


 

 
 

  فرزندانم عقيله، حسنيه و غزاله تقدیم به
نور چشمان عزيزم، در مقطعی از تاريخ کشورمان ايران، کسانيکه دم از عرفان، معنويت و 

انحصار در دين آزادی می زدند با ايجاد شدن فضای تسخير قدرت، چهاراسبه دست به 
آوردن قدرت زدند و بال استثنا قولهای داده شده به ملت ايران و جهان را زير پا گذاشتند و  

واز هر  گرديده وازهرماده گرائی، ماده گراتر" يتخبطه الشيطان من المس"مصداق 
  .ماکياولی، ماکياولتر شدند

رون نگذارد و بدين پدر شما کوشش نمود تا حد ممکن از صراط مستقيم حق و حقيقت پا بي 
علت بخشی از عمر خود را به  تاليف، تحقيق و بيان آنچه بر مام وطن گذشته بود که آنهم 
بجز قبول خطر ثمر ديگری در بر نداشت، معطوف نمود و شما دلبندانم با صبر و حوصله 

  ساليان فراغ و سخت را تحمل نموديد
و ارزش معنوی اين تحقيق را به  شما را هميشه دوست داشته و خواهان سعادت شما هستم

  .شما عزيزانم تقديم می نمايم
از خداوند مسئلت دارم که هيچگاه شما از راه راست، که راه ميانه و اعتدال در تمامی امور 
است، منحرف نشده و بدين وسيله حيات جاويدان را در بهشت بی نيازی توام با تجليات 

است را بهمراه خود داشته "  عنهم و رضو اعنهرضی هللا"خداوند، با دلی شاد و خندان که 
  .  باشيد

  پدرتان دمحم  
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  مقدمه  

  

کم يک پاره ای از تاريخ دانان برآنند که پس از وقوع حوادث و رويدادها، بايد دست 
صد سال صبر پيشه کرد تا به تاريخ متصل شوند و پس از آن می توان به کوهستان 

در زمانی که وقايع در حال اتفاق . تاريخ رفت و به تجزيه و تحليل گذشته پرداخت
اند، به دليل وجود روابط قدرت و حضور سلطه ايدئولوژيک که مانع جدی برای 

البته به استثنای امکانات فراوانی که برای (تحقيق تاريخی و اجتماعی تلقی می شود 
تدوين انواع ثناگويی ها و تملق ورزی ها و هر تغيير و تحولی را مرهون زحمات و 

امکان تحقيقات تاريخی ) تراوشات مغزی معظم معرفی کردن موجود است
نه اين که در دوران سلطه، تاريخی نگاشته نمی . روشنگرانه به شدت محدود است

ه بسيار هم از سوی حاکميت ها مورد توجه است و همين نفس توجه و شود، بلک
تمرکز نظام سلطه و سرمايه گذاری سنگين آن است که کار را بر پژوهش های 

��� �� ��� 	
يکی از ويژگی های چنين فضاهای غيردموکراتيکی اين است .  ���
يل و نشر انبوه که کسانی با انواع حمايت های مالی و معنوی دست به تدوين و تحل

در نتيجه اين نوع کارهای . تاريخ، آن گونه که مورد پسند نظام حاکم است، می زنند
                                            فرمايشی، رويدادها و حوادث غالبا  به صورت تزئيينی بازسازی می شوند و پديده ها                                

                                بدون يک ارتباط معنادار مستمر درونی و معموال  همراه با انواع تحريفات در مورد                                           

در اين دسته تاريخ نگاری . اص در آن ها، به تصوير در می آورندنقش واقعی اشخ
  .ها خواننده بايد فوق العاده متبحر باشد تا به حقيقت پديده ها پی ببرد

   

به نظر می رسد اين دسته را گمان براين است که تاريخ تنها به معنای وقايع گذشته 
ن حال و آينده ربط محکمی  است، در آن نبايد سراغ امور مستمر را گرفت  و  به زما

                                                   در اين ديدگاه، ظاهرا  به دليل وجود استبداد، کمتر به اين نکته بديهی توجه . ندارد                    

می شود که زمان حال، در هر فضای سياسی و عمومی که قرار گرفته باشيم، در 
در واقع هر . خود و با خود، گذشته را در بردارد و همزمان هم  حامل آينده است

ا حادثه ای که جريان پيدا می کند، همزمان به رودخانه جاری تاريخ متصل پديده ای ي
به يک معنا بايد گفت، وقتی شرايط زمانی و مکانی برای وقوع يک پديده .  شده است



 ج 

  

و يا رويدادی آماده شد و يا به تعبير دقيق تر، ضرورت پذيرفت، آن حادثه و يا 
ز پرده استتار بيرون آمده و اتصال آن رويداد، تحقق خارجی پيدا می کند و همزمان ا

 .به تاريخ برای همگان آشکار می شود

  

که هنوز برای نسل حاضر در ايران و  ۵٧از ديد نويسنده، رويدادهای پس از انقالب 
نسل های آينده، تا صورت مسائل تاريخی صدساله به خود نگرفته است بايد در يک 

ويدادها در گذشته شروع شده اند و در اين ر. فضای انتقادی عمومی بازخوانی شود
کوتاه اين که من بر اين نظرم که همين االن بايد . زمان حال همچنان در جريان هستند

با اين رويکرد، نوشتن وقايع تاريخی و تحليل آن ها هر چه قدر . برای آينده نوشت
داد به زمان وقوع آن نزديکتر باشيم، می تواند به ما در درک واقعی تر آن روي

در کشورهايی که آزادی بيان . تاريخی، آن گونه که رخ داده است، کمک بزرگی کند
پاس داشته می شود، تاريخ دانان همزمان که رويداد جريان پيدا می کند، به ثبت و 
تحقيق و تجزيه و تحليل و گزارش آن می پردازند و تا جايی که ممکن است سعی 

در چنين جوامعی اندک زمانی . اسره جدا کننددارند با وارسی اطالعات سره را از ن
                            �                                               پس از وقوع هر رويدادی، غالبا  کم و کيف آن تا حدود زيادی برای مردم آن کشورها 

  . پس برای بررسی تاريخ ايران پس از انقالب، هيچ زود نيست. روشن می شود

  

  

در  کسانی که خود تاريخ ساز، مجری، شاهد و يا کارگردانی بخشی از آن وقايع را
دست داشته اند، هر چه نزديک تر به زمان وقوع آن جريان بوده باشند، از آن جا که 
                                                               احتماال  به ميزان بيشتری از اطالعات دسترسی داشته اند، به شرطی که هدفشان       

داليل مختلفی برای . تقرب به حقيقت باشد، می توانند با دقت بيشتری گزارش کنند
جمله اين که انسان ها، نظر به اينکه درطول زمان از . اين ادعا می توان ذکر کرد،

                                          نظراتشان تکامل پيدا می کند، غالبا  هر چه از زمان وقوع حادثه ای دور می شوند،                                  

                �        به اين علت غالبا  مشاهده . برداشت فعلی جايگزين توضيح رويداد گذشته می شود

ی بيان می می شود که يک شخصيت وقتی رويداد ويژه ای را در فاصله زمانی طوالن
                                                   �                             کند ، گاه به دو تفسير و يا تحليل و حتی دو بيان کامال  متضاد و متفاوت از آن رويداد 

از سوی ديگر، هرچه فاصله ميان توضيح رويداد و زمان وقوع آن . واحد می رسد
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افزايش يابد، به همان ميزان امکان دستکاری در آن، آگاهانه و وناخودآگاه، زيادتر 
انی ممکن است برسد که بخشی از واقعه از حافظه آدمی به طور و حتی زم. می گردد

. کلی حذف گردد و بدينسان بيان واقعه و علت اصلی آن تا حدود زيادی مخدوش شود

                                                         می توان گفت طبيعتا  کسانی که حوادث و رويدادها را در زمان وقوع حادثه يادداشت                   

نتشار نيز در آن نيش قلمی کرده و به دستکاری آن نيز نپرداخته باشند و در موقع ا
را تغيير نداده و در آن دستکاری نکرده باشند، ضريب صحت گزارش اشان از آن 

  .واقعه به ميزان قابل مالحظه ای باال می رود

  

يکی ازمهمترين خاصيت های تاريخ نويسی حال، به جنبه انسان گرايانه آن بر می 
خود، از نزديک، به عنوان  بدين معنا که امکان ظلم در مورد کسانی که. گردد

کارگردان، مجری، سهيم و يا شاهد در آن جريان نقش و دست داشته اند و چه بسا با 
زيرا اين احتمال که . اعمال آنان بخشی از اين تاريخ ساخته شده است، کمتر می شود

آن ها هنوز در قيد حيات باشند بيشتر است و بنابراين اگر در بيان يا تحليل پديده ها 
و جريان ها، حقی از آنها ضايع شده باشد و يا در بيان مطلب کذبی يا قلب حقيقتی 
رخ داده باشد از اين امکان برخوردار هستند که از خود دفاع کرده و به تصحيح 

  .مطالب قلب شده بپردازند

   

  

اينجانب با رويکرد فوق، سال های پيش بر اساس يک برنامه پژوهشی شبانه روزی 
طوالنی زندان پس از انقالب تدوين کرده بودم،  تصميم گرفتم زمان  که در دوران

کنونی را از دست نداده و مسائلی را که خود در جريان انقالب، شاهد بوده و يا نقشی 
. در آن ها داشته ام در حد امکان برای قضاوت حال و آينده به رشته تحرير در آورم

ه امر ثبت دقيق رويدادها در حافظه و روی ناگفته نماند از همان دوران آغاز مبارزه ب
کاغذ اهتمام داشتم و نگهداری اسناد مربوطه را از همان آغاز هر رويدادی به عنوان 

اين تمرين فکری و ذهنی اين خاصيت را .  بخش مهمی از کار در نظر می گرفتم
را  داشت و دارد که در امر تاريخ انقالب با حجم گسترده ای از اسناد کار پژوهشی

  . ادامه دهم
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به ترتيب اهميت موضوعات و فرصت تحقيقی ايجاد شده، تا به حال سه جلد کتاب با 
گروگان گيری و "  - �٢ "پاريس و تحول انقالب از آزادی به استبداد"  -١عناوين 

را که "  ١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد " و اينک   -٣" جانشينان انقالب 
ات تحول انقالبی شکوهمند، که کارش از آزادی به استبداد همگی در توضيح جزئي

کوشش من در اين سه کتاب براين بوده است که به . کشيده شده است، منتشر کرده ام
زعم خود گوشه هايی کمتر ناگفته از آنچه بر ملت و انقالب ما گذشته است، به ويژه 

� ١٣۶٠تا خرداد  ١٣۵٧چگونگی تحول انقالب از آزادی به استبداد را از شهريور 
يعنی دوره ای که به گمان من ديکتاتوری واليت فقيه  بر انقالب آزادی بخش ملت 
ايران حاکم می گردد را، برای ملت خود که صاحبان حقيقی اين حق هستند، گزارش 

بديهی است در اين باره قضاوت نهايی به عهده خوانندگان . کرده و توضيح دهم
  .گرامی است 

  

که هر سه گانه کتاب، يک موضوع را پيگيری می کند و مکمل يکديگر با وجودی 
هستند، هرکدام از آنها، به نوبه خود، به طور مستقل به توضيح مطلب از زوايای 

  .گوناگون می پردازد

هر سه جلد کتاب، دارای دو بخش اصلی است که از خالل مطالعه، هر دو بخش قابل 
عضی از اهم وقايع و حوادثی که بدان ها بخش اول، رويدادها و ب: تشخيص است

را گزارش می کند و بخش ديگر،  ۶٠پرداخته نشده و يا کمتر پرداخته شده، تا خرداد 
رويدادها نيز خود . به تجزيه و تحليل بستر آن رويدادها و تآويل آنها می پردازد

��  قسم اول را که خود شاهد و ناظر بوده ام، و قسم دوم که: شامل دو بخش است
استفاده از منابع مختلف تحرير گرديده، کوشش شده که نقل قول ها و مطالبی که از 
منابع ديگر استفاده شده، تا جائی که ممکن می بوده است، دست اول و خالی از جعل 

  . و تحريف آشکار باشد

روش کار چنين بوده که هر سند و يا مدرکی را حتی االمکان با مراجعه به منابع 
از صحت آنها مطمئن گرديده ام، مورد استفاده قرار دهم و در موارد گزارش ديگر که 

های شفاهی با افرادی که اطالعی در اختيارم می گذاشته اند، با روش انتقادی و 
بدين معنی که داده مشخصی را با طرح سئوال های . بازجويانه برخورد کرده ام

کرده ام و تنها در صورتی که مختلف و در زمان های متفاوت از آن ها پرس و جو 
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                        تضادی در آنها مشاهده نشده است و با اطالعاتی که بعضا  خود داشته ام در انطباق                                                   

اما با همه اين وجود مسئوليت نقل قول ها . می بوده، بنا را بر صحت آنها گذاشته ام
  .و گفتۀ هر کسی به عهده راوی آنست

جزيه و تحليل ها و حتی نقل قول ها در جلد اول اين تحقيق سه گانه آورده ام که ت
صاحب اين قلم . وحی منزل نيستند و ممکن است از خطا و نقص هم کم نداشته باشند

به هيچ وجه ادعا نداشته و ندارد که تاريخی بی شک و شبهه می نويسد، بلکه تنها 
به منظور کمک به افکار عمومی و احساس مسئوليت نسبت به آنچه بر وطنش 

دست به نگارش اين سلسله مطالب تاريخی زده است، تا شايد محرکی گذشته است، 
برای ورود عموم باشد تا با خواندن اين مجموعه حس کنند که پرده های پنهان 
ديگری هم وجود داشته و نياز به کشف آنهااست  و از دست آن ها بر می آيد، تا آنان 

را برای نسل " ادی به استبدادتحول از آز"هم ياری کنند و ابعاد بازنشده اين پديده 
  . حاضر و نسل های آينده به عنوان يک تجربه، هر چه بيشتر روشن سازند

  

نکته قابل ذکر ديگر اين است که خوانندگان محترم به احتمال زياد در اين سه تحقيق 
اين . به پاره ای از مطالب بر می خورند که در هر سه جلد کتاب تکرار شده است

مقصود من اطاله  کالم و توضيحات صفحه پرکن نبوده است، بلکه  درست است، اما
تکرار .                                 �                               در هر جائی که مطلبی تکرار شده، ب عد خاصی از آن مورد نظر بوده است

پاره ای از مطالب به نظر نگارنده از اهميت ويژه ای برخوردار بوده که تکرار آن ، 
ويژه را به خواننده منتقل  به معنای اهميت خاص مطلب است و کوشيده ام اين اهميت

���. 

