"كه آقاى خمينى نيز عينا. است( ق.  ه1248م )رهبرى سياسى از مال احمد نراقى 

 نوشته شده است بدون اينكه نويسنده آن مشخص شده باشد فقط معلوم 1320كتاب كشف اسرار بعد از شهريور ) 57

كتاب را .  در زبانها افتاد كه اين كتاب را آقاى خمينى نوشته است42ر سال د. اى نوشته است است كه آنرا سيد طلبه

 آقاى اعدادى صاحب كتاب فروشى جعفرى مشهد بطور قاچاق چاپ كرده بود و اينجانب 44 -  45دوباره در سال 

يى با كه در آن زمان در روستاى سنگ بيت مشهد سپاهى دانش بودم و از مسئله اطالع حاصل كردم، پس از آشنا

 .آقاى اعدادى مجلدى از آن كتاب را از او خريدارى كردم

 274كشف اسرار، ص ) 58

 254همان كتاب، ص ) 59

 .، اطيعواهللا واطيعوالرسول و اولواالمرمنكم59سوره نساء، قسمتى از آيه ) 60

 و اعدوالهم مااستعطعتم من قوه ومن رباطالخيل) 61

 صدور انقالب با لشگركشى) 62

 118، ص 2001اهللا منتظرى، انتشارات انقالب اسالمى، فوريه  نيد به  خاطرات آيتنگاه ك) 63

اهللا كاشانى در مورد   است و نقل قولى را از آيت1342 خرداد سال 15منظور نويسنده از آغاز نهضت، نهضت ) 64

آيد كه  ها برمى  قولاز اين نقل قول و ديگر نقل. گردد آورد به زمانهاى خيلى قبل از آن بر مى آقاى خمينى مى

روزى چند نفر از دوستان براى مشورتى در منزل . اهللا كاشانى و از مريدان وى بوده است آقاى خمينى پيرو آيت

من همان زمان هم پيرو . بعد از بحث و گفتگو آقاى پسنديده گفت من چه بگويم. رضا پسنديده خدمت وى رسيدند

 .د كاشى بوداين مرد مصدق بودم و آقاى خمينى پيرو سي

  12واليت فقيه، ص ) 65

 12همان مدرك، ص ) 66

 23همان مدرك، ص ) 67

 49همان مدرك، ص ) 68

 منظور از ما يعنى روحانيت و علماء اسالم) 69

 51واليت فقيه، ص ) 70
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 و در اعتراض به برداشت رئيس جمهور وقت آقاى 66واليت فقيه كه آقاى خمينى براى اولين بار در سال ) 71

رساند كه گفتار و  اى از حكومت اسالمى و واليت فقيه عنوان كرد، با اين متن در تناقض آشكاراست و اين مى منهخا

 .كردار آقاى خمينى در اين زمان بيانگر تام و تمام قدرت مطلقه است ونه دين

 53واليت فقيه، ص ) 72

 60واليت فقيه، ص ) 73

 65واليت فقيه، ص ) 74

 6، ص 10776، شماره 1358 مرداد ماه 16كيهان، سه شنبه ) 75

پدرم : مانند اطالعات و اسرار مرحوم احمد خمينى كه بعد از فوتش، فرزندش حجت االسالم حسن گفت) 76

 .اى از اطالعات و اسرار را با خود بگور برد گنجينه
  

  93صدر، حاشيه بر دستنوشته، ص  آقاى بنى) 77

  و ظهر آن92همان مدرك، ص ) 78

 كردند؟ گذاشتند كه حرفهاى دلش را بزند چرا مردم حاكيمت روحانيت را باور نمى ر مىاگ) 79

 117 و 116، ص 1363انقالب ايران در دو حركت، مهندس بازرگان، چاپ سوم ) 80

 . آمده است94 و 93متن كامل اين پيام در صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاى آقاى خمينى، ج دوم، ص ) 81

 324صدر، ص  د، ابوالحسن بنىخيانت به امي) 82

هاى آقاى خمينى تحقيق كنند، قسمتهايى را كه صاف و  ها، سخنرانيها و مصاحبه كسانى كه بخواهند روى نوشته) 83

خالص نظريه خودش است و با زبان و فرهنگ خودش بيان شده است، از قسمتهاى ديگران كه وسيله ديگران حك و 

البته بخشى از مسائلى را كه بايد . درآمده است، به روشنى قابل تشخيص استاصالح شده و به صورت جهان پسندى 

رسانند، در صورتيكه  كنند و به اطالعشان مى از زبان رهبران و رؤساى كشورها جارى شود قبالً برايشان آماده مى

 اين عيب نيست ولى همين كنند، دهند و يا بيان مى موافق متن آماده شده بودند آنرا امضاء و بنام خودشان انتشار مى

 ..قسمتها با قسمتهايى كه تراوش مغزى خودشان است كامالً قابل تشخيص است

 .پوشيدن حقيقت خبرى و ظاهر كردن غير آن: از نظر اصطالح لغوى عبارت است از( توريت)توريه ) 84

  اراده چيزى كردن و غير آن ظاهر كردن-  

 ن پنهان كردن حديثى و ظاهر ساختن غير آ-  

  چيزى را اراده كردن كه مقصود غير آن باشد-  

  آنست كه متكلم خالف ظاهر كالم خود را اراده كند-  

  عبارتست از ابهام، يعنى استعمال لفظى كه در آن دو معنى باشد، يكى نزديكتر و ديگرى دور-  

 سخنى آرند تا از سوگند بايد كه توريه كنند، يعنى در باطن و خاطر خود  و چون ايشان را سوگند دهند، مى-  

 .نقل از لغتنامه دهخدا) 180تاريخ قم، ص حححححح)بيرون آيند 
  

 1مسائل و مشكالت نخستين سال انقالب، مهندس عبدالعلى بازرگان، ص ) 85

 5همان مدرك، ص ) 86

 ، مصاحبه آقاى بازرگان 57 بهمن 4، چهارشنبه 10621روزنامه كيهان، شماره ) 87

  و ظهر آن106، حاشيه بر دستنوشته، ص صدر آقاى بنى) 88

صدر كه در  جزوه متن مصاحبه جمعى از دانشجويان مسلمان مقيم آلمان با رئيس جمهور دكتر سيد ابوالحسن بنى) 89

 2 و 1 انجام گرفته است، ص 1360 مهرماه 6تاريخ 
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 164سوره انعام آيه ) 90

 قرآن) 91

   

 3سوره انسان، آيه ) 92

 256يه سوره بقره، آ) 93

 17سوره عبس آيه ) 94

 6 - 5سوره علق آيه ) 95

 3 و 2قرآن، سوره عنكبوت، آيه ) 96

 34 و سوره توبه آيه 64نگاه كنيد به قرآن سوره مائده، آيه ) 97

 به نقل از روزنامه رسالت چاپ تهران، به 218، ص 1991حكمت و حكومت، دكتر مهدى حائرى يزدى، چاپ ) 98

 ، سرمقاله انتخاب خبرگان واليت فقيه1368رماه  تي19قلم آذرى قمى، 

 541نهج البالغه، ترجمه محسن فارسى، ص ) 99

 6قرآن سوره شمس آيه ) 100

 نگاه كنيد به اسناد النه جاسوسى) 101

 190از كاخ شاه تا زندان اوين، احسان نراقى، ترجمه سعيد نراقى آذرى، ص ) 102

  
كردند، اما  ها با ديد منقى نگاه نمى اى ملى كه چندان هم نسبت به اين پروژهه بودند برخى از شخصيتها و گروه) 103

 . جو غالب به آن سمت بود

شاه در پاسخ به تاريخ از سرمايه گذارى ايران و نفت درياى شمال انگليس پرده برداشته و آقاى مهندس ) 104

. مال به مجلس نوشت و از سرنوشت آن پرسيداى پيرامون مشاركت ايران در سرمايه گذارى نفت ش بازرگان نيز نامه

 .انقالب اسالمى در هجرت. هنوز كه هنوز است اين مطلب بى جواب مانده است
  

تقى زاده آن . رضاشاه در طول سالهاى آخر حكومت خود، بهترين زمين هاى كشاورزى ايران را غصب كرد) 105

 .شود خورد و سير نمى  روزى چند كيلومتر زمين مىگرگى در ايران پيدا شده كه: زمان كه در برلين بود، گفت
  

 96 - 93از كاخ شاه تا زندان اوين، احسان نراقى، ص ) 106

 95 - 96همان مدرك، ص ) 107

 117 و 118احسان نراقى، از كاخ شاه تا زندان اوين، ص ) 108

 94از كاخ شاه تا زندان اوين، احسان نراقى، ص ) 109

 885-886، ص 3، نصراهللا فلسفى، ج زندگى شاه عباس اول) 110

 883، ص 3زندگانى شاه عباس اول، نصراهللا فلسفى، ج ) 111

 .اما دراينجا فقط دوران پهلوى مد نظر است... نظير تنباكو، مشروطيت و. برخورد هميشه وجود داشته است) 112
  

 118تاريخ معاصر، ج اول، دكتر سيد جالل الدين مدنى، ص ) 113

 . انى محمدتقى فلسفى، واعظ مشهور دربار و واليت فقيهاز سخنر) 114

 9 و 7در مواد .  متمم قانون اساسى تشكيل انجمنهاى ايالتى و واليتى پيش بينى شده بود92 و 91در اصول ) 115

 :نظامنامه انجمن مصوب دوره اول مجلس شوراى ملى، شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده به قرار زير بود

  متدين به دين حنيف اسالم باشند و فساد عقيده نداشته باشند بايد- 1 
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 . به قرآن مجيد بايد سوگند يادكنند- 2 

 . بانوان و نسوان از انتخاب شدن و انتخاب كردن محرومند- 3 

  جرايد كشور متن تصويبنامه را منتشر كردند41 مهرماه سال 16در تاريخ ) 116

 ى، خمينى و نجفىآيات عظام شريعتمدارى، گلپايگان) 117

 156 -  157، ج اول، چاپ ششم، ص (زيارتى)بررسى و تحليل از نهضت امام خمينى، سيد حميد روحانى ) 118

 224تحليل و بررسى از نهضت امام خمينى، سيد حميد روحانى، ج اول، ص ) 119

 1341 بهمن 4هاى عصر تهران  روزنامه) 120

 13-10، ص 41/1/1مينى در تاريخ صحيفه نور، جلد اول، سخنرانى آقاى خ) 121

  
 56-54صحيفه نور، جلد اول، ص ) 122

 ، مقدمه از علينقى عاليخانى48يادداشتهاى علم، جلد سوم، ص ) 123

 ، از مقدمه علينقى عاليخانى84يادداشتهاى علم، جلد اول، ص ) 124

 170يادداشتهاى علم، جلد سوم، ص ) 125

 174همان مدرك، ص ) 126

 319 و 352درك، جلد سوم، ص همان م) 127

 7-28از كاخ شاه تا زندان اوين، احسان نراقى، سعيد آذرى، ص ) 128
  

 186يادداشتهاى علم، جلد سوم، ص ) 129

  
 229هاى علم، ج اول، ص  يادداشت) 130

  
 254يادداشتهاى علم، ج اول، ص ) 131

 337همان مدرك،جلد اول، ص ) 132

 101 ص يادداشتهاى علم، ج سوم،) 133

گفت زمستان امسال عيناً مثل زمستان بالفاصله بعد  مى( بى بى سى)امروز . و ديگر خرابى وضع اقتصادى انگليس) 134

فرمودند كه شما با اين تنبلى و وضع ( بى بى سى)شاهنشاه در برنامه پانوراما، مخبر . از جنگ دوم خواهد بود

 ."282 - 281هاى علم، ج سوم، ص يادداشت. اجتماعى به زودى به غار برخواهيد گشت

زد به راكفلر پيشنهاد كرد نفت ايران را بخرند و در مخازن خالى شده   البته در همان حال كه اين حرفها را مى

 .آمريكا انبار كنند

 74 - 72 شرايبر، ترجمه عبدالحسين نيك گهر، ص - ژاك سروان -تكاپوى جهانى، نوشته ژان) 135

  
 273-272م، جلد اول، ص يادداشتهاى عل) 136

 67پاسخ به تاريخ، محمدرضا پهلوى، ص ) 137

 .يادداشتهاى وى گوياترين سند روابط گسترده شاه با اسرائيل است. نگاه كنيد به يادداشتهاى علم) 138
  

 166يادداشتهاى علم، ج سوم، ص ) 139
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 سال از 35 كه 1355قرار دادند و سال  شاهنشاهى 2500 سال آغاز سلطنت محمدرضا شاه را سال 1320سال ) 140

 . شاهنشاهى2535شد سال  گذشت، مى سلطنت او مى
  

 Religion ist Opium des  Volkes: از گفته ماركس) 141

براى اطالع بيشتر نگاه كنيد به كتاب از كاخ شاه تا زندان اوين، نوشته احسان نراقى، ترجمه سعيد آذرى، ص ) 142

 .1991 و سخنرانى دكتر مهدى حائرى يزدى در بزرگداشت مرحوم صديقى در لندن سال 229 -  222 و 196 -  181
  

 147صدر، حاشيه بر دستنوشته، ص  آقاى بنى) 143

، به نقل 231سرهنگ غالمرضا نجاتى، جلد دوم، ص ( از كودتا تا انقالب)تاريخ سياسى بيست و پنج ساله ايران ) 144