  

سرانجام، از همه دوستان و همراهانی که در تصحيح و انتشار هر سه جلدکتاب مرا 
ياری رسانده اند و از کمک های مادی و معنوی خود دريغ نداشته اند، کمال تشکر 

از برادر عزيزم آقای علی امير حسينی که دانسته های خود را بی دريغ در . را دارم
اسگزاری کنم، همچنين از همه دوستانی که با اختيارم قراردادند، بايد صميمانه سپ

نقدهای روشنگرانه اشان مرا در هر سه جلد کتاب ياری کرده و اطالعات و دانش 
خود را برای هر چه بيشتر روشن شدن جوانب مختلف مطالب مطروحه در اختيارم 

 . گذاشتند، سپاسگزارم
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ز کسی ضايع نشود، با وجودی که کوشش فراوانی شده است تا در نقل مطالب حقی ا
                          �                                             با اين وصف چه بسا از نظر ک س و يا کسانی در توضيح و يا نقل مطلبی، حقی از 

آنها فوت شده است، از اين رو از همه خوانندگان صميمانه درخواست دارم با ارسال 
نظر خود و توضيحات تکميلی مرا از اصل موضوع مطلب آگاه گردانند تا در چاپ 

  .ديگر به جبران مافات بپردازم های بعدی و نيز از طرق 

  و توفيق همه از اوست                                   

   ١٣٨۶لندن، مهرماه             

  دمحم جعفری                     
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  مقدمه بر چاپ دوم 

  

آنچه در ذهن طراحی شده بود، برای اينکه در اختيار عموم و نسل حاضر و نسلهای 
از تاريخ دوران انقالب و چگونگی چرخش آن به استبداد واليت فقيه و واليت آينده 

مطلقۀ که از هر نوع استبداد ديگری خطرناکتر و خانمان سوز تر است، قرار بگيرد، 
  .به نوشته درآمد و منتشر و در اختيار عالقه مندان قرار گرفت

ر بازنگری پس از د.  در فرصتی که اينک دست داد، به بازنگری آن پرداخته شد
حک و اصالح بعضی اشتباهات، نکاتی که به هنگام تدوين آثار فراموش گشته و يا 
از قيد سانسورآزاد شده و يا ومغفول مانده بود و موجب روشنائی انداختن بيشتر به 
موضوع های مطروحه در آن ها می شد، هر کدام در جای مناسب خود در هر بخش 

فصل اول نکاتی  از تقلب .  فصل اول، دوم، ششم و هفتمگنجانده شد، به بويژه در 
صورت گرفته ) مجلس شورای اسالمی(وسيعی که در انتخابات مجلس شورای ملی 

در فصل دوم  نکات گويايی در مورد انقالب .  و مغفول مانده بود را در بر می گيرد
اعم از  فرهنگی و بويژه پاکسازهای وسيع ستاد انقالب فرهنگی از دانشگاهيان،

استاد و دانشجو وروشن نمودن تاريکيهای بعضی از گفته های آقای دکتر سروش 
؟ نکاتی آمده »ستاد بازگشايی دانشگاهها«يا » ستاد انقالب فرهنگی«تحت عنوان 

در فصل ششم  در  اين مورد که آيا حذف بنی صدر از رياست جمهوری کودتا . است
سانسور و خود « جام چند نکته ای در موردبود و يا نبود؟ نکاتی آمده است و سران

 .و اثرات مخرب  به فصل هفتم افزوده گرديد» سانسوری

اميد است که کتاب و هم نکات افزوده شده به آن، موجب روشنائی بيشتر به تاريخ و 
  . خوانش دقيق تر آن به عالقه مندان گردد

  

  ١٣٩٧دمحم جعفری ماربينی  لندن   زمستان  
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 تقابل دو خط
 

١٣٦٠يا کودتای خرداد   
    

  مقدمه

با توجه به آنچه اتفاق افتاده است، استقرار ديکتاتوری واليت فقيه و يا بهتر 
بگويم استبداد دينی به معنی درست کلمه، بعد از کودتا عليه رياست جمهوری منتخب 

برای شکافتن مسئله بايد به عقب برگردم و . و حذف وی صورت پذيرفته استمردم 
  . از زمان تشکيل شورای انقالب شروع کنم

                     ّ        ّ                                       بذر انحصارگری و حاکمي ت روحاني ت خارج از چشم تودۀ مردم بپاخاسته و حتی 
                                                     ّ                   خارج از چشم قريب به تمام مبارزين مشهور و بنام جزا اقل ی با تشکيل مهمترين 

                         ّ                              نيروی جانشين انقالب، ضد مل ی و مصدقی يعنی شورای انقالب در  اهرم قدرت
  .پاريس پاشيده شد

، زمانی که )۵٧شهريور  ١٧(ر يکی دو روز بعد از جمعه سياه صد آقای بنی
هنوز آقای خمينی، در نجف بودند، به ايشان پيشنهاد کرد که دستور تشکيل شورای 

دار در آن شرکت  تمام استانهای کشور افراد اس و قصعمومی انقالب که در آن از 
  )١. (کنند و مسائل جاری مملکت و انقالب را در آن حل و فصل بنمايند، بدهند

ی و مخفی آقای مطهری را مأمور ۵٧آقای خمينی در نيمه دوم آذر  ّ                              ، بطور سر          
که هسته اوليه آن آقايان هاشمی رفسنجانی، ) ٢(تشکيل شورای انقالبی کرد، 

  )٣. (بهشتی، باهنر، موسوی اردبيلی و مطهری بودند

و موافقت آقای خمينی و با ) ۴(  افراد ديگر باتفاق نظر آن پنج نفر فوق
آورد، در صورت قبولی مصاحبه و  ای که آقای مطهری از آنها بعمل می مصاحبه

  ).۵(شدند  پذيرفتن تعهدات عنوان شده به عضويت شورای انقالب پذيرفته می

  : هدات عنوان شده آنچه که فاش شده است عبارتند ازاز تع
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  )۶(                   ّ         ـ عضو شورای جبهه مل ی نباشند  ١

  )٧(ـ از طيف شريعتی نباشند  ٢

  )٨(ـ از طيف مجاهدين نباشند  ٣

  )٩(ـ مسائل طرح شده و اسامی افراد مستور و مکتوم باقی بماند  ۴

  )١٠(ـ تابع نظر آقای خمينی باشند  ۵

  )١١(ّ          د ق نباشند ـ از طرفداران مص ۶

نه تنها آقای خمينی بلکه روحانيت حلقه اسرار وی در باطن مخالف سرسخت 
ّ                                         دکترمصد ق بودند و در مواقعی هم که ضرورت ايجاب می   . کردند کرد، آن را اظهار می       

          ّ                يک جبهه مل ی ـ اسالمی مشابه  ۵٧در ارديبهشت «: کند مرحوم بازرگان نقل می
         ّ                                       ها و شخصي تهای محدود وفادار بمبارزه و آلوده نشده                  ّ         با نهضت مقاومت مل ی از گروه

                                    ّ                                به دستگاه و دربار تشکيل شد که روحاني ت مبارز از مشارکت حضوری و اعزام 
نماينده در آن خودداری کرد و يکی از آقايان که سابقه دوستی با دکتر بقايی دارد 

تسليم مطلقتان                                                      ّ        اظهار داشت که ترديد ما بدليل طرفداری شماها از دکترمصد ق و عدم 
  )١٢( ».به آقای خمينی است

                      ّ           هللا طالقانی به دليل عضوي ت در شورای  در ابتدای تشکيل شورای انقالب آيت
  ). ١٣(              ّ                              مرکزی جبهه مل ی از شورای انقالب حذف بوده است 

همان پنج نفر هسته اوليه شورای انقالب باستثنای آقای مطهری و با اضافه 
موجوديت حزب جمهوری اسالمی را  ۵٧بهمن  ٢٩ ای در تاريخ شدن آقای خامنه

  ).١۴(اعالم کردند 

در اعالميه اعالم موجوديت حزب جمهوری اسالمی، جنبش مشروطه به نهضت 
                      ّ                                        جنگل وصل شده و نهضت مل ی شدن صنعت نفت را حذف نموده و سپس تأسيس 

را در جهت هدفهای اعالم شده از سوی رهبر جنبش امام  »حزب جمهوری اسالمی«
  ).١۵(مينی اعالم کردند خ

 ۴۶، حدود ۵٧دی  ١١آور باشد که از کجا پرفسور کاتم در تاريخ  شايد تعجب
ماه قبل از انتخابات مجلس شورای اسالمی  ١۴روز قبل از تشکيل آن و حدود 
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های                                                           ّ      دانست که حزب جمهوری اسالمی با جذبه روحانی آقای خمينی اکثري ت کرسی می
  ) ١۶(. مجلس را قبضه خواهد کرد

ً                                   در دراز مدت قطعا  در نظر دارد که براساس جذبه روحانی  جنبش خمينی«                 
های  کند چنين حزبی تمام کرسی خمينی يک حزب سياسی تشکيل دهد کاتم فکر می

کاتم به مأمور سفارت در » .کند بدست خواهد آورد مجلس را که بر سر آن رقابت می
ای برای يک توافق  د نمود که چارهبايد فشار روی نهضت آزادی وار«گويد  تهران می

  )١٧(». ای که بر خط سازش ناپذير خمينی غلبه کند با بختيار بينديشد، ولی نه باندازه

که بطور کامل همۀ شش شرط عنوان شده را برای  نهضت آزادی با وجودی
ّ                     عضوي ت در شورای انقالب دارا نبود بويژه که طرفدار مصد ق بودند و تابع مطلق                                               ّ    

  : دانستند که شناختند و می ی نيز نبودند، چون روحيه آنها را میآقای خمين

  .ها هستند ها جدا شده و خارج از آن ای جبهه ازـ 

  . شناسند ها روابطی داشته و آنها را می ـ با غربی

  .اشان از مقلدين آقای خمينی هستند ـ مسلمان متعبد و بعضی

 . ـ تکنوکرات مبارز و صديق هستند

  .خت برنده و قاطع نيستندـ آدمهای سر س

  . ـ در بسيج کردن مردم و بويژه جوانان ناتوان هستند

  .ـ قدرت ايستادگی در برابر آقای خمينی را ندارند

ای                                          ً          دوستان و من هم غافل از اين بوديم که بعدا  چه معامله«و بقول آقای بازرگان 
و خارج و اعتبار  با ما خواهند کرد و مرا بطور موقت برای جلب اعتماد مردم ايران

گذارند و راه و برنامه خودشان را گام به گام دنبال  انقالب بعنوان قدرت در آنجا می
  )١٨(». خواهند کرد

اش با در دست داشتن وزنه اصلی           ّ                            به اين عل ت آقای خمينی و روحانيان حلقه
شورای انقالب بعضی از آنها را برای عضويت در شورای انقالب و سپس برای 

  . ولت موقت مناسب تشخيص دادندتشکيل د

دانست که در اوج پيروزی  آقای خمينی با هوشياری و تيزبينی که داشت، می
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لذا بهترين انتخاب . ها را در ظاهر مأمور تشکيل دولت بکند تواند روحانی انقالب، نمی
 . را تا فرارسيدن فرصت مناسب در آقای مهندس بازرگان و دوستان وی ديده بود

حقيقت امر اين است که مردم توجه و «: شوند گان بدرستی متذکر میآقای بازر
واال امام در نجف در . کردند                           ّ                     انتظار نداشتند و قصد حاکمي ت روحانيت را باور نمی

رهبری را حق انحصاری روحانيت اعالم کرده و ساير جناحها و  ۵/۵/۵٧تاريخ 
ت مقدس اخير ايران که نهض«:        ً                  و صريحا  اظهار داشته بودند) ١٩(شخصيتها را طرد 

بود صد در صد اسالمی است و تنها بدست توانای  ۴٢خرداد  ١۵ابتداء شکوفائيش از 
و برهبری روحانيت . ريزی شد                        ّ                        روحانيون با پشتيبانی مل ت مسلمان و بزرگ ايران پی

ساله چون  ١۵شود و نهضت  ای يا شخصی يا جمعيتی اداره شده و می اتکاء به جبهه بی
دخالت ديگران در امر رهبری که از آن روحانيت است ادامه دارد و  بی اسالمی است
  )٢٠(» . خواهد داشت

اعالميه حاکميت انحصاری روحانيت و طرد ساير جناحها، نهضت آزادی خارج 
ای از آقای خمينی خواهان رفع                   ّ                               از کشور را به تحي ر و تأسف انداخته و آنها طی نامه

پاسخ به آنها، طبق روش خود، دستی به سر و گوش آقای خمينی در . شوند ابهام می
: نهضت کشيده و گفته است که منظور من نهضت آزادی نبوده بلکه ديگران هستند

امروز بايد افراد محترم نهضت آزادی ايران در داخل و خارج از کشور و جميع «
 جناحهای اسالمی ايدهم هللا تعالی بدون از دست دادن فرصت دست در دست يکديگر
نهاده و اين امر حياتی که برچيده شدن رژيم پهلوی است، مبارزه و بدون مناقشات 

مرقوم شده ... »  ّ                                                         مل ت را بسوی هدف نهايی که ايجاد حکومت اسالمی است هدايت نمايند
ل اعالميه  ّ          بود که در بند او  شعبان ابهامی است که آلت دست بعضی از افراد  ٢١               

آن بند بدنبال مطالبی بود که نهضت ايران را  بايد متوجه باشيد که. مغرض شده است
نمود و زحمات                            ّ                 کرد و دانسته يا ندانسته مل ت را از آن جدا می غيراسالمی معرفی می

                       ّ              در اين مورد خطير من مکل ف بودم اشتباه . داد چندين ساله همه را بنفع شاه هدر می
         ً      لذا صريحا  اعالم . دهمهای اساسی مبارزه ايران را نشان  آنان را گوشزد نمايم و پايه 

دارم که اين بند مربوط بکسانی است که نهضت اصيل ايران را به امر سياسی  می
ها و  که در نوشته اش حفظ شاه است نه کسانی نمايند که نتيجه غيراسالمی ترسيم می

دهند  قرار می» شاه«يا » آزادی«های خود شاه را محکوم و بر سر دو راهی  مصاحبه
ها و سخنرانيهای خود پيوستگی و همگامی  در طول مبارزات در نوشته و نه کسانی که
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اند چنانچه  خود را با اسالم و انزجار و تبری خود را از رژيم منحط پهلوی اعالم نموده
  )٢١(». ام در اکثر نوشتجات خود بدان تصريح نموده

با اعالميه فوق و پاسخ به نهضت آزادی و بعضی مطالب ديگر وی در پاريس 
                               ً                                  ّ  و چگونگی تشکيل شورای انقالب کامال  معلوم است که قصد آقای خمينی حاکمي ت 

ّ                                                     ام ا چون به اجراء گذاشتن يک مرتبه و کامل آن را غيرممکن .            ّ     مطلق روحاني ت است  
کند قدم به قدم و در فرصتهای بدست آمده و يا ايجاد  بيند، سعی می و خطرناک می

  . انجام پيروزی نهايی بدست آيدتر کند تا سر تر و تنگ شده حلقه را تنگ

اش  با توجه به مطلب فوق، پس چرا آقای خمينی که قصد و هدف نهائی
ل کار آن را به اجراء نگذاشت  ّ                             رهبريت کامل انقالب بدست روحاني ت بود، از همان او                  ّ                             

اش را برای مردم باز نکرد و به عکس در پاريس وعدۀ همه نوع آزادی  و حتی سينه
داد؟ پاسخ در  جتماعی و اداره کشور بدست خود مردم را سر میو حقوق فردی و ا

  : خور اين سوال را در دو نکته زير بايد جستجو کرد

    ّ                                                         ـ مل ت ايران يکپارچه مانند سيل خروشان در سراسر کشور برای بدست ١
آوردن آزادی، استقالل و استيفای حقوق خويش در صحنه مبارزه آماده و حاضر به 

  . از خودگذشتگی بود همه نوع فداکاری و

ـ دولت و يا نيروی جانشين انقالب و رژيم شاه که در پاريس و بيرون از ٢
حضور نمايندگان واقعی قاطبه مردم ايران نطفه آن در حال بسته شدن و در شرف 

عالوه بر اين، توجه نداشتن مردم به معنای . گرفت بدست گرفتن قدرت بود، شکل می
آزادی فردی و اجتماعی، حکومت قانون، حکومت : يلمفاهيم و اصطالحاتی از قب

که آقای خمينی با توجه به معنا و مفهوم آنها در ...   ّ                      مل ی، جمهور مردم، قانون و
برد و  فرهنگ خاص خود که با مفهوم آنها در نزد تودۀ مردم متفاوت بود بکار می

در صص » ١ـ پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد «اينجانب در کتاب 
  . ام بايد به دو نکته ذکر شده افزود ها را توضيح داده آن ۶٧ـ٧٠

دو نيرو و يا دو جريان فوق پابپای هم در حرکت بود و به ميزانی که جريان 
کرد، نيروی اول ضعيف و ضعيفتر  ساخت و يا قبضه می دوم، ارکان قدرت را می

ل ـ که صاحب انقالب و کشور شد تا سرانجام در اين جدال و درگيری نيروی او می
  . بود ـ به کنار رانده شده و در پايان به حذف کامل آن بدست نيروی دوم منتهی گرديد
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                             ّ                                   به علت وجود نيروی اول يعنی مل ت فداکار حاضر در صحنه و رها شده از 
. سلطه داخلی و خارجی تحقق کامل خواسته آقای خمينی در بدو امر امکان پذير نبود

مينی عالئمی در رابطه با حاکميت روحانيت و رهبری مطلق آن، از خود گرچه آقای خ
ا جرأت اينکه بطور آشکار مکنونات قبلی خود را بر زبان . داد بروز و ظهور می ّ                                                     ام   

  . آورد نداشت و هنوز از تودۀ مردم و آزاديخواهان و مليون در صحنه واهمه داشت

در آوردن قدرت ساخت اينست نکته بس مهم که آقای خمينی را قادر به انحصار 
طلبان نه تنها تدبيری در جهت سازماندهی مردم  که از جانب آزاديخواهان و استقالل

حاضر در صحنه برای اجرای پروژه تثبيت آزادی بدست آمده و استمرار حقوق فردی 
ً    خواست باور کند که آقای خمينی شخصا  در  و اجتماعی پراخته نگرديد، بلکه نمی                                  

                                 ّ                        اکميت مطلق روحانيت است، به اين عل ت فرصت بدست آمده به طرق صدد تحکيم ح
مختلف به طرف مقابل يعنی آقای خمينی و روحانيت واگذار گرديد و آنها نيز با قبضه 

... ها، سپاه، جهاد سازندگی، دادگاههای انقالب و کردن ارگانهای جديدالتأسيس کميته
حذف تمامی آزاديخواهان غلبه توانستند سلطه خود را در طول زمان بر مردم و 

  . دهند

ای از آزاديخواهان بداليل مختلف توان شناخت  جامعه و حتی بخش قابل مالحظه
و تحميق همه جانبه خود را از طرف روحانيت و بويژه آقای خمينی از دست داده 

شد، قلمها، زبانها و قدمها برای استقرار  فاصله زيادی بايد طی می)  ٢٢. (بود
عالوه بر . گشت شد تا ديکتاتوری مستقر می بايد شکسته و بريده می ديکتاتور

گذاشت، سه واقعه  های متفاوت که فرصت و بهانه در اختيار آقای خمينی می حادثه
: مهم عصای دست آقای خمينی در استقرار ديکتاتوری گرديد و آن سه عبارتند از

نقالب فرهنگی و جنگ اشغال سفارت آمريکا وسيله دانشجويان پيرو خط امام، ا
و از اين سه حادثه، اشغال سفارت آمريکا وسيله . تحميلی عراق عليه ايران

های کشور، تحريم اقتصادی،  دانشجويان پيرو خط امام که موجب انسداد دارائی
انزوای کامل سياسی و تجاوز نظامی عراق و امضای قرارداد الجزاير گرديد، از 

ه فرصت کامل برای حذف همه آزاديخواهان و از رويدادهای پس از انقالب است ک
  )٢٣. (ر را در اختيار آنان گذاشتصد جمهور آقای بنی جمله رئيس

دهد و مدارک و اسناد موجود حکايت دارند،  تا جائی که معلومات من وسع می
د از آمدن به تهران از ر تا مدتی بعصد صدريها و بويژه آقای بنی گروه ما يعنی بنی
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چگونگی تشکيل و ترکيب شورای انقالب، دولت موقت و گفتگوها و قرار و مدار با 
  . ها هيچگونه اطالعی نداشتيم ها و بويژه آمريکايی غربی

جمهور منتخب مردم است که  چون بحث در اطراف حذف و يا کودتا عليه رئيس
که آقای  ر، همانطوریصد بنیبباور من يک واقعيت عينی است که با حذف آقای 

: فر در جلسه طرح عدم کفايت سياسی وی با صدای رسا گفت مهندس علی اکبر معين
خواهی و استقرار ديکتاتوری و  ، روز مرگ آزادی)٢۴(» انا و انااليه راجعون«

ی ا برای روشن شدن اين پروسه الزم است که گرده. استبداد دينی فرارسيده بود
ر گرچه در خارج از صد آقای بنی: ر را توضيح دهمصد مختصر از وضعيت آقای بنی

کشور بدليل سخنرانيها، کنفرانسها، بحثهای آزاد و ساير فعاليتهای سياسی فرهنگی 
اما وی تا قبل از آمدن . دينی و اجتماعی سرشناسترين سياسيون خارج از کشور بود

ايها،  جبهه.  ای در داخل کشور نبود تهران با پرواز انقالب فرد چندان شناخته شده به
شناختند،  بعضی محافل روحانی و غيرروحانی سطح باالی جامعه کم و زياد او را می

در . مابين برقرار نبود ای فی ها هم که با وی حشر و نشر داشتند، رابطه حسنه نهضتی
اولين بار که . ايشان در ايران منتشر شده بود  کتابهایاوج پيروزی انقالب بعضی از 

آقای خمينی به پاريس آمد در ايران و خارج از ايران از وی بعنوان مشاور و يار 
شد و بويژه که هنگام ورود آقای خمينی به پاريس  نزديک آقای خمينی نام برده می

ر صد ر ابوالحسن بنیای در ايران گفته بود آقای خمينی ب آقای پسنديده در مصاحبه
  . وارد شد

ر بالفاصله بعد از ورود به تهران به ايراد سخنرانيهای مختلف و صد آقای بنی
تشکيل بحثهای آزاد پرداخت و برای حل مسائل کشور و اجتناب از برخوردهای 

  . پيشنهاد کرد ها ای، بحث آزاد را با شرکت همۀ گروهها و دسته گروهی، دسته

شماری اظهار وجود کردند و هر گروهی  در فردای پيروزی انقالب گروههای بی
چه کوچک و چه بزرگ، چه وابسته و چه مستقل، انقالب را از آن خود و حق مسلم 

دانستند و لذا تمامی آنها درصدد کسب قدرت و يا بردن سهمی از انقالب  خود می
ع نبودند بلکه هر گروه، انقالب و بويژه رهبری آن و حتی به سهم خود هم قان. بودند

مجاهدين و فدائيان خلق که به زعم خود، تنها راه پيروزی را . دانست را حق خود می
که اين تئوری، در  دانستند ـ و عليرغم اين مبارزه مسلحانه و خود را پرچمدار آن می

به بعد  ۵۴ان از سال عمل کارآيی خود را در ايران از دست داده بود و سازمانهايش
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    ً                                                                         کامال  متالشی و اعضايشان اعدام، زندانی و يا متواری شده بودند ـ انقالب را به تمام 
  .   شمردند دانستند و ديگران را غاصب آن می از آن گروه خود می

حزب جمهوری اسالمی هم که به ابتکار آقای بهشتی و با کسب اجازه و 
و حزب توده نيز که . ديگران تشکيل شده بودهمياری آقای خمينی برای قلع و قمع 

درصدد سوار شدن براريکه انقالب و قدرت بود، برای ساقط کردن ديگران و بويژه 
و . ها با حزب جمهوری اسالمی و روحانيون همداستان شد           ّ       مليون و مل ی مذهبی

خواهان با دست  ها و ساير آزادی استراتژی خود را بر حذف مليون، ملی مذهبی
يون و آقای خمينی استوار کرد و چون آخوند را مرتجع، ناتوان و اليق اداره روحان

های فوق و با داشتن نفوذ در دستگاه  دانست، لذا، بعد از حذف دسته کشور نمی
  . پنداشت ای می روحانيت، قيچی کردن و حذف آنان با کمک حزب ما در را کار ساده

ز حادثه آفرينی و علم جدائی کومله و بعضی از احزاب چپ در کردستان هر رو
کردستان را برافراشته بودند، فدائيان خلق از همان ابتداء در گنبد و جاهای ديگر 

آوری اسلحه  در يک چنين فضايی گروهها به جمع. دست به ايجاد بلوا و آشوب زدند
و اسناد و مدارک عليه يکديگر پرداختند و هر روز در گوشه و کنار مملکت به ايجاد 

و هيچ گروهی حقی برای ديگران قائل نبود و آقای خمينی که . مشغول بودند بلوا
بعنوان مرکز ثقل انقالب در بين تودۀ مردم و سوار بر احساسات آنها شده بود، هيچ 

  . حقی برای هيچيک از گروهها قائل نبود

تمام اينها برای تودۀ مردم که صاحب اصلی انقالب بودند، هيچ حقی قائل 
کردند، در  وقتی به ظاهر به تودۀ مردم و دفاع از حقوق آنها استناد می و. نبودند

                                                                 ً ای را قبول داشتند که پيرو آنها و راه و روش آنها باشد و اگر احيانا   حقيقت آنها توده
در . شمردند داد، آن توده را نفهم و نااليق می توده خالف رأی و نظر آنها، نظر می

ر، ندای بحث آزاد با شرکت تمام گروهها و صد نیيک چنين دنيای وانفسايی آقای ب
نظير همۀ اقشار مردم به استثناء چند گروه روبرو  ها را سرداد که با استقبال بی دسته
همه گروهها و : و آقای خمينی از وی به عنوان نماينده خودش ياد کرد و گفت. گرديد
زاد راديو و تلويزيون شرکت کنند و قرار شد توانند با نماينده ما در بحث آ ها می دسته

که مديريت صدا و سيما ترتيب انجام بحث آزاد را فراهم آورد که چند بحثی انجام شد 
ولی خارج از راديو و تلويزيون بحث آزاد . و سپس از ادامه آن جلوگيری بعمل آمد

  )٢۵. (ادامه پيدا کرد
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و دوستانش تأسيس روزنامه انقالب اسالمی  رصد از ديگر کارهای آقای بنی
ر و بعضی از دوستانش صد و حتی قبل از آن آقای بنی ۵۶ـ  ۵٧در سالهای . است

ای مستقل در ايران را در سر داشتند و بارها بحث شده بود که  فکر ايجاد روزنامه
ی و شکوفائی برای حفظ و حراست از آزادی و استقالل و حقوق فردی و اجتماع

  . رود کشور در دنيای امروز، روزنامه يکی از ارکان مهم آن به شمار می

با چنين تفکری در ايران بعد از پيروزی انقالب برای فراهم کردن وسايل ايجاد 
 ٢٩ای کوشش بعمل آمد و سرانجام روزنامه انقالب اسالمی در تاريخ  چنين روزنامه

که وسيله انحصارگران تعطيل  ۶٠خرداد  ١٧ ، انتشار پيدا کرد و تا١٣۵٨خرداد 
شماره منتشر شد و طيف وسيعی از افراد مختلف را به خود جلب  ۵۵٧           ً گرديد، جمعا  
اهم اهداف اصلی و مورد قبول همۀ دست اندرکاران روزنامه انقالب . و جذب کرد

  :اسالمی عبارت بود از
لبان در مقابل استبدادگرايان ط ـ سامان و سازمان دادن مبارزه آزاديخواهان و استقالل

  . و انحصارطلبان
در ابعاد مختلف آن بمنظور تنها ) عدمی(ـ نشان دادن کاربرد سياست موازنه منفی 

روش دستيابی به آزادی و استقالل چه در عرصه کشور و چه در عرصه فردی و 
خودی و تر نه زير بار ظلم رفتن و نه ظالم بودن نسبت به  اجتماعی و يا بعبارت ساده

  .بيگانه

  .ـ تحقق بخشيدن و جا انداختن بحث آزاد جهت دستيابی به حل مسائل کشور

  .حلهای گوناگون صاحب نظران، محققين و روشنفکران ـ انتشار نظرات و راه

  .ـ دفاع از آزادی و حقوق فردی و اجتماعی

  . ـ حفظ و حراست از منزلت، حرمت و شرافت انسانها از دستبرد انحصارگران
پيراستن اسالم از افکار يونانی و التقاطی چپ و راست در حد امکان و بيان اسالم  ـ

بعنوان دين آزادی و آزادی بخش که متضمن حقوق و آزادی انسان در ابعاد مختلف 
  .آن است

ـ مطرح کردن آزادی و استقالل در ابعاد گوناگون آن و بدست دادن ضابطه و معيار 
ز ناسره و حفظ آن از دستبرد انحصارگرايان و برای سنجش آن و تشخيص سره ا

  . مستبدان
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توان گفت،  ايم، بحق می با تمام فراز و نشيبهائی که در اهداف فوق داشته      
طلبی و انحصارگری و  روزنامه انقالب اسالمی دو جريان آزاديخواهی و استقالل

نگاه، انقالب دهد و از اين  طلبی را به معنای درست کلمه بوضوح نشان می قدرت
اسالمی تاريخ مدون دو جريان فوق است و اين نقش است که استبدادگرايان واليت 
فقيه و ديگر مستبدان را برآشفت و با وجودی که آنها صدا و سيمای جمهوری 

های ديگر را در  اسالمی و عالوه بر منبر و محراب و جمعه و جماعات تمام رسانه
بود، قادر به تعطيل همۀ حقوق و آزاديها نشدند و اين  اختيار داشتند، تا روزنامه آزاد

طلبان تبديل شده بود و به حدی آنها  روزنامه به تنها صدای آزاديخواهان و استقالل
من چه «را در تنگناه قرار داده بود که بازجوی اينجانب در مقام پاسخ به اينکه 

هر . کنی که بيگناهی یگفت، تو فکر م» ام که بايد اسير دست شما باشم گناهی کرده
ديدی . تو بود  چه هست زير سر توست و همه فسادها و اغتشاشات زير سر روزنامه

و بحق روزنامه . ر نتوانست تو بگويدصد وقتی روزنامه را تعطيل کرديم آقای بنی
نيز خاموش  ر بود که با خاموش کردن روزنامه، صدای وی راصد تنها صدای بنی

 .کردند
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ل ّ  فصل او        

 
ر و حزب جمهوری اسالمیصد بنی  

 
در دوران دولت موقت آقای خمينی عالوه براينکه از طريق انتصاب نمايندگان 
خود در تمام ارگانهای لشکری و کشوری، دست به تشکيل دولت در دولت زد و 