 .، تهران1369 آبان 20، و 1369 آبان 2، يكشسنبه از مصاحبه با دكتر غالمحسين صديقى
  

 233-231همان مدرك، ص ) 145

  
 هاى علم از يادداشت) 146

 310يادداشتهاى علم، جلد اول، ص ) 147

 277 - 276همان مدرك، جلد سوم، ص ) 148

 311يادداشهاى علم، ج اول، ص ) 149

 151صدر، حاشيه بر دستنوشته، ص  بنى) 150

 ...هاى ايدئولوژيك و روش شناخت، اقتصاد به زبان ساده، پيامبرى، جزوه: نيد به كتابهاىنگاه ك) 151

  
 نگاه كنيد به كتابهاى دكتر پيمان،از جمله كار و سرمايه مالكيت) 152

  
 هاى مختلف قرآن از اين گروه و ساير مطالب  ك به تفسير سوره-ر) 153

اين ديد در . له آزادى حل نشود، استقالل خواهى شعارى بيش نيستتا مسئ...":و هنوز هم ديدشان چنين است) 154

 گفته محمدتوسلى، اولين شهردار ". مطرح شده است و اسناد آن موجود است60كنگره نهضت آزادى در سال 

 104تهران، كتاب سقوط دولت بازرگان، ص 

 . اينان توجه ندارند كه آزادى و استقالل دو روى يك سكه است

 180- 179امامت، دكتر على شريعتى، امت و ) 155

 162همان مدرك، ) 156

 191 - 189همان مدرك، ص ) 157

  
مسلمانى در جستجوى ناكجاآباد، زندگينامه سياسى دكتر على شريعتى، نوشته على راهنما، ترجمه كيومرث ) 158

 329، ص 1381قرقلو، چاپ دوم، سال 

 -  378 همان مدرك،ص 377، ص 1375سروش، چاپ سوم، تير ، عبدالكريم (دفتر نخست)قصه ارباب معرفت ) 159

379 

 379-378همان مدرك، ص ) 160

 299، ص 2001خاطرات آقاى منتظرى، چاپ انقالب اسالمى، فوريه ) 161

 ، نظرات و انتقادات خوانندگان143، ص 18 - 17اسالم مكتب مبارز شماره ) 162
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 ...   و93-10اى،صص   دكترانور خامهنگاه كنيد به از انشعاب تا كودتا، خاطرات) 163

 249- 217شناسى زندان و زندانبان از همين نويسنده، ص  ، جامعه2ك به كتاب اوين، ج -ر) 164

 249-225همان مدرك، ص ) 165

 257-253همان مدرك، ص ) 166

 257-253همان مدرك، ص ) 167

 و "بت"، "تك ستاره"سب راه را بر بوجود آمدن مگر اينكه از قبل با ايجاد و مشروعيت پيداكردن سازمان منا) 168

 . بسته باشند"مركز ثقل"يا 
  

 284، ص 1345تاريخ فلسفه، نوشته ويل دورانت، ترجمه عباس زرياب خويى، چاپ دوم به سال ) 169

 10و ص 284، ص 1345تاريخ فلسفه، نوشته ويل دورانت، ترجمه عباس زرياب خوئى، چاپ دوم، سال ) 170

  اطالع بيشتر نگاه كنيد به كالبدشكافى چهار انقالب، نوشته كرين برينون، ترجمه محسن ثالثبراى) 171

 ميانه - بر منشويكها - تندروها - نبرد بين منشويكها و بلشويكها درگرفت و با غلبه بلشويكها 1917در انقالب اكتبر) 172

هاى ميانه رو ادامه داشت تا اينكه  ى تندرو و فكلىها در انقالب اسالمى نيز نبرد بين مذهبى. روها خاتمه پيدا كرد

 .تمام ميانه روها و كسانيكه خود از حاميان و پايه گذاران انقالب بودند، حذف شدند

 176صدر، حاشيه بر دستنوشته، ص  آقاى بنى) 173

 67تاريخ يعقوبى، جلد دوم، ص ) 174

 57 و 56اه ترجمه و نشر كتاب، ص تاريخ يعقوبى، جلد دوم، ترجمه دكتر محمد آيتى، بنگ) 175

  57 و 56تاريخ يعقوبى، جلد دوم، ص ) 176

 64تاريخ يعقوبى، ج دوم، ترجمه دكتر محمد آيتى، ص ) 177

 2212، ترجمه ابوالقاسم پاينده، چاپ دوم، ص 6تاريخ طبرى، ج ) 178

  2213 و 2212، ص 6همان مدرك، جلد ) 179

 2215 ص 2215همان مدرك، ص ) 180

  2215همان مدرك، ص ) 181

 2260، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ص 6تاريخ طبرى، ج ) 182

 71 و تاريخ يعقوبى، جلد دوم، ص 2264- 2259همان مدرك، ص ) 183

 2336-2334همان مدرك، ص ) 184

 702-701مروج الذهب، جلد اول، ص ) 185

 72تاريخ يعقوبى، ج دوم، ص ) 186

 2258-2257، ص 6تاريخ طبرى، جلد ) 187

 2334 - 2236، ترجمه پاينده، ص 6تاريخ طبرى، ج ) 188

 2339- 2338همان مدرك، ص ) 189

 2363 - 2362همان مدرك، ص ) 190

 2341همان مدرك، ص ) 191

 و كتاب فراماسيونى در ايران، 229 -  223، ص 1370تشكيالت فراماسونرى در ايران نوشته حسين مير، سال ) 192

 .اسماعيل رائين

 80 يادداشتهاى علم، جلداول، ص )193

 38الشعراء بهار، جلد اول، ص تاريخ مختصراحزاب سياسى، ملك) 194
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 314ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، جلد اول، ارتشبد حسين فردوست، چاپ سوم، ص ) 195

 239خاطرات آنتونى ايدن، ص ) 196

 25گهر، ص   شرايبر، ترجمه عبدالحسين نيك- ژاك سروان- تكاپوى جهانى، ژان) 197

 136جنگ واقعى، صلح واقعى، ريچارد نيكسون، ص ) 198

 130گهر، ص   شرايبر، ترجمه عبدالحسين نيك-ژاك سروان- تكاپوى جهانى، ژان) 199

 132 - 131جنگ واقعى صحل واقعى، ريچار نيكسون، ص ) 200

 110، ص 1999پيروزى بدون جنگ، ترجمه از روى متن انگليسى ) 201

يك اقدام خطرناك، همه قراردادهاى امتياز ... ": گويد عاون وزارت خارجه امريكا به مصدق مىمك گى، م) 202

شرايط قرارداد از . نفت كمپانيهاى امريكايى و ديگر كشورها را در سراسر جهان، در معرض مخاطره قرار خواهد داد