خالت داد، در همان دو سه ماهه اول پيروزی روحانيت را غيرمستقيم در تمام امور د
انقالب پس از تشکيل ارگانهای جديدالتأسيس دادگاههای انقالب، سپاه پاسداران، 

گيری آن بدست حزب جمهوری اسالمی  ها، جهاد سازندگی، مديريت و تصميم کميته
بديل به و خود اين ارگانها ت) ٢۶(افتاد و در واقع آنها را از دست دولت موقت قاپيدند 

 )٢٧. (گذاری الی چرخ دولت موقت گرديد عامل مهم چوب

 ۴۵ـ  ۵۵ر هنگام ورود به ايران و عليرغم اينکه وی صد عليرغم اينکه آقای بنی
شکنجه آسای خلخالی،  روز بعد به عضويت شورای انقالب در آمد، به اعدامهای برق

کرد و از طريق  ور مطبوعات انتقاد میو اعمال نادرست دادگاههای انقالب و سانس
فعاليتهای شبانه روزی و شرکت در بحثهای خالق و سخنرانيها در سراسر کشور نام 
وی در همه جا بر سر زبانها افتاده بود، رابطه حزب جمهوری اسالمی با آقای 

ورای انقالب ر تا قبل از انتخابات رياست جمهوری در ظاهر خوب بود و در شصد بنی
                                                       ً                 نيز که روحانيت و حزب وزنه سنگين را در دست داشتند، غالبا  از طرحهای مختلف 

تا مجلس خبرگان از آنها با «گويند که  صدر خود می و آقای بنی. کردند وی حمايت می
  )٢٨( ».کردم نهايت صميميت دفاع می

 
  ر در حزب صد عضويت بنی  بحث

صدر و بعضی از  يل حزب، آنها کوشش کردند که آقای بنیدر همان اوايل تشک
ـ  ۶دوستانش را به عضويت شورای مرکزی حزب درآورند و حتی حاضر شده بودند 

در اين رابطه . نفر از دوستانش را نيز به عضويت شورای مرکزی حزب بپذيرند ۵
ر از دص چندين جلسه مذاکره شده بود و توافقی بعمل نيامد و سرانجام آقای بنی
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ر از ورود به حزب، صد با وجود امتناع آقای بنی. پيوستن به حزب خودداری ورزيد
  . آنها نام وی را جزو ليست نامزدهای انتخاباتی خود برای مجلس خبرگان قرار دادند

وستان آقای ر با حزب، تعدادی از دصد در حول و حوش مذاکره آقای بنی
ای که  امير حسينی، حسن شمسائی و اينجانب با عده ر که از جمله آقايان علیصد بنی

من پيش دوستان آنها را استانداران ناميده بودم و عبارت بودند از آقايان اميرحسين 
پوالدی، طاهر احمدزاده، مهندس صادق امير حسينی، دکتر دمحم باقر شاپور، فريدون 

شد و در  گهگاهی جلساتی برگزار می... قشقايی، ايمان شهيدی، علی شمسائی و
ای هم  يکی دو جلسه. آمد رابطه با مسائل مختلف مملکتی بحث و گفتگو بعمل می

  . ر در آن شرکت کردندصد آقای بنی

ان ای که با آنها داشتيم در منزل آقای ايمان شهيدی واقع در ميد آخرين جلسه
بعد . ر هم دعوت شده بودصد در آن جلسه آقای بنی. ونک خيابان برزيل برگزار شد

از اينکه وی به جمع پيوست، بعد از کمی گفتگو از وی پرسيده شد، مذاکره با حزب 
اشان با حزب توضيحاتی داد و بحث  جمهوری به کجا کشيد؟ ايشان در مورد مذاکره

يادم هست که من رو . ط عنوان شده، به حزب برويم و يا نرويمبود که آيا با شراي
خواهيد به حزب برويد،  ر اگر میصد آقای بنی: ر و بشوخی گفتمصد کردم به آقای بنی

ً             لطفا  يکباره عمامه از آن به بعد بحث . ای هم سر بگذاريد و خيال ما را راحت کنيد     
  . حزب در پيش ما خاتمه يافت رفتن و نرفتن به

ر به سرپرستی وزارت صد در دولت شورای انقالب با موافقت شورا، آقای بنی
گيری و همزمان به وزارت اقتصاد و دارائی  امور خارجه جهت حل بحران گروگان

ر و حزب و صد با وجوديکه کم و زياد برخوردهايی بين آقای بنی. منصوب گرديد
گيری و ايستادگی نکردن آنان در مقابل  شورای انقالب در مورد حل بحران گروگان

آقای خمينی و دانشجويان پيرو خط امام، در مورد تصميمات شورای انقالب، وجود 
  . مابين بد نبود داشت ولی بطور نسبی رابطه فی

در صدد  گردش امور مبين اين نظر است که آقای خمينی و حزب جمهوری که
قبضه کردن کامل قدرت و اداره کشور به رهبری روحانيت بودند، در بدو امر نهضت 

ديدند و با حمايت  آزادی و دوستان مرحوم بازرگان و دولت موقت را مقابل خود می
ر و اجرای طرحهايش کوشش در تضعيف نهضت آزادی و دولت صد از آقای بنی
  .موقت داشتند
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ته دوستم آقای اسمعيل ناطقی که يکی از اعضای نهضت آزادی بود و با بنابه گف
ای آقای بهشتی به وی و بعضی ديگر  دکتر بهشتی نيز رابطه خوبی داشت، در جلسه

) ٢٩(از اعضای نهضت گفته بود که شماها بايد تکليف خود را با نهضت روشن کنيد 
دانست که  را عاملی می و آقای دکتر حسن حبيبی، صادق طباطبائی و مهدی نواب

ای از اعضای نهضت  وی جدائی عده. اند قصد بهم پاشيدن نهضت را در سر داشته
در اين رابطه  ۵٨آزادی و دادن اعالميه انفصال از نهضت را در همان سال 

اين گفته وی با خبر ديگری که آقای ب ح گ يکی از اعضای ) ٣٠. (دانست می
آقای : گفت ای اسالمی دانشجويان در اروپا که میقديمی و با نفوذ اتحاديه انجمنه

نواب و صادق طباطبايی عامل پيشبرد خط آقای بهشتی در اتحاديه، بعد از بازگشت 
  . ، در اختيارم گذاشت، همخوانی دارد)٣١(وی به ايران بودند 

ر را در صد در يک چنين موقعيتی حزب جمهوری و آقای خمينی، آقای بنی
کردند که در نهايت وی نيز به جرگه آنان  ديدند و چنين تصور می ابل خود نمیمق

خواهد پيوست و يا حداقل در آن زمان جنگ در چند جبهه را مقرون به صالح خود 
با وجود رهبريت بالمنازع آقای خمينی، آقای بهشتی در صدد تصاحب . ديدند نمی

خود بود و در اين رابطه درست اهرمهای مختلف قدرت وسيله حزب و ساير دوستان 
ها به  کنند که همۀ دانه های تسبيح که به نحوی آنها را همآهنگ می به مانند دانه

داد که در  ها را به زعم خود جوری آرايش می آخوندک آن ختم شود، وی نيز مهره
نهايت همه چيز به خودش ختم شود و رهبری خود را بعد از آقای خمينی تضمين کند 

کرد که در زمان حيات  گذاشت و طراحی می حتی پا را از اين هم فراتر میو ) ٣٢(
ز و محترم که به ظاهر همه  ّ                          آقای خمينی وی را در حد رهبر تشريفاتی و صوری معز                                                
چيز در يد اختيار ايشان است، اما در عمل و بنام ايشان، کارگردانی همه امور را در 

از طرف ديگر آقای خمينی از . کرد می دست خود داشته باشد، تقليل دهد، عمل 
خبر نبود و از وی حداقل اطمينان  های آقای بهشتی و روابطش با آمريکائيان بی نقشه

خاطر نداشت و به همين علت در آن دوران در مواقع مختلف برای جلب نظر آقای 
و باز شايد از جمله به ) ٣٣(کرد  خمينی از طريق آقای هاشمی رفسنجانی عمل می

ت باشد که وقتی آقای بهشتی حتی پوسترهای تبليغاتی برای رياست جمهوری اين عل
خود را چاپ کرده بود و دوبار از آقای خمينی خواسته شد که اجازه دهند آقای 

، بشدت با آن مخالفت کرد و برای )٣۴(بهشتی خود را نامزد رياست جمهوری کند 
نتخابات رياست جمهوری خود را ختم غائله اعالم کرد که روحانيون مجاز نيستند در ا
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عالوه بر اينها آقای بهشتی در بين مراجع و روحانيون نيز آدم ). ٣۵(نامزد کنند 
با اين زاويه اگر به انفجار حزب جمهوری اسالمی نگريسته شود، . خوشنامی نبود

  . شايد معمای انفجار حزب بهتر حل گردد

می که در آن نه بحثی و دولت موقت وسيله هيأتی قانون اساسی جمهوری اسال
نه اسمی از واليت فقيه در آن آمده بود تهيه و به تصويب هيئت دولت رساند و با 

آقای خمينی و ساير . بحث و بررسی در شورای انقالب مورد تصويب قرار گرفت
  . مراجع نيز آن را تأييد کردند

شان اين آقای خمينی و اکثريت شورای انقالب بدليل وضعيت ناآرام کشور، نظر
                                                                 ّ        بود که قانون اساسی تهيه و تصويب شده، از طريق رفراندوم به تصويب مل ت ايران 

ا آقای بازرگان بدليل اين ّ                         برسد و مسئله را خاتمه دهند، ام  که به مردم قول داده شده                               
وزيريش نوشته شده بود که قانون اساسی از طريق مجلس  بود و در حکم نخست

بر سر ايجاد مجلس مؤسسان قانون اساسی مؤسسان بايد به تصويب برسد، 
کرد و يکی دوبار هم که مسئله در حضور آقای خمينی بحث شده بود، به  پافشاری می

  . راه حلی نرسيده بودند

ً                                      آقای خمينی در آن زمان شخصا  موافق بود که قانون اساسی تهيه شده از                            
فسنجانی طريق مراجعه به آراء عمومی به تصويب برسد و حتی آقای هاشمی ر

نفری در   ۵٠٠ـ  ۶٠٠دانيد اگر مجلس مؤسسان  گفت شما نمی کرد و می استدالل می
حال حاضر تشکيل شود اکثريت آن را در وضعيت فعلی آخوندهای مرتجع در دست 
خواهند گرفت و ديگر آن را رها نخواهند کرد و آن وقت خواهيد ديد که چه باليی بر 

ست که قانون اساسی از طريق رفراندوم به پس بهتر ا) ٣۶. (آورند سر شما می
در اينجا حق به جانب آقای هاشمی است و .         ّ                          تصويب مل ت برسد و قال قضيه کنده شود

ها، مردم کشور خود را                                     ّ       معلوم شد که نهضت آزادی و مليون و مل ی مذهبی
  . اند کرده ای زندگی می شناختند و در محيط بسته نمی

کند  هللا طالقانی پيشنهاد می ی حل مشکل آيتبه هر حال در آخرين جلسه و برا
 ۶٠ـ  ٧٠نفری، مجلس مؤسسان کوچک  ۵٠٠ـ  ۶٠٠که به جای مجلس مؤسسان 

نفری از خبرگان کشور تشکيل شود و در آن مجلس قانون اساسی تهيه شده، به 
  ).٣٧(بحث گذاشته و تصويب شود 
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  خبرگان و بهشتی 

ست آورد عليرغم اينکه وی به آقای بهشتی که در مجلس خبرگان فرصتی بد
واليت فقيه اعتقاد نداشت، مجلس را در جهت تصويب واليت فقيه برای رسيدن به 

پروراند و آن را حق  وی که نقشه رهبری ايران را در سر می. اميال خود پيش برد
رص ر که در مجلس خبرگان از مخالفان پروپا قصد دانست و آقای بنی مطلق خود می

واليت فقيه بود و در آن موقع نامش به نيکی و توانايی در سراسر کشور بر سر 
شود گفت تنها روشنفکری که توانسته بود نظر تودۀ مردم را  زبانها افتاده بود و می

ای بدست آورده بود را در مقابل خود و مزاحم  به خود جلب کند و پشتوانۀ توده
تواند به جرگه  ر را نمیصد توجه شد که آقای بنی                        ً  هايش يافت و در آنجا کامال  م نقشه

  . خود در آورد

در يک چنين فضايی حزب جمهوری اسالمی ـ که بهتر است بگويم آقای 
بهشتی، چون حزب آلت دست وی بود ـ با پشتگرمی آقای خمينی و با تأييد و حمايت 

ه داشت، حداقل در مرحله وی تأسيس شده بود، کوشش خود را با اهرمهای قدرتی ک
آقای خمينی که شخصيتی سياسی بسيار توداری . ر گذاشتندصد اول بر مهار آقای بنی

کرد و  اش آشکار نمی بود و بسادگی مکنونات قلبی خود را تا رسيدن موقع ويژه
شت گذا اساس رهبريش را بر توازن قوا قرار داده بود، تا جائی که امکان داشت نمی

آمد که از طريق  ای شاخص بشود و بنابر اين بدش نمی که شخصی و يا حزب و دسته
ر به مهار حزب و يا بهتر بگويم آقای بهشتی بپردازد تا در نهايت حل صد آقای بنی

ر از صد ای بود که آقای بنی مشکالت در اختيارش و با دست خودش باشد و اين نکته
طرف و  آن غافل گشته و به آقای خمينی بصورت عارف قديسی که بمثابه شخص بی

که هم و غمش را بر آزادی و استقالل و شکوفايی کشور نهاده و در  عادل و کسی
  . نگريست نهايت نيز جانب حق را خواهد گرفت می

ساس کارش را ر که بنابر اعتقاد و تئوری اصد برعکس آقای خمينی، آقای بنی
برموازنه عدمی قرار داده بود و گرچه در عمل مواردی پيش آمده بود که خارج از 

ا وی نسبت به مسائل اساسی نظير سانسور بطور . موازنه منفی عمل کرده است ّ                                           ام   
های گروهی، تهديد آزاديها، وجود شکنجه  کلی و سلب آزادی مطبوعات و رسانه

و استقالل، سلب حقوق آحاد مردم کشور بسيار    ّ مل ی  تحت هر عنوانی، نقض حاکميت
تافت و طرف مقابل هم برای قبضه کردن قدرت، نه تنها  حساس بود و آن را برنمی
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دانست که بايد با تکيه بر قدرت و  شمرد بلکه بر خود فرض می آنها را به چيزی نمی
. پرداخت کنند، ، به قلع و قمع همه کسانی که تمکين نمی)٣٨(ايجاد استبداد صلحا 

ر حشر و نشر و صد اينجانب که متجاوز از سی و پنج سال است که با آقای بنی
                            ً                            توانم گواهی دهم که وی حقيقتا  شخصيتی آزاده و آزاديخواه و  ام، می همکاری داشته

دموکرات منش است و در رعايت آزادی بحدی آزادمنش است که با ارزش مطلق 
حد و  انها، ما و يا بهتر است بگويم من از دست آزادی بیدادن به خودجوشی انس