در . "ت جهان را دچار خطر كندجنبه قيمت، كنترل عمليات و حق خريد نفت نيز نبايد طورى باشد كه صنعت نف

 186-185كنار پدرم مصدق، غالمحسين مصدق، ص 

 180-179ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، حسين فردوست، جلد اول، ص ) 203

 318 - 319جنگ واقعى، صلح واقعى، ريچارد نيكسون، ص ) 204

 207همان مدرك، ص ) 205

 77گهر،ص  عبدالحسين نيك شرايبر، ترجمه -ژاك سروان -تكاپوى جهانى، ژان) 206

 يادداشتهاى علم) 207

 همان مدرك) 208

 120-113شكست شاهانه، ماروين زونيس، ترجمه عباس مخبر، ص ) 209

 42-43 شرايبر، ترجمه عبدالحسين نيك گهر، ص -ژاك  سروان -تكاپوى جهانى، نوشته ژان) 210

 1999جنگ واقعى، صلح واقعى، و جهان در سال ) 211

 77-76 شرايبر، ترجمه عبدالحسين نيك گهر، ص -ژاك  سروان -ى جهانى، نوشته ژانتكاپو) 212

براهل فن و پژوهشگران بايسته است كه تحقيق جدى بعمل آورند كه در پى انقالب اسالمى ايران و بهم ) 213

ين حوادث خوردن تعادل قوا در منطقه، چه حوادثى دركشورهاى اين منطقه روى داده است و چه كشورهايى به ا

اند، چه خسارتهاى عظيمى به اين كشورها وارد آمده و چه منافع و امكانات و پولهاى كالنى از اين  دامن زده

از جمله نتايج اين تحقيقات ارقام نجومى وحشتناكى از درآمد و پولهاى اين . كشورها بسوى غرب سرازير شده است

به هر حال نتيجه اين تحقيقات هر چه باشد كمكهاى . شده استملتها است كه به جيب غارتگران بين المللى سرازير 

 .زيادى به روشن كردن نكات مهم تحوالت انقالب اسالمى و پى آمدهاى آن خواهد كرد

 :ترجمه از روى متن انگليسى تحت عنوان) 214
  Britain and in US in 1988 by1999 Victory Without  War, Richard 

Nixon x, First  
 Sidgwich & Jackson, Simon & Schuster, Page 118Published in Great  

 همان مدرك) 215

 331-330ظهور و سقوط پهلوى، حسين فردوست، جلد اول، ص ) 216

 336-335همان مدرك، ص ) 217

 254شكست شاهانه، ماروين زونيس، ترجمه عباس مخبر، ص ) 218

 101- 100، جلد اول، ص ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، حسين فردوست) 219

 345همان مدرك، ص ) 220
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 646ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، سپهبد حسين فردوست، جلد اول، ص ) 221

 647همان مدرك، ص ) 222

 344همان مدرك، ص ) 223

 344همان مدرك، ص ) 224

 661همان مدرك، ص ) 225

 661همان مدرك، ص ) 226

 345همان مدرك، ص ) 227

 293ص همان مدرك، ) 228

 347همان مدرك، ص ) 229

 290همان مدرك، ص ) 230

 مرداد توسط مستشاران آمريكايى طبق الگوى 28 بعد از كودتاى "ساواك"سازمان اطالعات و امنيتى كشور ) 231

 . را طراحى كردند"دفتر ويژه"ها   شكل گرفت و در اختيار آمريكائيها بود و به همين علت انگليسى"سيا"

 قوط سلطنت پهلوى، حسين فردوستظهور و س) 232

 323همان مدرك، ص ) 233

 180 - 179همان مدرك، ص ) 234

 530همان مدرك، ص ) 235

 355 -  354همان مدرك، ص ) 236

 363-362همان مدرك، ص ) 237

بوده است كه بااطالع آن حضرت در دستگاه بنى عباس ( ع)يقطين يكى از اصحاب امام جعفر صادق  بن على) 238

 .كرده است مىكار 

 241صدر، حاشيه بر دستنوشته، ص  بنى) 239

 636ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، فردوست، جلد اول، ص ) 240

 636همان مدرك، ص ) 241

 637همان مدرك، ص ) 242

 42صدر، ص  خيانت به اميد، ابوالحسن بنى) 243

ختر برادر مهندس بازرگان، سالها پيش با د. محمد على افراشته شوهر توران، خانم خواهر سپهبد فردوست است) 244

 624ص . كردند ازدواج كرده و باهم مى( پسر عموى محمد على افراشته)دختر عباس افراشته 

 624 - 623ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، فردوست، جلد اول، ص ) 245

 626 -  625همان مدرك، ص ) 246

 618 و 578همان مدرك، ص ) 247

 199، ص 2001نتظرى، چاپ انقالب اسالمى، فوريه اهللا م خاطرات آيت) 248

 و مسئول امور ادارى آن دفتر بود و زير نظر مستقيم "دفتر ويژه اطالعات"سرهنگ معمار صادقى افسر ) 249

 . كرد فردوست كار مى

 . نقل شده است631 -  627تمام مطلب اين قسمت از خاطرات فردوست، ص ) 250

 683 فردوست، جلد اول، ص ظهور و سقوط سلطنت پهلوى،) 251
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طبق گفته اين كتاب  از زبان تيمسار شاكر، دادستانى از محل فردوست باخبر بوده است كه به تيمسار گفته، ) 252

 .كنيم هروقت الزم باشد او را احضار مى

 685 و 683ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، فردوست، جلد اول، ص ) 253

، گفتگو با 1382ى صفاريان، مهندس فرامرز معتمد دزفولى، چاپ اول سقوط دولت بازرگان، دكترغالمعل) 254

 332 و 331دكترابراهيم يزدى، ص 

 36-35، ص 1379سه جمهورى، دكتر ابراهيم يزدى، چاپ اول، ) 255

 638-637ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، فردوست، جلد اول، ص ) 256

 639همان مدرك، ص ) 257

 639همان مدرك، ص ) 258

 612مان مدرك، ص ه) 259

 682همان مدرك، ص ) 260

 571ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، فردوست، ص ) 261

 پاسخ به تاريخ، محمدرضا پهلوى) 262

 14، ص 549 و روزنامه انقالب اسالمى در هجرت، شماره 42صدر، ص  خيانت به اميد، ابوالحسن بنى) 263

 564ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، فردوست، ص ) 264

 565 همان مدرك، ص )265

 573همان مدرك، ص ) 266

 565همان مدرك، ص ) 267

 613همان مدرك، ص ) 268

 261باغى، ص  خاطرات ژنرال، عباس قره) 269

 42شكست شاهانه، نويسنده ماروين زونيس، مترجم عباس مخبر، ص ) 270

 420همان مدرك، ص ) 271

 435همان مدرك، ص ) 272

 426همان مدرك، ص ) 273

 New York Times به نقل از 466 شكست شاهانه، ماروين زونيس، ترجمه عباس مخبر، ص )274

  و كتاب خاطرات الكساندر هيگ446همان مدرك، ص ) 275

 141صدر، ص  سير تحول روابط ايران و آمريكا، كتاب اول، ابوالحسن بنى) 276

ن آذزى قمى در دادستانى انقالب تهران، آقاى بنا به گفته موسى خان اميرحسينى، مستشار ديوان كشور و معاو) 277

ها دستگير و به دادستانى انقالب مستقر در زندان قصر  دكتر على آبادى در گرماگرم پيروزى انقالب وسيله كميته

 .تحويل داده شد كه بالفاصله پس از ساعتى بدستور آقاى خمينى آزاد و به منزلش برگردانده شد

 123- 122، ص 1363 روزها، دكتر ابراهيم يزدى، چاپ دوم آخرين تالشها در آخرين) 278

 116 - 114همان مدرك، ص ) 279

 116همان مدرك، ص ) 280

 114همان مدرك، ص ) 281

به هنگام تدوين كتاب، هنوز آقاى دكتر يزدى يك چنين اطالعاتى را آشكار نساخته بود، لذا ضرورى دانسته ) 282

 . افزوده شودشد كه اين نكات در اينجا به مطالب
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، نامه آقاى دكتر يزدى به روزنامه رسالت ص 1376 آذرماه 28سال نهم، جمعه  )447به نقل از نيمروز شماره ) 283

13(. 

 11- 10آخرين تالشها در آخرين روزها، نوشته دكتر ابراهيم يزدى، ص ) 284

 198همان مدرك، ص ) 285

 49انقالب در دو حركت، مهندس مهدى بازرگان، ص ) 286

 25آخرين تالشها در آخرين روزها، نوشته دكتر ابراهيم يزدى، ص ) 287

 298همان مدرك، ص ) 288

، فروردين 52 و 51هاى  يزدى، شماره مجله ايران فردا، پشت صحنه انقالب در پاريس، گفتگو با دكتر ابراهيم) 289

1378 

 همان مدرك) 290

 همان مدرك) 291

 همان مدرك) 292

 75ط سلطنت پهلوى، حسين فردوست، جلد اول، ص ظهور و سقو) 293

 263صدر، حاشيه بر دستنوشته، ص  بنى) 294

 1999پيروزى بدون جنگ، ريچارد نيكسون، ترجمه از متن انگليسى ) 295

 77 شرايبر، ترجمه عبدالحسين نيك گهر، ص -ژاك سروان - تكاپوى جهانى، ژان) 296

 265صدر، حاشيه بر دستنوشته، ص  بنى) 297

 266همان مدرك، ص ) 298

مهندس بازرگان، دكتر ناصر ميناچى، احمد صدر حاج : بعضى از اعضاء جمعيت آزادى و حقوق بشر عبارتند از) 299

اى، دكتر سحابى، حسن نزيه، دكتر الهيجى، على اصغر حاج سيد جوادى و  اهللا مراغه سيد جوادى، مهندس رحمت

 ....دكتر سنجابى و 

 . ات دكتر بقايى، وى يكى از عوامل آمريكا بوده استبنا به اعتراف) 300

 284 و 281ها، دكتر كريم سنجابى، ص  اميدها و نااميدى) 301

 190، ص 1373از كاخ شاه تا زندان اوين، احسان نراقى، ترجمه سعيد آذرى، چاپ دوم ) 302

 35، سند شماره 94، ص 26اسناد النه جاسوسى شماره ) 303

 ، محمدرضا پهلوىپاسخ به تاريخ) 304

 23 - 22، ص 26اسناد النه جاسوسى، جلد ) 305

 86، ص 30همان مدرك، سند شماره ) 306

 90- 89همان مدرك، ص ) 307

 115، ص 40همان مدرك، سند شماره ) 308

 38- 27همان مدرك، ص ) 309

 202- 198همان مدرك، ص ) 310

 202-198، ص 3مريكا، شماره احزاب سياسى در ايران، مجموعه اسناد النه جاسوسى آ) 311

 205-204همان مدرك، ص ) 312

مأمور سفارت چون با طرفهاى ديگر، يعنى روحانيون و دارودسته خمينى رابطه داشته، بخوبى دريافته كه مسئله ) 313

 .خيلى فراتر از مطابقت قانون كشور با قانون مذهبى است
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 218، ص 3وسى در ايران، شماره احزاب سياسى در ايران، مجموعه اسناد النه جاس) 314

 231-230همان مدرك، ص ) 315

 234-233همان مدرك، ص ) 316

 244-241همان مدرك، ص ) 317

 23، ص 26اسناد النه جاسوسى شماره ) 318

 484-479، ص 2 و ج 331-330، ص 1ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، فردوست، جلد ) 319

 394صدر، حاشيه بر دستنوشته، ص  بنى) 320

اى با آقاى بهشتى با تعيين وقت قبلى، خدمت ايشان   نگارنده با دوستى جهت انجام مصاحبه58در سال ) 321

ها تماس  در حين انجام مصاحبه من از آقاى بهشتى پرسيدم كه آيا بنظر شما نهضت آزادى با آمريكايى. رسيديم

 بعد از طرح سئوال ديگر و جواب آقاى بهشتى باز !اند؟ و آقاى بهشتى پاسخ داد به نظر من خير داشته و مذاكره كرده

اما اينبار سرنخى نشان دادم و غير مستقيم عنوان كردم كه . من همان سئوال را در مورد نهضت آزادى مطرح كردم

 فرزندانم ضبط صوتهاى خود را خاموش ": در اينجا آقاى بهشتى گفت. من از بعضى از اين روابط آگاهى دارم

: بعد از اين جمله آقاى بهشتى گفت(. كه اين مطلب فقط براى اطالع خودتان باشد و نه براى انتشاريعنى اين)كنيد 

اند و براى نخست وزيرى  ها وارد صحنه شده ها در ارتباط بوده و با اشاره و موافقت آمريكايى بله آنها با آمريكايى

 .اند توافق آمريكا را نيز داشته

 ، ترجمه شده از روى متن انگليسى113، ص 26ه اسناد النه جاسوسى، شمار) 322

 ، دفاعيات سپهبد ربيعى در دادگاه انقالب اسالمى5، ص 58 فروردين ماه �15828 23روزنامه اطالعات،  شماره ) 323

 205- 204  244- 241، ص 3احزاب سياسى در ايران، مجموعه اسناد النه جاسوسى، شماره ) 324