وی در کار و مسئوليت هيچ فردی ـ جز راهنمايی ـ دخالت . شدم حصرش خسته می
کرده  ممکن است بعضی را اعتقاد براين باشد که در روزنامه، امر و نهی می. کرد نمی
ول مسئوليت من توانم به جرأت  شهادت بدهم که حتی يک مورد، در ط من می. است

آمد، از  البته اگر مشکلی پيش می. پيش نيامده است که امر و نهی کرده باشد
َ                    هايش برخوردار بوديم و بعنوان قاضی عادل و حک م اگر مشکل غيرقابل  راهنمائی                                           

آمد، داوريش بر ايمان مطاع بود و آن هم از روی عقيده و نه ترس و  حلی پيش می
  . يا مسائلی از اين دست

  
  گان، آيت و بهشتی      خبر

در مجلس خبرگان آقای منتظری رئيس مجلس و آقای بهشتی نايب رئيس آن   
در . کرد انتخاب شدند ولی در عمل آقای بهشتی نقش رئيس مجلس را بازی می

مجلس خبرگان پيشنهاد قانون اساسی تهيه و تصويب شده دولت موقت و شورای 
به کناری نهاده شد و وسيله آقای منتظری و انقالب و تأييد مراجع و آقای خمينی 

                                                       ً                 آيت، بحث تصويب و اختيارات واليت فقيه به صحنه آمد که بعدا  معلوم شد که طرح 
از دکتر بقايی بوده که بوسيله آيت و اسرافيليان ابتدا با آقای منتظری مطرح شده و 

  )٣٩. (سپس از طريق آيت به مجلس آورده شده است

قيه با اسالم بيانگر قدرت آقای خمينی و ديکتاتوری نظر به اينکه واليت ف
همآهنگی داشت آقای خمينی که تا آن زمان از مليون و ) ۴٠(صلحای آقای بهشتی 

ای داشت و تا قبل از تشکيل مجلس خبرگان نامی از واليت فقيه  آزاديخواهان واهمه
. ت فقيه تاختبه ميان نياورده بود، زمينه را که مساعد ديد سخت بر مخالفان والي

ّ       آقای بهشتی که تجس م عينی) ۴١( اش از سياست و مذهب، اسقف ماکاريوس                  
جمهور قبرس که رهبری سياسی و رهبری مذهبی هر دو را با خود همراه  رئيس
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داشت، بود، واليت فقيه را برای صعود خود به قله رهبری سياسی و مذهبی کشور 
  . در جهت اميال خود يافت

آقای بهشتی در صدد تصاحب اهرمهای  منازع آقای خمينی،با وجود رهبريت بال
مختلف قدرت بوسيله حزب و ساير دوستان خود بود و در اين رابطه درست به مانند 

ها به آخوندک آن  کنند که همۀ دانه های تسبيح که به نحوی آنها را همآهنگ می دانه
که به قبضه کردن  داد ها را به زعم خود جوری آرايش می ختم شود، وی نيز مهره

خامنه ای را به ارتش و : برای چنين هدفی. انحصاری قدرت در دست خود بيانجامد
سپاه فرستاد، هاشمی رفسنجانی را به مجلس و خودش هم دبير کل حزب و در رأس 

. قوه قضائيه قرار گرفت، به طوری که بعد از خمينی رهبری خود را تضمين کند
وی حتی پا را از اين . اليت فقيه بدين منظور بودکوشش برای به تصويب رساندن و

کرد که در زمان حيات آقای خمينی وی را در حد  گذاشت و طراحی می هم فراتر می
ز و محترم که به ظاهر همه چيز در يد اختيار ايشان  ّ                                                 رهبر تشريفاتی و صوری معز                         

شته باشد، است، اما در عمل و بنام ايشان، کارگردانی همه امور را در دست خود دا
  ۵٨در اسناد آزاد شده وزارت خارجه بريتانيا مربوط به سال . کرد می تقليل دهد، عمل 

استنباط  سفير انگليس در گفتگو با بهشتی در تهران حکايت از اين دارد که بهشتی 
  )نقل به مضمون(خود را در قله رهبری ايران می ديده است 

عالی کشور بود،  هيچ اموری نبود  آقای دکتر بهشتی در حالی که رئيس ديوان 
بهمين علت مرحوم مهندس بازرگان  در جلسه . که از مداخلۀ ايشان در امان بماند
آقای « : خطاب به آقای بهشتی گفت ۵٩بهمن  ٢۶علنی مجلس شورای اسالمی در 

دکتر بهشتی بر خالف اصل مسلم تفکيک قوای سه گانه و عدم تداخل آنها کمتر امری 
ملکت است که به طور رسمی و يا غير رسمی تحت تأثير فرمان ايشان از امور م

پنداشت                                              ً         وی آخوندهايی نظير آقای خمينی و منتظری را قبال  مرتجع می ) ۴٢(»نباشد
و به واليت فقيه اعتقادی نداشت، خود را روحانی روشنفکر مترقی خارجه رفته و 

بهشتی در آلمان بود با وی کسانی به هنگامی که آقای . دانست زبان خارجه دان می
توانند شهادت بدهند که آقای بهشتی که در زمان رياستش  حشر و نشری داشتند، می

بر ديوانعالی کشور، اليحه قصاص کذايی را تهيه و آن را به اجراء گذاشت و حامی 
واليت فقيه گرديد، آقای بهشتی روشنفکر مترقی در آلمان و دوران قبل از پيروزی 

  . د، بلکه بهشتی ديگری با همان نام و نشان بودانقالب نبو
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به هر جهت وی برای طرح و تصويب واليت فقيه در مجلس خبرگان کوشش 
کرد و چون در آن زمان طرح موافق ذائقه ساير روحانيون قدرت طلب و بويژه 

. ، طرح از تصويب مجلس خبرگان گذشت)۴٣(اعضای روحانی مجلس خبرگان بود
ا با فعاليت و شرکت فعال آقای البته در طرح اولي ّ                              ه، اختيارات واليت فقيه مطلق بود ام                                  

قانون  ١١٠ر و چند نفر ديگر وظايف و اختيارات رهبری محدود به اصل صد بنی
  : اساسی گشت

  : وظايف اختيارات رهبری«

  )۴۴(ـ تعيين فقهای شورای نگهبان ١

  ـ نصب عاليترين مقام قضايی کشور ٢

  : ماندهی کل نيروهای مسلح ترتيب زيرـ فر٣

  الف ـ نصب و عزل رئيس ستاد مشترک             

  ب ـ  نصب و عزيل فرمانده کل سپاه پاسداران       

  :                              ّ                               ج ـ  تشکيل شورای عالی دفاع مل ی، مرکب از هفت نفر از اعضاء زير      

  جمهور ـ رئيس     

  وزير ـ نخست     

  ـ وزير دفاع      

  ستاد مشترک ـ رئيس     

  ـ فرمانده کل سپاه پاسداران      

  دو مشاور به تعيين رهبر       

  د ـ  تعيين فرماندهان عالی نيروهای سه گانه به پيشنهاد شورايعالی دفاع       

  هـ ـ اعالن جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شورايعالی دفاع       

  .مـ امضای حکم رياست جمهوری پس از انتخاب مرد۴

صالحيت دواطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی که در اين        
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ل به تأييد  قانون می ّ            آيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شورای نگهبان و در دوره او                                                            
  . رهبری برسد

جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم ديوان عالی کشور  ـ عزل رئيس۵
  .                            ِ ّ                       ف قانونی يا رأی مجلس شورای مل  ی به عدم کفايت سياسی اوبه تخلف وی از وظاي

ـ عفو يا تخفيف مجازات محکومين، در حدود موازين اسالمی، پس از پيشنهاد ديوان  ۶
  » عالی کشور

فرماندهی نيروهای مسلح در اختيار رهبر قرار گرفت و باز  ١١٠موافق ماده 
ستقيم و غيرمستقيم کل قوه م )۴۶(  ١۵٨و ) ۴۵( ١۵٧بر وفق همين اصل و اصل 

  . قضائيه نيز به اختيار رهبر درآمد

وزير ذوجنبتين است  جمهور و نخست براساس قانون اساسی اختيارات رئيس
بدين معنی که اگر اين دو مقام به راه تفاهم بروند، همۀ مسائل حل است اما در 

بری عاليترين        ً              که رسما  پس از مقام ره جمهور با وجودی صورت بروز اختالف، رئيس
مقام رسمی کشور و مسئوليت اجرای قانون اساسی و تنظيم روابط قوای سه گانه و 

وزير و هيأت  رياست قوه مجريه را بعهده دارد، قدرت اصلی در دست مجلس، نخست
وزير و مجلس قادرند که حتی بعضی از  در غير تفاهم و همآهنگی نخست. دولت است

که در رژيم قبل، در اختيار شاه و بنام فرمان جمهور را  اختيارات ديگر رئيس
جمهور واگذار شده  همايونی بود و براساس قانون مصوب شورای انقالب به رئيس

را از وی سلب کنند ـ چيزی ... بود، نظير نصب رئيس کل بانک مرکزی، هالل احمر و
جمهور بيشتر بصورت  صورت رئيس اتفاق افتاد ـ در اين ۶٠       ً        که بعدا  در سال 

جمهوری که مسئوليت اموراجرائی کشور را  شريفاتی در خواهد آمد و نه رئيست
  . بعهده خواهد داشت

        
  ر و نامزدی رياست جمهوری صد بنی

با وجود تصويب و رسميت يافتن چنين قانون اساسی و با چنان اختياراتی برای 
مستقيم وسيله مردم برگزيده  جمهوری که طبق قانون اساسی از طريق انتخاب رئيس

ر خود را نامزد رياست صد شد و اختياراتش ذوجنبتين بود، چرا آقای بنی می
دانست که قانون اساسی ذوجنبتين است و چه نوع   جمهوری کرد؟ آيا وی نمی
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جمهور ملحوظ شده است؟ قبل از پاسخ به سؤال فوق  اختياراتی در آن برای رئيس
ت بطور مختصر و فشرده به توضيح وضعيتی که کشور تا انتخابات رياست الزم اس

  : جمهوری با آن روبرو بوده است بپردازم

، اهرمهای قدرت در دست ۵٨بهمن  ۵تا قبل از انتخابات رياست جمهوری در 
اسالمی که آنهم در زير کوه آقای خمينی پنهان بود،  آقای خمينی يا حزب جمهوری

  : ند ازقرار داشت، عبارت

ـ وجود نمايندگان رهبری در تمام ارگانهای لشکری و کشوری و ارگانهای   
  . جديدالتأسيس که به صورت دولت در دولت وجود داشت

ِ                                                    ـ ائمه جمعه و جماعات و بو يژه ائمه نماز جمعه که مستقيم و بدستور آقای خمينی و                          
  . يا دفتر وی منصوب شده بودند

که ... پاسداران، دادگاههای انقالب، جهاد سازندگی و ـ ارگانهای جديدالتأسيس سپاه
گيری در آنها، در دست حزب جمهوری قرار  با پوشش آقای خمينی، مديريت و تصميم

  . گرفته بود

  ـ صدا و سيمای جمهوری اسالمی

  .ـ اکثريت و وزنه سنگين شورای انقالب که به امر رهبر در دست حزب بود

  ...  خرداد و ١۵فان و بنياد ـ امپراطوری مالی بنياد مستضع

ـ گسترش شبکه ايدوئولوژی عقيدتی در ارتش و نيروهای انتظامی وسيله آقای 
  . ای خامنه

گيری و دولت در دولتی  ـ به مجموعه اينها، اشغال سفارت آمريکا و بحران گروگان
که دانشجويان پيرو خط امام در پوشش آقای خمينی، بوجود آورده بودند بايد افزود 
که اين آخری به تنهايی موجب حذف بسياری و هتک حيثيت، شخصيت زدايی و افترا 
و تهمت به افراد و محور سياست خارجی کشور بود و کل سياست داخل کشور را نيز 

  . الشعاع خود قرار داده بود تحت

هر کدام از مجموعه فوق، قدرت بودند و لذا در کشور مراکز متعدد قدرت        
                                            ً                 بود و هر کدام از مراکز فوق، خودسرانه و غالبا  هم تحت پوشش حزب  بوجود آمده

يا ... ها و در سراسر کشور هتلها، ساختمانها، زمين. کردند و آقای خمينی عمل می
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آمد و امنيت در وجوه مختلف آن از همه جا  شد و يا به اشغال در می مصادره می
و ببندهای گروههای مسلح در ها و بگير  به همۀ اينها خودسری. رخت بربسته بود

  . کردستان، گنبد و بعضی نقاط ديگر کشور را نيز بايد اضافه کرد

روز قبل از انتخابات رياست جمهوری، شورای  ٩چنان بلبشويی بود که        
: انجمن اسالمی کارکنان دادگستری، در دادگستری تحصن کرده و شورايعالی قضايی

کل کشور، معاون مالی و اداری دادگستری و رئيس رئيس ديوانعالی کشور، دادستان 
آقای  )۴٧(. دادگاه انتظامی قضات را از دادگستری اخراج و از کار برکنار کرده بودند

بهشتی که دبير اول شورای انقالب، مسئول جهاد سازندگی و سرپرست و رابط 
ه و بود، به جای تقبيح چنين عمل خودسران   )۴٨( شورای انقالب با دادگستری

اند انتقاداتی  متحصنينی که آنها را اخراج کرده«: ای در اين رابطه گفت ويرانگرايانه
متحصنين دادگستری خواستار شده بودند که طبق ... نسبت به شورايعالی قضايی دارند

اصولی که قانون اساسی مقرر کرده است بايد دادستان کل و رئيس ديوانعالی کشور از 
عيين شوند و اين درخواست ايشان را بوسيله نمايندگانشان عصر مجتهدين بوسيله امام ت

که ما هم در خدمت امام بوديم به دفتر امام تسليم ) ن. ۵٨دی  ٢۶(شنبه گذشته  سه
  )۴٩(» .کردند

برخورد آقای بهشتی رابط شورای انقالب و دادگستری با متحصنين و اخراج        
روز قبل از تعيين  ٩ادگستری، وبرکناری خودسرانه شورايعالی قضايی از د

سازی زمينه مناسب در آقای خمينی برای در  رابطه با آماده جمهوری، بی رئيس
  . توانست باشد اختيار گرفتن شورايعالی قضايی و دادگستری، نمی

                      ً                                            به جز نيروی اول که قبال  ذکر آن رفت يعنی نيروی مردم حاضر در صحنه که        
ً                      و اجتماعی بودند، تقريبا  نيروی دوم يعنی نيروی  خواهان آزادی و حقوق فردی                        

جانشين انقالب، تمامی اهرمهای قدرت را تصاحب کرده و يا نقشه تصاحب آنچه را 
ّ                                        ام ا در بين نيروی اول و تودۀ مردم خارج از . که باقی مانده بود کشيده است  

ی ارگانهای جديدالتأسيس و يا مراکز تصاحب نشده مردمی، حزب جمهوری و آقا
اش در بين  بهشتی اگر نگويم منفور بلکه از وجهه چندانی برخوردار نبود حتی وجهه

دار بود و برايشان پنهان نبود که هدف  اکثريت روحانيون و مراجع به شدت خدشه
قريب به اتفاق تمام . حزب جمهوری و آقای بهشتی، تصاحب قدرت به هر قيمتی است