 271 و 270همان مدرك، ص ) 325

 روزنامه ايران پست، چاپ لندن) 326

اى با شركت مسئولين صدا و سيما يعنى خودش و آقاى صادق  مصاحبه( اسالمى) آقاى محمد مبلغى 59در سال ) 327

در اين مصاحبه آقاى صادق . در رابطه با سيماى جمهورى اسالمى و عوامل صاحب نفوذ در آن ترتيب داد زاده قطب

 را متوجه حزب جمهورى اسالمى و سران آن كرده بود كه بالفاصله بعد از پخش اين لبه تيز حمله خود زاده قطب

بازداشت شد كه با فشار ( يعنى آقاى الجوردى)وسيله دادستانى انقالب اسالمى مركزى  زاده مصاحبه آقاى قطب

 الجوردى برايم نقل بعداً. آزاد گرديد...صدر و روزنامه انقالب اسالمى، مهندس بازرگان و رئيس جمهور آقاى بنى

 .كرد كه وى را با شرايطى آزاد كرده است

اهللا سحابى، محمد مهدى جعفرى، همايون ياقوت فام، صادق  مهندس عزت: از جمله اين افراد عبارتند از) 328

طباطبايى، كريم خداپناهى، دكتر حسن حبيبى، امير ناطقى و مهدى نواب، بطوريكه يكى از اين افراد جدا شده 

ا برايم تعريف كرد، صادق طباطبايى كوشش خود را بكار برده كه نهضت آزادى را از درون متالشى كند و اين بعده

 .دادند، شايد نتيجه كوششهاى وى بوده است هاى خارج از كشور تشكيل مى انفصال كه بيشتر افراد آن را بچه

 132-130، ص 18اسناد النه جاسوسى، شماره ) 329

 97-96، ص 1363در آخرين روزها، دكتر ابراهيم يزدى، چاپ دوم، سال آخرين تالشها ) 330

  اين استاد فلسفه سياسى، پروفسور ريچارد كاتم است"احتماال) 331

 136، ص 18اسناد النه جاسوسى شماره ) 332

 شناسى زندان و در مورد چگونگى توطئه چينى اعدام آقاى قطب زاده، به كتاب اوين، جلد دوم، جامعه) 333

 . مراجعه كنيد119- 117زندانبان از همين نويسنده، ص 
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باشد و لذا در   مى1310زيرا وى متولد . رسد كه اين گفته وى با واقعيت تاريخى همخوانى ندارد به نظر مى) 334

 .، ده ساله بوده است20شهريور 

 5، ص 1138، شماره 1358 ارديبهشت 14روزنامه اطالعات، سه شنبه ) 335

 5، ص 1358ه اطالعات، سه شنبه چهارم ارديبهشت سال روزنام) 336

در اين .  براى انجام يك مناظره تلويزيونى سرتاسرى به آمريكا دعوت شدم1978در اواخر سال مسيحى ) 337

بعد از آنكه . مناظره ابتدا قرار بود كيسينجر وزير امور خارجه نيكسون و يكى از حاميان شاه در برنامه شركت كند

لذا از نفلوشاتو به واشنگتن .  به امام گزارش كردم، امام مرا به شركت در آن برنامه تشويق و ترغيب كردندمراتب را

، ابراهيم يزدى، ص 1362بررسى سفر هايزر به ايران، ناشر نهضت آزادى، سال . "رفتم تا در آن برنامه شركت كنم

14 

 155، ص 17اسناد النه جاسوسى، شماره ) 338

گروگان خمينى، .  كاتم افسر سازمان سيا و به عنوان عضو سفارت آمريكا در تهران بوده است1950در دهه ) 339

 24رابرت دريفوس، متن انگليسى، ص 

 244، ص 3اسناد النه جاسوسى، احزاب سياسى در ايران، شماره ) 340

 173 و 172، ص 18اسناد النه جاسوسى، شماره ) 341

 173-172همان مدرك، ص ) 342

 180، ص 18همان مدرك، شماره ) 343

 179همان مدرك، ص ) 344

 116-114آخرين تالشها در آخرين روزها، دكتر يزدى، چاپ سوم، ص ) 345

 24گروگان خمينى، رابرت دريفوس، متن انگليسى، ص ) 346

 155، ص 18اسناد النه جاسوسى، شماره ) 347

 160همان مدرك، ص ) 348

ما : باطبايى سخنگوى دولت موقت در يك مصاحبه مطبوعاتى اظهار داشت كهدر همين رابطه آقاى صادق ط) 349

فرداى اين مصاحبه . كنيم و بجاى آن از آمريكا تراكتور خواهيم خريد قراردادهاى فروش اسلحه از آمريكا را رد مى

ا آنها حرفهاى خود آقاى محمد منتظرى اطالعيه عليه دكتر يزدى و طباطبايى داد و همه را عليه آنها بسيج كرد و لذ

 .را پس گرفتند

 160-155، ص 18اسناد النه جاسوسى، شماره ) 350

 316صدر، حاشيه بر دستنوشته كتاب، ص  بنى) 351

 99 و 98، ص 26اسناد النه جاسوسى، شماره ) 352

 181، ص 18اسناد النه جاسوسى، شماره ) 353

 360ر، ص  صد سير تحول سياست امريكا در ايران، ابوالحسن بنى) 354

 248 به نقل از اسرار فرمانروايان، الكساندر دومارانش، ص 

 . اين مصاحبه از راديو انترناسيونال فرانسه نيز پخش شده است) 355

 10، ص 370روزنامه انقالب اسالمى در هجرت، شماره ) 356

يح داده است بعلت اينكه ايكه به ناشرين خبرنامه جبهه ملى سوم نوشته است توض در نامه زاده آقاى قطب) 357

داند و با دوستان خود از آن جدا  خبرنامه، خمينى نامه شده است، ديگر ماندن و فعاليت در آن را درست نمى

 .شود مى
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 شهريور 17اولين تماس بعد از . از يك زمان به بعد تماس آقاى خمينى با اينجانب قطع شد: نويسد صدر مى بنى) 358

 .خونين برقرار شد

 326 دستنوشته، ص  حاشيه

 .گفتگوى اينجانب با دكتر ناصر تكميل همايون) 359

 114آخرين تالشها در آخرين روزها، دكتر يزدى، ص ) 360

 123همان مدرك، ص ) 361

 135همان مدرك، ص ) 362

  ك به فصل ششم همين اثر، در تدارك آمدن بختيار به پاريس-ر) 363

 249صدر، كتاب اول، ص   ابوالحسن بنىسير تحول سياست آمريكا در ايران،) 364

صدر و در رابطه با جريان  در اين رابطه به كتاب سير تحول سياست آمريكا در ايران، كتاب دوم، ابوالحسن بنى) 365