ر اعالم حمايت صد نان، از نامزدی آقای بنیروحانيون سراسر کشور به جز اقلی از آ
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  . و پشتيبانی کردند و اين مسئله برای حزب جمهوری اسالمی غيرقابل هضم بود

دانست که قانون اساسی  ر نمیصد پاسخ به سؤال مطرح شده را که آيا آقای بنی
جمهوری ملحوظ شده است در  ذوجنتيتن است و اختياراتی که در آن برای رياست

وزير، بيشتر جنبه  صورت ناهمآهنگی و نبود تفاهم و برخورد با مجلس و نخست
چرا و به چه دليل خود را وارد يک چنين ! گيرد؟ و اگر آری تشريفاتی به خود می
  ميدان خطرناکی کرد؟ 

 برد و خطر با توجه به شرايطی که در فوق آمد که کشور به شدت از آن رنج می
استقرار و عريان و عاجل ديکتاتوری در کمين بود، پاسخ به سؤال فوق بدين شرح 

  : است

ل اين است که آقای بنی ّ                      پاسخ قسمت او  ً                      ر دقيقا  وضعيت قانون اساسی را صد                    
                        ّ                                          دانست و خودش از اعضای فع ال مجلس خبرگان بود و قسمت دوم سؤال را خود  می

 ١۶وی در تاريخ يکشنبه . بهترين وجهی پاسخ داده است ايشان قبل از انتخابات به
ای اختصاصی با اطالعات در پاسخ به سؤال خبرنگار اطالعات  در مصاحبه ۵٨دی 

ای اعالم کرده بوديد، در صورتی نامزدی رياست  شما در مصاحبه«: که پرسيد
انجام  کنيد که مواد قانون اساسی طوری باشد که بتوانيد کاری جمهوری را قبول می

  ) ۵٠(»کند؟ دهيد، آيا مواد قانون اساسی فعلی اين خواست شما را برآورده می

ما يک . ام عرض کنم بله، من اين حرف را زده«: دهد ر پاسخ میصد آقای بنی
جمهور بايد  مواقع عادی داريم و يک مواقع غيرعادی، در مواقع عادی رئيس

اما در وضعيت غيرعادی بايد بتواند . اسی انجام دهدکارهايی را طبق اين قانون اس
اعتماد جامعه را به امکان خروج از بحران فراهم کند و اين ديگر در ظرف قانون 

چنين وضعيتی  اآلن هم. گنجد گنجد و در ظرف قانون و روانشناسی جامعه می نمی
ين نواقص اگر مسئله ظرف قانونی بود بله نواقص زياد است و اگر بخواهيم ا. است

البته اگر . جمهور و مجلس همآهنگی وجود داشته باشد رفع شود بايد بين رئيس
ای انتخاب شد و مجلس هم روی همان برنامه انتخاب  جمهور روی يک برنامه رئيس

اما . توانند همآهنگی داشته باشند و در نتيجه دولت موفق خواهد بود شد، اينها می
ن حداقل تضمين کرد که اعتمادی را در آينده ايران توا اگر همآهنگی بهم نرسانند می

  . )۵١(»و حفظ کشور از بحرانهای سخت بوجود آورد
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                                                   ً ر چند توضيح ديگر بايد افزوده گردد تا پاسخ سؤال کامال  صد به مطلب آقای بنی
  :  روشن شود

يی مجلس بعد از اينکه قانون اساسی جمهوری اسالمی از تصويب نها: اول  توضيح
متخصصين، . خبرگان گذشت و برای اظهار نظر در جرايد انتشار پيدا کرد

کارشناسان، احزاب، گروهها، مراجع و علما نظر خود را در مورد آن اعالم داشتند و 
هللا سيدکاظم شريعتمداری بويژه به  آيت. به بعضی از مواد آن ايراد وارد گرديده بود

  . ، اعتراض داشت١١٠و تضاد آن با اصل  ۵٧و  ۵اصل 

برای خوابانيدن اعتراضها گفته شد، اشکاالت موجود در متممی که در نظر 
طی پيامی از مردم  ۵٨آذر  ٧آقای خمينی در تاريخ . شود رفع خواهد شد گرفته می

ها بروند و به قانون اساسی رأی بدهند و اگر اشکالی هم داشت  خواست که به حوزه
اسالم بزرگتر از آنست که به واسطه يک اشکالی «: در متمم آن برطرف خواهد شد

اگر اشکالی باشد ممکن است در متمم که در . قابل رفع از اساس آن صرفنظر نمائيد
   )۵٢(». اند رفع شود نظر گرفته

هللا شريعتمداری که بيش از ديگران همصنفان خود را  با وجود اين آيت
انجام با گفتگو با ايشان و قول سر. شناخت حاضر به تأييد و امضای آن نبود می

بياد دارم که روزنامه آماده چاپ . مشروطی داد  تدوين متمم قانون اساسی اطالعيه
از قم خبرنگار ما آقای حاجی باشی تلفن کرد و گفت کمی دست نگهداريد، دارند . بود

را باالخره ساعتی بعد تلفنی اطالعيه وی . ای بدهد کنند که اعالميه با آقا صحبت می
  : برای انتشار در روزنامه برای ما قرائت کرد متن اطالعيه به قرار زير است

  هللا الرحمن الرحيم  بسم

به دنبال مراجعات مکرر طبقات و گروههای مختلف مردم درباره نظريه «
در . دارد اينجانب نسبت به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران بدينوسيله اعالم می

هايی نظريات خود را در خصوص  گان ما بارها طی مصاحبهحلول دوران مجلس خبر
داريم که                  ً        ايم و اينک مجددا  اعالم می ای از مواد تذکر داده لزوم تصحيح و تکميل پاره

حفظ ارکان حاکميت ملی در چهارچوب تعاليم عاليه اسالم ضرور و واجب است و اگر 
و  ١١٠ند با اصل ک که حاکميت ملی را تصريح می) ۵٣(  ۵۶و  ۶تضاد دو اصل 

و : بعضی از اصول ديگر آن اصالح و حل گردد، بقيه مواد قانون اساسی بالمانع است
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  )۵۴(» ١۴٠٠شهر محرم  ١٠السالم علی عبادهللا الصالحين 

از طريق  ۵٨آذر  ١١قانون اساسی جمهوری اسالمی در تاريخ : توضيح دوم
قای خمينی در دو نوبت مخالفت بعد از اينکه آ.                 ّ            پرسی به تصويب مل ت ايران رسيد همه

 )۵۵(خودش را با نامزدی رياست جمهوری آقای بهشتی، خصوصی اعالم کرده بود 
و بعد هم اعالم کرد که بهتر است هيچ روحانی خود را نامزد رياست جمهور نکند و 

ر صحبت شد، صد در شورای انقالب با آقای بنی. تير آقای بهشتی به سنگ خورد
جمهور با يک رأی باال و قابل اتکايی که عزت و آبروی جمهوری  برای اينکه رئيس

اسالمی را در جهان به ارمغان آورد، انتخاب شود، بهتر است که براساس تفاهم عمل 
شود و برای اينکه حمايت و پشتيبانی ما را به همراه داشته باشيد، قول دهيد که بعد 

آقای . وزيری نمائيد فارسی را کانديدای نخستالدين  از انتخاب شدن آقای جالل
که در انتخابات پيروز شوم آن کسی را که شايسته اين  ر گفت در صورتیصد بنی

گويند حال که چنين است  بعد از آن بوی می. )۵۶(دانم معرفی خواهم کرد مسئوليت می
وزيری آماده  نخست شما خود را نامزد رياست جمهوری نکنيد و خودتان را برای

در هر دو صورت آقای . )۵٧(ورزد ر از اين تعهد نيز امتناع میصد آقای بنی. کنيد
  : شد زيرا پذيرفت تبديل به آلت فعل می ر اگر آن را میصد بنی

وزير و هيأت دولت در دست حزب جمهوری اسالمی  در صورت اول که نخست
جمهور با آن قانون اساسی به يک مقام  ، بطور خودکار رئيسگرفت قرار می

ر نامزد صد و در طرح دوم که آقای بنی. گرديد تشريفاتی در صورت مخالفت تبديل می
کرد، عالوه بر اينکه  وزيری آماده می شد و خود را برای نخست رياست جمهوری نمی

بود و مردم در صحنه يعنی نيروی اول حذف  از همان ابتداء فاتحه آزادی خوانده شده
نظر به اينکه . بود و هيچ تضمين اجرائی هم وجود نداشت که آنها بعهد خود وفا کنند

بعد از احراز پست رياست جمهوری، حزب جمهوری برنده شده بود و دولت خود را 
ر را به صد کردند و آقای بنی که بعهد خود نيز وفا می داد و در صورتی تشکيل می

وزيری معرفی می شد، چون قرار براين بود که بعد از بدست آوردن رياست  نخست
ها به  جمهوری بخش و يا تمام اختيارات رهبری از آقای خمينی گرفته شود و آن

آماده بود و آقای » صلحا«نمايندگی ايشان عمل کنند، همه چيز برای ديکتاتوری 
و پيشنهاد فوق . توانست داشته باشد غير از کارگزار آنها نقش ديگری نمی رصد بنی

شود که چرا آقای بهشتی در خط  با پيشنهاد طرح فوق آشکار می. طرفندی بيش نبود
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در بخشی از جامعه و . برد طرح و تصويب واليت فقيه، مجلس خبرگان را به پيش می
ر از نامزدی رياست جمهوری صد که آقای بنی برای ما مشخص شده بود در صورتی

رفت، چون رقيب قدرتمند ديگری در ميدان نبود، از همان قدم اول جاده برای  کنار می
  . آقای بهشتی بازگذاشته شده بود )۵٨(» صالح«و يا » صلحا«برپائی ديکتاتوری 

  
  ر صد توافق همه بر نامزدی بنی

ً                               ر رسما  خود را نامزد شرکت در انتخابات صد اينکه آقای بنیقبل از : توضيح سوم       
ای که اينجانب نيز در آن شرکت داشتم و در منزل  رياست جمهوری بکند، در جلسه

ر با صد بهجت خانم خواهرشان برپا شد، مسئله شرکت کردن يا نکردن آقای بنی
و جوانب مختلف مسئله مورد بحث و بررسی  حضور خودشان به بحث گذاشته شد

دهد، حاضرين در جلسه باالتفاق موافق  ام ياری می که حافظه قرار گرفت و تا جائی
جو غالب اين بود که با توجه، به قانون اساسی، اگر ايشان . نامزد شدن وی بودند

ونی شرکت نکند، زمينه خالی است و از همان ابتداء در کشور ديکتاتوری شرعی قان
برقرار خواهد شد و اساس جمهوری و آزاديها و حقوق فردی و اجتماعی از ريشه 

ّ                                      ام ا با شرکت ايشان که اميد به پيروزی فوق. شود نابود می العاده باالست، ممکن است   
  . با کوشش و تالش جلو ديکتاتوری قانونی و شرعی گرفته شود

با وضعيت کشور و «: ر گفتمصد در همان جلسه اينجانب خطاب به آقای بنی
جمهور اين کشور هستيد، کاری  سنجشی که انجام پذيرفته شما مطمئن باشيد که رئيس

و  )۵٩( ».          ً                        دهند، بعدا  بگويند چه اشتباهی کرديم نکنيد کسانی که به شما رأی می
چگونه ما از پس وضعيت موجود برخواهيم آمد و کشور را از بحران استبداد دينی 

  . ت خواهيم دادنجا

ر از کيفيت قانون صد دهد که نه تنها آقای بنی توضيحات سه گانه فوق نشانه می
وزير و مجلس در  جمهور، نخست اساسی و تضاد آن با حاکميت ملی و حل نزاع رئيس

صورت برخورد مطلع بوده است بلکه کشور را در وضعيت سخت بحرانی و خطرناک 
بيده شود، آزادی و استقالل از کشور رخت برخواهد بست و استبداد که اگر دير جن

ديده و يا به ذهنش خطور  تنها چيزی را که نمی. ديده است حاکم خواهد گشت، می
دست خود آقای خمينی در جريان تصاحب قدرت و استقرار : کرده اينکه نمی

  . ديکتاتوری است
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  مبارزات انتخاباتی 

ر با نه گفتن به طرح پيشنهادی سران حزب جمهوری و با وضعيت صد آقای بنی
سنجی اوضاع کشور و پس از آنکه آقای مهندس بازرگان از کانديداتوری خود 

  .                      ً                                     انصراف حاصل کرد، رسما  ثبت نام و وارد کارزار مبارزاتی گرديد

ت اعالم شد که آقای بازرگان در انتخابا ۵٨در تاريخ دوم دی : توضيح اينکه
. )۶٠( شرکت خواهد کرد ولی برای اعالم رسمی آن تا چند روز ديگر بايد صبر کرد

    ً                                                                    بعدا  مشاهده گرديد که وی انصراف حاصل کرده است و کانديدای نهضت آزادی آقای 
سال بعد آقای دمحم  ٢٣آن روز معلوم نبود که چرا چنين شده است، اما . حبيبی است

ات رياست جمهوری، نهضت آزادی به جای در اولين انتخاب«توسلی فاش کرد که 
و اين يکی از اشتباهات . آقای حبيبی را نامزد کرد. آنکه آقای بازرگان را نامزد کند

علت آن اين بود که آقای حبيبی در شورای مرکزی نهضت . تاريخی نهضت آزادی بود
  )۶١(» .آزادی بيشتر از آقای بازرگان رأی آورد

نقل کردند، که آقای دکتر سحابی از جانب آقای  آقای علی اصغر حاج سيدجوادی
مهندس بازرگان خدمت آقای خمينی رسيدند و گفتند اگر اجازه بفرمائيد آقای بازرگان 

آقای خمينی فرمودند که صالح بازرگان نيست که . خود را نامزد رياست جمهوری کند
مجلس در انتخابات رياست جمهوری شرکت کند و صالح ايشان در آنست که در 

مهندس بازرگان نيز چنين تصور داشتند که در مجلس باشند يعنی رياست . باشند
  )۶٢( .مجلس را بعهده بگيرند

آقای حبيبی در روزهای آخر تبليغات انتخاباتی بعنوان کانديدای حزب جمهوری 
ّ                                            نيز معرفی گرديد و اين عمل اين ظ ن را تقويت کرد که آقای حبيبی نيز جزو کسانی                                

که با تبانی با آقای بهشتی و حزب جمهوری، در صدد تخريب و از هم بوده است 
  . پاشاندن نهضت آزادی بوده است

امنيت، معنويت، : ر مبارزات انتخاباتی خود را با چهار شعارصد آقای بنی
قاطعيت و حذف مراکز متعدد قدرت همراه با ارائه برنامه برای بيرون بردن کشور از 

آغاز » برنامه سياسی حکومت اسالمی«قتصادی، سياسی، فرهنگی تحت نام سلطه ا
                               ً شديم وضعيت در سراسر کشور کامال   گيری نزديک می هر چه به روز رأی. کرد
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  يکی از مراکز هماهنگی تبليغات انتخاباتی رياست جمهوری
  آقای بنی صدر در تهران
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که بطور طبيعی مردم ابداع » ر صد در صدصد بنی«شد که شعار  روشن می
دفاتر هماهنگی انتخابات رياست جمهوری . کرده بودند، تحقق پيدا خواهد کرد

ر که بطور خودجوش در سراسر کشور بوجود آمده بود همگام با روزنامه صد بنی
  . دادند انقالب اسالمی فعاليتهای مردم را سازمان و سامان می

ر اعالم پشتيبانی و حمايت صد قريب باتفاق روحانيون سراسر کشور از بنی
کردند، روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم اعالميه پشتيبانی از 

ّ                                           ام ا جامعه مدرسين حوزه علميه قم که با اکثريت  )۶٣( .ر دادندصد نامزدی آقای بنی  
بودند، سه روز بعد با ضرب و زور آقای بهشتی و  ر را نامزد خود کرده صد اء بنیآر

، )۶۴(  ٩به  ٨ها گويا  حزب جمهوری برای بار دوم با تقلب و خبر ندادن به بعضی
الدين فارسی صادر و  ای به نفع کانديدای حزب جمهوری اسالمی آقای جالل اعالميه

در «: قسمتی از اطالعيه به شرح زير است. وی اعالم کردند پشتيبانی خود را از
الدين فارسی را که سوابق ممتد در فرهنگ و                     ّ          آخرين جلسه با اکثري ت آراء جالل

مبارزات اسالمی و حرکت در خط امام است، بعنوان کانديدای خودش برای رياست 
د انتشار يافته           ً             و آنچه قبال  در بعضی جراي... جمهوری اسالمی ايران انتخاب نمود

در دوران فعاليت   )۶۵(»نظرنهايی نبوده است جامعه مدرسين حوزه علميه قم
تر شد و در بسياری جاها عليه وی شايعه  ر تيرهصد انتخاباتی رابطه حزب با بنی

يک نمونه از آن را . افتاد کردند ولی در مردم چندان کارگر نمی پراکندند و عمل می می
نمونه ديگر اينکه مجری . ابطه با جامعه مدرسين حوزه علميه قم توضيح دادمدر ر

ر از صدای جمهوری اسالمی در وقت صد مصاحبه و پخش برنامه راديوئی آقای بنی
به نحوی . مقرر قانونی، جلسه مصاحبه ايشان را به جلسه محاکم وی تبديل کردند

  . اين نحو مصاحبه اعتراض کردندمسئله آشکار بود که بسياری به 

دی  ٢۶الدين فارسی، درتاريخ سرانجام با مخالفت آقای خمينی ازنامزدی جالل
الدين فارسی به علت ايرانی االصل نبودن از کانديداتوری  اعالم گرديد که آقای جالل
است که اين ضربه سختی به حزب واعتبارش وارد )۶۶(خودانصراف حاصل کرده

  . کرد

وقتی امام گفت برای رياست «: گويد الدين فارسی در خاطراتش می لآقای جال
. نه شما حق چنين کاری را نداريد«آقای هاشمی سراسيمه شد و گفتند ... جمهوری نه

آنها بايد . اند ايد حزب و جامعه شما را کانديد کرده چون شما که خودتان کانديد نشده



     ٣٤ 
  

  

گرفتيم که همسرش  عبدالناصر ايراد می ما به«آنگاه به امام گفتم ... تصميم بگيرند
دانيد همسر و  شما می. پوشد شود هر چند پيراهن آستين بلند می بدون روسری می

 !»ای دارند ر در پاريس از لحاظ پوشش چه وضع زنندهصد       ً              مخصوصا  دختر آقای بنی
  . فرمودند باالخره هر کسی يک عيبی دارد

. آيد اين ضربه بزرگی است که به حزب فرود می« آقای هاشمی يادآور شدند
شما، «: خواستند همراه ما از اطاق خارج شوند به هاشمی گفتند امام در حالی که می
مملکت «: در راه بازگشت هاشمی گفت» ...صدر همکاری کنيد خوب برويد و با بنی

ان، شهيد به زودی يقين کردم که ايش. گفتم همينطور است» شود به او سپرد را نمی
بهشتی و ديگران با قاطعيت و استحکام تمام تصميم دارند در برابر انحرافات و زياده 

اولين جلسه مسئوالن ايالتی و «: افزايد فارسی می )۶٧(». ر بايستندصد طلبی بنی
ر به رياست جمهوری و برای صد مسئوالن مرکزی حزب پس از انتخاب بنی

در اين . گيری درباره اولين دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی تشکيل شد صميمت
با شکستی که در انتخابات رياست «جلسه آقای موسوی اردبيلی اظهار داشتند 

  ).۶٨(»جمهوری خورديم در انتخابات مجلس هم شکست سختی خواهيم خورد 

انقالب و «ام که در کتاب خاطرات خود بن آقای هاشمی رفسنجانی با وجودی
ّ                       کوشش کرده است که از تندی مسأله بکاهد، ام ا اذعان دارد، با وجودی» پيروزی که                                         

مدارک آقای فارسی را برای ما آوردند و از خود وی نيز توضيح خواستيم، اعالم 
ا آقای خمينی درها را بروی ما بست و فرمودند . کرديم که وی ايرانی االصل است ّ                                            ام   

  » ايرانی االصل نيست«

عدم موفقيت ما در قبوالندن کاندياتوری دکتربهشتی در انتخابات رياست «
الدين  ، آقای جالل١٣۵٨دی  ١١در تاريخ «حزب جمهوری .  )۶٩(» جمهوری

ر که با پشتوانه صد بنی  )٧٠(» .فارسی را به عنوان کانديدای حزب معرفی کرد
از روحانيون از جمله شيخ علی تهرانی  روزنامۀ خود و با حمايتی که از سوی برخی

ّ                                                         شد، کوشيد ج و نا سالمی را عليه وزارت کشور از يک طرف و عليه کانديدای  می           
    )٧١(» .حزب جمهوری از طرف ديگر راه اندازد

گويد و بهر حال فارسی از گردونه نامزدی انتخابات رياست جمهوری  وی می
  .خارج شد
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ر و فارسی، افرادی خاص صد شدن رقابت بنی                           ّ  قضيه ازاين قرار بودکه با جد ی «
از جمله شيخ علی تهرانی با ارائه اسناد و مدارکی، مدعی شدند آقای فارسی ايرانی 

با پخش اين مطلب، ما در وزارت کشور چون اطالعی از تاريخچه زندگی پدر . نيست
آنها خالصه . را خواستيمو مادر فارسی نداشتيم، ابتداء از ثبت احوال سوابق ايشان 

ای را در اختيارما قرار دادند که کافی نبود، ولی بعد که ازمشهد اطالع دادند که  پرونده
وی گفت که . پدرو مادر ايشان اهل افغانستان هستند،ما ازآقای فارسی توضيح خواستيم

ندگی اند ولی با برگه اقامت ز سال قبل به ايران آمده ٨٠اجدادش ايرانی است و حدود 
  . کردند و خود ايشان در مشهد متولد شده و بعد هم به تابعيت ايران در آمده است می

اين مطلب در وزارت کشور مطرح شد و در جمعبندی که به عمل آمد و با در 
نظر گرفتن تعابير و حالتهای مختلف ايرانی االصل بودن، ايشان ايرانی االصل 

لی مراجعات زياد و همان اشخاص به دفتر امام و. شناخته شد و ما اين را اعالم کرديم
ً                              موجب شد که امام مشخصا  پرونده ايشان را از ما بخواهند من هم به همراه آقای .                      

ّ      ام ا پس . وی خدمت امام رسيديم و توضيحات و نظرات خود را داديم  فارسی با پرونده  
ه خود ايشان از شنيدن حرفهای ما فرمودند ايشان ايرانی االصل نيست و بهتر است ک

گيری از  ای مبنی بر کناره الدين فارسی نامه به اين ترتيب آقای جالل. کنار بروند
نوشت و حزب هم پس ] حزب  جمهوری اسالمی[انتخابات رياست جمهوری به حزب 

چون امام   از يک روز بررسی درخواست وی را قبول کرد و وزارت کشور هم
 )٧٢(» .حذف کردفرمودند، ايشان را از فهرست نامزدها 

با چنين شرايط و آگاهی از وضعيت کشور و عليرغم مخالفت شديد حزب 
شور وشعف و . ر وارد مبارزات انتخاباتی گرديدصد جمهوری اسالمی، آقای بنی

نظيری که مردم در سراسر کشور، در طول مبارزات انتخاباتی از آقای  استقبال بی
ميليون  ١١(درصدی  ٧۵ر بعمل آورند، سرانجام وی با اکثريت قاطع باالی صد بنی
  . به رياست جمهوری انتخاب گرديد) رأی

  
  صدر نظر خمينی نسبت به بنی

و حتی تا بعد از برگزاری کنگره انقالب اسالمی  ۵٨بهمن  ۵تا اين تاريخ يعنی 
دم با ، از سوی دفاتر همآهنگی همکاريهای مر٢۵/١١/۵٨که در تاريخ 

صدر را  جمهور گشايش يافت، رابطه آقای خمينی و نظر وی نسبت به آقای بنی رئيس
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  : شود خوب و مثبت ارزيابی کرد، زيرا می

دانست که نپذيرفتن استدالل آقای هاشمی در مورد ايرانی االصل  آقای خمينی می
چه  بودن آقای فارسی و امر کردن به برکناری وی از ليست نامزدهای انتخاباتی

آورد و چه امتياز مثبتی برای  ای به وجهه حزب جمهوری اسالمی وارد می ضربه
نظر من بر اين است که اگر آقای . صدر و شخصيت وی در برخواهد داشت آقای بنی

آقای : گفت خمينی با آن موقعيتی که داشت و همۀ چشمها بوی دوخته شده بود، می
به ايران آمده و وی در ايران متولد  سال پيش اجدادش از هرات ٨٠فارسی که حدود 
که هرات هم جزو خاک ايران  عالوه بر اين. شود االصل محسوب می شده است، ايرانی

سال قبل از آن وسيله انگليسها از پيکر ايران عزيز جدا  ١٢٠-١٠۵بوده و حدود 
کرد و با يکی دو نق  شده است، حداقل کسی در اين مورد مخالفت جدی با ايشان نمی

  . کرد دن مسئله خاتمه پيدا میز

، يکشب قبل از ۵٨بهمن  ۴پيام آقای خمينی در بيمارستان قلب در تاريخ 
: انتخابات رياست جمهوری که برای ملت ايران فرستاد و در بخشی از آن آمده بود

دهد که  جمهور شود و حاال احتمال می                          ً              همچو نباشد که اگر کسی مثال  ميل داشت رئيس«
رود يا اشخاصی که با او رفيق هستند کنار بروند و رأی ندهند بهتر اين نشود، کنار ب

شوند، آنها متصل بشوند و به بعضی آنهائی که  دانند که نمی است که آنهائی که می
که انشاءهللا يک رأی کافی تحقق پيدا کند و ما سرشکسته نشويم  برند، تا اين دانند می می

  . ی به سرنوشت خودش و سرنوشت اسالم نداردبه اينکه ملت به اين مسائل اعتنائ

جمهور شد، شما هم به او  اگر يکی رئيس... همه با هم پای صندوقهای رأی برويد
جمهور به مبارکی انشاءهللا تعيين  که رئيس که بعد از اين يکی ديگر اين... اعانت کنيد

خود  کشور، کشور. ديگران قهر نکنند و عقب بنشينند) و هر کس که باشد(شد 
پاسبان باشيد، کشور است طلبه مثل من . جمهور باشيد، کشور است رئيس. شماست

جمهور تعيين شد همه اعانت کنيد از  که رئيس بعد از اين. باشيد، کشور خود شماست
  )٧٣(». او، همه وارد بشويد در کار و اعانت کنيد از او و کنار ننشينيد

پيام آقای خمينی نوعی حمايت از  در جامعه آن روز و در بين تودۀ مردم، اين
عالوه بر اين آقای خمينی در پيامی که باز از بيمارستان . صدر تلقی شد آقای بنی

، برای ملت ايران ۵٨بهمن  ٩جمهور در تاريخ  قلب، پس از انتخاب اولين رئيس
  : فرستاد، متذکر شد
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ّ          و ام ا يک کلمه« تمام  کنم از ای ديگری که بايد عرض کنم، من استدعا می    
گروهها و از تمام دستجات مختلف که در اين وقتی که يک نفر از اين آقايان رأی را 

مملکت مال . نشينی نکنند و کمک کنند          ّ                                برده و مل ت به او رأی داده است، ديگران عقب
ملت همه با هم، روشنفکرها، . خود شماست، خود شما بايد کمک کنيد و اعانت کنيد

    )٧۴(». با هم دست برادری بدهيد و همه برادر هستيد اطباء، بزرگان و همه بايد

شود فهميد که در شرايط آن روز جامعه ايران،  از همين بيانات آقای خمينی می
عليرغم آن قانون اساسی نظر آقای خمينی و جامعه از رياست جمهوری، مقام 

و مسئول  شد بلکه کسی بود که بعد از رهبر باالترين مقام کشور تشريفاتی تلقی نمی
صدر  و اين حقيقتی است که اگر آقای بنی. اداره امور کشور و رئيس قوه مجريه است

ّ                                     نفر نماينده، متحد جد ی در مجلس داشت، وضعيت شکل ديگری داشت ۶٠ـ٧٠                     .
ای آقای عنضوپور و  گيری در مورد اليحه درست بياد دارم که در رابطه با رأی
ودند که وقتی در جمع خودمان در مورد اين سالمتيان، هر کدام رأی متفاوتی داده ب

نفر  ۶٠ـ٧٠گفتيد که  مسأله بحث شد، به حالت عصبانيت گفتم شما هر روز می
  . نماينده موافق در مجلس داريد، حاال رأی خودتان هم يکی نيست

صدر برای رياست جمهوری از نظر مثبت  زمان و مکان اعالم نامزدی آقای بنی
، پس از ۵٨ديماه  ۵صدر در تاريخ  آقای بنی. کرد حکايت میصدر  آقای خمينی بر بنی

همين اآلن آمادگی رسمی «مالقات با آقای خمينی در قم به خبرگزاری پارس گفت، 
  :خبرگزاری پارس چنين گزارش کرده است» .کنم خود را اعالم می

صدر  دکتر ابوالحسن بنی) ن. ۵٨دی  ۵(قم ـ خبرگزار پارس عصر ديروز «
ای از مسائل  اد و دارائی به منظور تبادل نظر مذاکره پيرامون پارهوزير اقتص

اين . اقتصادی و کلی کشورمان به حضور امام خمينی رهبر انقالب اسالمی رسيد
صدر وزير  مالقات به مدت يک ساعت ادامه داشت در پايان اين مالقات دکتر بنی

م به خبرنگار خبرگزاری اقتصاد و امور دارائی درباره مذاکرات امروز خود با اما
به وضعيت اقتصادی و کارهائی که شده و همچنين مسائل امور  پارس گفت راجع

که آيا کانديدای  صدر در پاسخ اين آقای دکتر بنی. عمومی و امنيت کشور گفتگو شد
                                                     ً        جمهور کشور جمهوری اسالمی ايران هستيد گفت همين اآلن رسما  آمادگی  اولين رئيس

  . کنم اعالم می خود را بدينوسيله

هللا صادق خلخالی که دراين گفتگو با  بنابه گزارش خبرگزاری پارس آيت
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ترين فرد دربين کانديداها که مورد  خبرنگار ما حضور داشت اعالم داشت که اليق
    )٧۵(». صدر است باشد آقای ابوالحسن بنی وثوق امام نيز می