 .مك فارلين و برخورد آقاى خمينى، به خاطرات آقاى منتظرى مراجعه كنيد

 استمپل. از جان د) 366

 از ويليام سليوان) 367

 53ررسى سفر هايزر به ايران، دكتر ابراهيم يزدى، ص ب) 368

 244، ص 3احزاب سياسى، مجموعه اسناد النه جاسوسى، شماره ) 369

  Khomeinis LeaderKnown to embassy as key:  اصل انگليسى آن چنين است) 370

 139، ص 26اسناد النه جاسوسى، شماره ) 371

شود به آنها مراجعه كرد و  ست، اما چون اصل انگليسى آنها موجود است، مىدر اينجا حق با آقاى دكتر يزدى ا) 372

 .مطابقت نمود و دخل و تصرف را پيداكرد

 317آخرين تالشها در آخرين روزها، دكتر ابراهيم يزدى، ص ) 373

 15863، شماره 58 خرداد 5روزنامه اطالعات، شنبه ) 374

 15869، شماره 58 خردادماه 12روزنامه اطالعات، شنبه ) 375

 69-68، ص 1387ها، از مسعود سفيرى، چاپ  ها و مصلحت كتاب گفتگو با هاشمى رفسنجانى، حقيقت) 376

استاد شيخ على تهرانى يكى از افراد مقرب نزد آقاى خمينى و از افاضل روحانيت بود و به لحاظ تقوى و ) 377

 از وجوهات شرعيه براى اداره امور زندگى خويش استفاده او. درستى و عالم با عمل قبل از انقالب زبان زد همه بود

بعد از انقالب هم با وجوديكه . اى قناعت كرده بود كرد و با امكانات مختصرى كه داشت به يك زندگى فقيرانه نمى

 كه نويسنده در 1360حاكم شرع دادگاه انقالب مشهد و عضو برجسته مجلس خبرگان بود، تا اول فروردين ماه سال 

آقاى شيخ على تهرانى در . شهد در منزلشان با هم ديدارى داشتيم، همان زندگى قبل از انقالب را ادامه داده بودم

 .مجلس خبرگان يكى از عوامل اصلى تصويب واليت فقيه بود

 200، ص 13صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاى آقاى خمينى، جلد ) 378

 343- 342صدر، ص  اول، ابوالحسن بنىسير تحول سياست آمريكا در ايران، كتاب ) 379

 309همان مدرك، ص ) 380

 269-268صدر، كتاب اول، ص  سير تحول سياست آمريكا در ايران، ابوالحسن بنى) 381

 162صدر، ص  سسير تحول سياست آمريكا در ايران، كتاب اول، ابوالحسن بنى) 382

  ك به كتاب اوين، گاهنامه پنج سال و اندى،-ر) 383

 300 - 298 ص 
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 .وى قبل از اينكه از قم به تهران بيايد، مدير دبيرستان دين و دانش بود) 384

 .علت اعدام فرخ رو پارسا را در اين رابطه بايد جستجو كرد) 385

 24همان مدرك، ص ) 386

 51همان مدرك، ص ) 387

 30- 28همان مدرك، ص ) 388

اند، شخصاً يا با كمك همفكران و  سى اين چند سال اخير بودهمن به اعتراف تمام كسانيكه وارد در جريانات سيا) 389

 از ".هيچكس منكر اين مسئله نيست. ام دوستان، سه دفعه تاج و تخت اين مملكت را از خطر سقوط حتمى نجات داده

 59، از انتشارات حزب زحمتكشان ملت ايران، ص )2(جريان مدافعات دكتر مظفربقايى در دادگاه نظامى 

 58تنامه سياسى دكتر بقايى، ص وصي) 390

 357 و 356 خرداد، دادگسترى جمهورى اسالمى، چاپ اول، ص 15كتاب غائله ) 391

، 10776، شماره 1358 مرداد ماه 16 و كيهان، سه شنبه 6، ص 1075، شماره 1358 تير ماه 20كيهان، چهار شنبه ) 392

 6ص 

 357 و 356ى جمهورى اسالمى ايران، ص ، نامه دادگستر1359كتاب غائله چهاردهم اسفند ) 393

دانستم كه دكتر آيت از ياران و همكاران دكتر بقايى است و هنگامى كه در سمنان در  نگارنده تا آن روز مى) 394

اى برايش تشكيل شده  كرده است، در رابطه با تجاوز به دخترى در دبيرستان آنجا، پرونده آموزش و پرورش  كار مى

 .كل پرونده وى در اين مورد در اختيارم قرار گرفته بود. استو اخراج گرديده 

  آقاى ميثمى انتشار پيدا كرد"راه مجاهد"اين مطلب براى اولين بار در روزنامه ) 395

 حزب كارگران، همان حزب زحمتكشان است) 396

 �23 142-141 اسناد النه جاسوسى، شماره -397 (4

 143همان مدرك، ص ) 398

 152- 151ك، ص همان مدر) 399

 164همان مدرك، ص ) 400

 187-186همان مدرك،ص ) 401

 سال 30اسناد سرى وزارت خارجه آمريكا از لحاظ اهميت سند طبقه بندى شده است و اغلب طبقات آن هر ) 402

 از ولى بعضى از اسناد كه از اين قاعده مستثنى هستند و پس. شود كه از موضوع آن بگذرد، از قيد سانسور آزاد مى

كنند و اين سند نيز جزو آن اسنادى بوده است كه تنزل طبقه براى انتشار   سال هم اجازه انتشار پيدا نمى30پايان 

 .كرده است پيدا نمى

 196-193، ص 23اسناد النه جاسوسى، شماره ) 403

 همان مدرك) 404

 200همان مدرك، ص ) 405

كشك و "مت آخر جريان دستگيرى دكتر بقايى در سالگرد جشن نگاه كنيد به وصيتنامه سياسى دكتر بقايى، قس) 406

  در جنگل امام زاده جعفر كرمان و آزادى فورى وى با حمايت سران جمهورى اسالمى "بادمجان

 امام موسى صدر دائى آقاى صادق طباطبايى است) 407

 58 آبان 79) 3 اكتبر 25، تاريخ 124-123، ص 18اسناد النه جاسوسى، جلد ) 408
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ايم كه  هنگامى كه از سفر شوروى به كشور بازگشته گفته بود كه ما تازه فهميده: از خليل ملكى نقل شده است) 409

ش مال ما و "انتر"ها يعنى چه؟ از ديد آنها انترناسيوناليسم يعنى اينكه  معناى انترناسيوناليسم از ديد شوروى

 .ش مال آنهاست"ناسيوناليسم"

 به زندان 61ون آقاى خلخالى درگروه فدائيان اسالم بعد از پيروزى انقالب، در سال آقاى على كريمى معا) 410

موى براى مانقل كرد كه برادرانش در بيرون در مركز قدرت هستند و اينها قادر نيستند كه او را در .اوين افتاده بود

ر را بدون پرونده صادر كرده وى حكم اعدام چهارصد نف: وى در رابطه با آقاى خلخالى گفت. بازداشت نگهدارند

 .زده است خود آقاى على كريمى، مشهور به على خالص شده بود، يعنى كسيكه كه تيرهاى خالص رامى. است

 456-455صدر، ص  خيانت به اميد، ابوالحسن بنى) 411

 380صدر، حاشيه بر دستنوشته، ص  بنى) 412

.  تومان بود50-10د و در روستاهاى اصفهان و بخشهاى تابعه نرخ فرار هر سرباز در هر فصلى و سالى متفاوت بو) 413

ها،  در زمان حكومت دكتر محمد مصدق، قانونى به تصويب رساند كه طى آن سربازان فرارى تعدادى از دوره

 .توانستند با دادن يكصد تومان در زمان صلح از سربازى معاف شوند و برگ معافيت بگيرند مى

تا آن هنگام كه ... ": داند را مانع ظاهر شدن نور الهى و آنرا يكى از چهار حجاب مىمالصدرا تقليد خشك ) 414

بينيم كه درى از آن درها برويت گشاده گردد، و يا در انتظار آنكه به  سرگرم به اين دانشهاى رسمى هستى نمى

 از مذهب و تقليد، يعنى تا مقامى از مقامات اهل اهللا برسى آن هم تنها به مجرد تعصب و طرفدارى يكجانبه و خشك

و از انوار جهان ملكوت رويگردانى محال است كه . ها و حجابات عالم تقليد داشته آن هنگام كه رو بسوى پوشش

ترجمه مفاتيح الغيب، صدر  )".رازهاى قرآن بر تو متجلى، و يا شيفتگيهاى انوار حكمت و ايمان بر تو ظاهر گردد

 و 220 و نيز نگاه كنيد به همين كتاب ص 1363، سال 510 و 511خواجوى، ص المتألهين شيرازى، ترجمه محمد 

236( 

اى عموزاده، من : مالصدرا به ميرداماد گفت. شبى مالصدرا، ميرداماد را به خواب ديد: اند  از باب مزاح نقل كرده

 و مرا به اين بالها و مصيبت زنم ولى چرا اين علما، مقدم ترا گرامى داشته زنى، مى كه همين حرفهايى را كه تو مى

زنى، اما تفاوت من و تو  درست است كه تو هم همان حرفهاى مرا مى: گويد ميرداماد در جواب مى. اند گرفتار ساخته

گويى و چگونه دكان آنها  فهمند كه چه مى زحنى كه همه علماى رسمى مى در اين است كه تو حرفها را جورى مى

كنند و لذا من از  گويم كه فقط اشخاص خاصى آنرا درك مى ن حرفها را به زبانى مىكنى، اما من هما را تخته مى

 .بيم عالمان رسمى در امان هستم

 .منظور رئيس شوراى حزب جمهورى اسالمى است) 415

 .منظور رئيس شوراى انقالب است) 416

 25صحيفه نور، جلد سوم، ص ) 417

 108صحيفه نور، جلد چهارم، ص ) 418

 272 مدرك، ص همان) 419

 258، ص 6صحيفه نور، ج ) 420

 256، ص 12صحيفه نور، جلد ) 421

 414حاشيه بر دستنوشته كتاب، ص ) 422

 416حاشيه بر دستنوشته، ص ) 423

 24در كنار پدرم مصدق، خاطرات دكتر غالمحسين مصدق، ص ) 424

 106-105همان مدرك، ص ) 425
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 153همان مدرك، ص ) 426

 370صدر، ص  د، ابوالحسن بنىخيانت به امي) 427

 250صحيفه نور، جلد دوم، ص ) 428

اتحاديه انجمنهاى اسالمى دانشجويان در اروپا، اول به محض دريافت خبر فوت مرحوم دكتر شريعتى، ) 429

 . صادر كرد ولى روزهاى بعد آنرا تبديل به شهادت كرد"در سوگ شريعتى "اى  اطالعيه

 227صحيفه نور، جلد دوم، ص ) 430

 .، مختصر به اين مطلب اشاره كرده است383، ص "خيانت به اميد"صدر در كتاب  آقاى ابوالحسن بنى) 431

 391 و 390صدر، ص  خيانت به اميد، ابوالحسن بنى) 432

 . به تصويب كنگره رسيد12 بر 13 يا 11 بر 12تا جايى كه بيادم مانده است آن ماده كذايى با آراء ) 433

صدر براى  و بنى زاده ران مجامع اتحاديه از آقايان محمد مجتهد شبسترى، حسن حبيبى، صادق قطبدر آن دو) 434

 به بعد سخنرانيهاى آقاى 53از سال . در مورد آقاى شبسترى كسى حرفى نداشت. آوردند سخنرانى دعوت بعمل مى

 به بعد بر اثر 51ى نيز از سال آقاى حبيب. آمد اى نداشت و دعوت چندانى از وى بعمل نمى نيز جاذبه زاده قطب
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،گفتگو با (قسمت آخر) صحنه انقالب در پاريس ، پشت1378، فروردين 52مجله ايران فردا، سال هفتم، شماره ) 455
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پس . آقاى مهندس غرضى در دانشكده فنى تهران تحصيل كرده بود و عضو سازمان مجاهدين خلق ايران بود) 457
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مستعار آقاى حيدرى جزو روحانيون مبارز بود و خود را به سلك آنان درآورده بود و من براى اولين بار با وى در 

 .آنجا آشنا شدم

صدر، دكتر  آقايان ابوالحسن بنى: اند از كند عبارت بوده صدر ذكر مى فكر كنم اين هشت نفرى كه آقاى بنى) 458

. اهللا الهوتى، اشراقى و احمد آقا ق قطب زاده، صادق طباطبايى، دكتر حسن حبيبى، آيتابراهيم يزدى، صاد

او . اسم فروهر جزو همراهان پياده شونده نبود. اسامى را آقاى دكتر يزدى خواند: صدر نقل كرد بطوريكه آقاى بنى

 .ها را به آنها بدهم و پياده شد روم امان نامه ارتشى گفت من پيشاپيش مى
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  .بارزى از سفاكى و جهالت رژيم است

  

  

  :پشت جلد
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 .طلبى است طلبى و آزاديخواهى ملت ايران است، به معناى مخالفت با آزادى و استقالل استقالل

 :  مصدق بارها گفته بود

 "...ورزم، مادرم و ايران وطنم من در اين دنيا به دو چيز عشق مى" 
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 .كند،  واال  انتقاد به عمل يك شخص هميشه  قابل نقد و بررسى است و مصدق نيز از آن مبرى نيست استقالل پيدا مى
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