ر که از بيت آقای خمينی   ّ سي ا ١١٠در روز انتخابات رياست جمهوری از حوزه 
در . صدر رأی داده است گيری بعمل آورده بود،خبر دادند که آقای خمينی به بنی رأی

که پرسيده  ١٣٧٨صدردر پاسخ به آقای حميد احمدی درشهريور  اين رابطه آقای بنی
 توانست بگويد به او نمی. بله داده بود«:گفتند»            ً                     ايشان واقعا  به شما رأی داده بود؟«: بود

منتها، او بعد . درصد مردم به اورأی داده بودند ۴رأی داده که فقط ] حبيبی[کسی
که نتيجه آراء را خوانده بودند،کسی فرستادورأی خودرا ازمتصدی صندوق  ازاين
هم، روبروی ] روزعيد فطر[دراين صحبت.اين راآقای محالتی به اينجانب گفت.گرفت

     )٧۶(». گفت که به من رأی نداده استخودش گفتم که شما به من رأی داديد ولی ن

که مؤسسين حزب جمهوری اسالمی اعالم کردند و همه جا وانمود  عليرغم اين
آقای  )٧٧(. کردند که حزب با اجازه و حمايت امام تشکيل شده و حزب امام است می

خمينی غيرمستقيم و از زبان آقای خلخالی اعالم کرد که هيچ حزبی را تأييد نکرده 
در اجتماع بزرگی که با حضور  ۵٨دی  ٢١هللا خلخالی در تاريخ  آيت. است
االسالم واعظ طبسی و استاد شيخ علی تهرانی در صحن امام خمينی مشهد  حجت

من امروز اينجا اعالم «: برگزار گرديد به سخنرانی پرداخت و طی سخنانی گفت
از کليه ستادهای )... بيرسه مرتبه تک(روم  صدر کنار می کنم، من به نفع آقای بنی می

االسالم  صدر فعاليت خود را شروع کنند حجت خواهم به نفع آقای بنی دوستدار خود می
من عرض . خلخالی سپس ادامه داد من وعده زيادی از مدرسين در خدمت امام بوديم

ما حزب شما ) ن. منظور حزب جمهوری اسالمی است(گويند  کردم بعضی احزاب می
اگر . ام آقا فرمودند من تا بحال هيچ حزبی را تأييد نکرده. هستيم) يعنی حزب امام(

هر . تأييدی بود نسبت به اشخاص بود نه نسبت به احزاب و من اين معنا را قبول ندارم
  )٧٨(» . تواند عقيده خودش را بيان کند کس می

اسفند  ٢٨تا  ٢۵جمهور در تاريخ  دفتر همآهنگی همکاريهای مردم با رئيس
نگره وسيع انقالب اسالمی، از اقشار و طبقات مختلف مردم سراسر کشور در ، ک۵٨

کنگره پيامی برای آقای خمينی . مجموعه ورزشی آزادی در تهران برگزار کرد
فرستاد و آقای خمينی در تأييد کنگره و پاسخ به آن، پيامی فرستادند که در قسمتی از 

  : آن آمده بود
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ملت و متعهدان اسالم عزيز موفق باشيد که انقالب اميد آن دارم که شما نخبگان «
بزرگ اسالمی را تا منتهی مقصد که حکومت هللا بر جميع شؤون کشور است ادامه 
دهيد و اميد آن دارم که با وحدت کلمه و کوشش در راه التيام بين قشرهای مختلف 

عف و موفق شويد که نمايندگان متعهد، متفکر دلسوز به ملت و خصوص طبقه مستض
و آخرين عرض ... خدمتگزار به اسالم و مسلمين در مجلس شورای اسالمی بفرستيد

   )٨٠( .کنيد  )٧٩(»من آن است که اختالف که منشاء همۀ بدبختيها است احتراز

االسالم  هللا عالمه نوری، حجت هللا خسرو شاهی، آيت هيئت رئيسه کنگره را آيت
ن فخرالدين حجازی، دمحم اسالمی، دکتر االسالم مرواريد، و آقايا محالتی، حجت

کنگره  )٨١(. زاده، احمد سالمتيان، عليرضا نوبری و ابوشريف بر عهده داشتند تقی
نتوانست نامزدهايی برای انتخابات مجلس شورای اسالمی به مردم معرفی کند و از 

 شکست کنگره در معرفی نامزد برای انتخابات مجلس. اين نگاه کنگره ناموفقی بود
  . شورای اسالمی معلول عواملی بود که در فصل پايانی کتاب به آن اشاره خواهم کرد

آنچه در افکار عمومی جامعه ايران، در آن دوران ظاهر گشته بود و با توجه به 
چند موردی هم که ذکر شد، همگی مؤيد و تأکيد براين داشت که نظر آقای خمينی بر 

ا اين. ته استصدر و پشتيبانی از وی قرار گرف بنی ّ      ام  که در باطن و ضمير ايشان چه   
ای از آقای خمينی منتشر شد که در  زيرا بعدها نامه. گذشته، آن امر ديگری است می

هللا قسم من از ابتدا با انتخاب شما «: آن با قسم جالله به آقای منتظری نوشته بود َ                                 و 
ودم ولی او را هم آدم وزيری بازرگان مخالف ب وهللا قسم من با نخست... مخالف بودم

صدر ندادم و در تمام امور  به رياست جمهوری بنی دانستم وهللا قسم من رأی خوبی می
  )٨٢(». پذيرفتمنظر دوستان را 

از نظر من هيچ . گويند، اين نامه منتسب به آقای خمينی است ها می البته بعضی
که از آقای خمينی  ينآنچه مسلم است ا. تفاوتی ندارد که از ايشان باشد و يا نباشد

گونه اعمال از زمانی که قدرت را بدست گرفت بطور مداوم و تواتر ديده شده  اين
پس در اين رابطه «. خواهم اسالم را پياده کنم گويد، چون من می وقتی او می. است

ممکن است من ديروز حرفی زده باشم و امروز حرف ديگری را و فردا حرف 
ام بايد روی همان  که من بگويم چون ديروز حرفی زده ديگری را، اين معنا ندارد

  )٨۴(. آيد آنگونه اعمال ديگر چيزی به حساب نمی  )٨٣(». حرف باقی بمانم

                                 ً                                   با توجه به آنچه گفته شد و يا بعدا  گفته خواهد شد، چرخش آقای خمينی از 
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  شود توضيح داد؟  صدر به سران روحانی حزب جمهوری را چگونه می آقای بنی

چرخش آقای خمينی از . خ به سؤال فوق موضوع همين تحقيق تاريخی استپاس
صدر به سمت سران روحانی حزب جمهوری اسالمی از تشکيل مجلس شورای  بنی

شود و حمايت آقای خمينی از  اسالمی و انتخاب دولت به بعد به مرور آشکار می
ين تغيير جهت رويم ا شود و هر چه به جلو می تر می صدر کم رنگ و کم رنگ بنی

      ً           ، کامال  آشکار گشت ١٣۵٩اسفند  ١۴گردد و تا جائی که بعد از واقعه  محسوستر می
صدر رنگ باخته است و سرانجام آقای خمينی مستقيم وارد  که حمايت از آقای بنی

ميدان شده و با سران حزب جمهوری و دولت رجائی در حذف رياست جمهوری 
صدر را  ت صد در صد آقای خمينی نسبت به بنیاين تغيير جه. همداستان گرديده است

  : قبل از هر چيز و بيش از هر موضوع ديگر

ـ در نحوۀ تفکر آقای خمينی و روحانيت حلقه اسرارش از دين و اسالم و ١
  و بخش ديگر . حکومت اسالمی و آزادی و استقالل نهفته است

نش قابل صدر و دوستان و همکارا ـ در اشتباهات و کمبودهای آقای بنی٢
  . جستجو است

توضيح قسمت اول را با توجه به بضاعت علمی و اطالعاتی خود، در اين کتاب 
به نحوی که مطالب مکمل » ١پاريس و تحول انقالب از آزادی به استبداد ـ «و کتاب 

توضيح قسمت دوم نيز کم و زياد در کتاب پاريس و تحول . ام يکديگر باشند، آورده
استبداد، آمده و در اين تحقيق نيز جای جای بدان پرداخته شده انقالب از آزادی به 

معهذا فصل پايانی اين اثر به اشتباهات و کمبودها و رهنمودها اختصاص داده . است
  . شده است

  
  چگونگی نظارت بر انتخابات 

ً         هنگامی که رسما  آقای بنی ر نامزدی خود را برای رياست جمهوری اعالم صد               
ای به وزارت کشور برای همآهنگی امور  ، قرار بود که از طرف کانديدها نمايندهکرد

  . انتخاباتی و نماينده ديگری هم برای تبليغات راديو و تلويزيون انتخاب کنند

آقايان سالمتيان و پيرحسينی و دوستانشان تصميم گرفته بودند که به آقای 
پيرحسينی و سالمتيان را برای نمايندگی خود انتخاب  ر پيشنهاد کنند، آقایصد بنی
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: ر گفتصد آقای بنی. ر در مورد انتخاب دو نفر فوق صحبت شدصد با آقای بنی. کند
از وی . خورند ام که بدرد اين کار می من خودم برای اين کار افرادی را در نظر گرفته

ام تا آقای علی  ايد؟ پاسخ داده شد، فرستاده ر نظر گرفتهسؤال شد که چه کسی را د
  . خورد اميرحسينی که در لندن است بيايد و وی بدرد اين کار می

ها به اتفاق به منزل بهجت  روز بعد آقای اميرحسينی هم از لندن رسيد و بچه
پس از احوالپرسی با آقای اميرحسينی، ر صد آقای بنی. ر رفتندصد خانم پيش آقا بنی

االختيار خودش برای تمام اموری که به  در همانجا طی حکمی وی را به نمايندگی تام
شود، انتخاب کرد و برای همآهنگ کردن تبليغات رياست  وزارت کشور مربوط می

جمهوری در راديو و تلويزيون، طی حکمی آقای احمد غضنفرپور را بعنوان 
  . به راديو و تلويزيون معرفی کرداش  نماينده

ر خود را برای تنظيم امور صد يکی دو روز بعد که قرار بود نمايندگان آقای بنی
محوله به وزارت کشور معرفی کنند، آقای غضنفرپور گفت که من برای کارهای دفتر 

انجام کار بوی اعتراض شد که شما قرار است که به . روم همآهنگی به اصفهان می
باز بوی گفته . فرستم من سالمتيان را به جای خودم می: محوله بپردازيد؟ پاسخ داد

شد، اگر قرار بود که آقای سالمتيان امر فوق را سرپرستی کند که همانجا آقای 
باالخره آقای غضنفرپور به اصفهان رفت و آقای . کرد ر وی را معرفی میصد بنی

  )٨۵(. به جای خودش برای نمايندگی به راديو و تلويزيون معرفی کرد سالمتيان را

االسالم احمد کريمی ـ  در آن موقع اداره راديو بعهده گروهی به سرپرستی حجت
و   ای ـ بود و آقای محسن سازگارا هم در راديو مجری جوان بيست و چهار پنج ساله

ای کريمی برخوردی پيدا کرده و آقای سالمتيان در راديو با آق.  مصاحبه کننده بود
ر هم به صد ر اطالع داده شد و آقای بنیصد به آقای بنی. جار و جنجال راه افتاده بود

اميرحسينی از سالمتيان پرسيد که . آقای اميرحسينی گفت برويد و مشکل را حل کنيد
جوانی است بنام : ست؟ وی پاسخ دادايد، کي اين آقا که با او برخورد پيدا کرده

  . االسالم احمد کريمی که از اتفاق از دوستان آقای اميرحسينی بود حجت

اينجانب به اتفاق آقای اميرحسينی به منزل ايشان که در کوچه اسدی شميران 
پس از احوالپرسی و تعارفات معمول از اينطرف و آنطرف، پس از کمی . بود، رفتيم

ورد اداره راديو در جهت انقالب، مشکل ايجاد شده با آقای          ّ      بحثهای کل ی در م
  .سالمتيان مطرح و سوءتفاهم برطرف گرديد
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آقای اميرحسينی طبق وظيفه محوله به وزارت کشور رفت و خود را به معاون 
در دفتر آقای . سياسی وزير کشور که آقای مهندس ميرسليم بود، معرفی کرد

. خوئينی ها و چند نفر ديگر هم حضور داشتند ميرسليم آقای دکتربهشتی و موسوی
اميرحسينی به آقای ميرسليم پيشنهاد کرد که برای سالمت انتخابات بهتر است اجازه 

گيری  ای پای صندوقهای رأی داده شود نامزدهای رياست جمهوری هر کدام نماينده
صد و آقای ميرسليم، گفت، اين کار عملی نيست، به جهت اينکه يک. داشته باشند

صندوق انتخاباتی  ١۶٠٠٠نامزد هستند و در سطح کشور  )٨۶(بيست و چهار نفر
پاسخ داده . نماينده الزم است ١۶٠٠٠وجود دارد و برای هر نامزد رياست جمهوری 

شد که بيش از يکصد نفر آنها حتی در کل کشور يکهزار نفر طرفدار ندارند و کسی 
اين عمل . گيری بفرستند پای صندوقهای رأیشناسد که بتوانند آنها را  آنها را نمی

  . نفرنامزدی است که احتمال رأی بيشتر را دارند ۴ـ  ۵فقط برای 

شنيد، گفت که آقای خمينی براين  در اين بين آقای دکتربهشتی که بحث را می
آقای اميرحسينی گفت، پس مثل اينکه قرار است از . نظرند که اينکار ضرورت ندارد

در آن موقع مسئول دفتر آقای خمينی . تخابات تقلباتی ترتيب داده شودهم اکنون در ان
. در قم آقای محتشمی بود و وی از دوستان خود ما بود و هنوز خطها جدا نشده بود

وی در همان دفتر آقای ميرسليم به دفتر آقای خمينی تلفن کرد و به آقای محتشمی 
: سانيد و جواب آن را بدهيد، گفتگفت، ممکن است شما پيغامی را به آقای خمينی بر

به آقا بفرمائيد اگر شما از هم اکنون نسبت : بفرمائيد، آقای اميرحسينی به ايشان گفت
به نامزد خاصی نظری نداريد و برای اينکه اولين انتخابات رياست جمهوری 

شود، اجازه بفرمائيد  دار می دار نشود که در آن صورت تمام جمهوری خدشه خدشه
المت انتخابات و جلوگيری از هر نوع شايعه و تقلبی، هر نامزدی مجاز باشد برای س

همين . گيری به پای صندوقها بفرستد که نمايندگان خود را جهت نظارت بر امر رأی
را به آقا بفرمائيد و جواب آقا را نيز به اين شماره تلفن وزارت کشور، تلفنی به من 

  . ابالغ کنيد

محتشمی تلفن کرد و به آقای ميرسليم گفت گوشی را به ساعتی آقای  پس از نيم
پيغام شما : امير حسينی تلفن را برداشت آقای محتشمی گفت. آقای اميرحسينی بدهيد

تواند  را به آقا رساندم و ايشان گفتند که من نظر خاصی ندارم و هر نامزدی می
  .نماينده خودش را برای نظارت بپای صندوقها بفرستد
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گرام         ً                      پس لطفا  شما همين پيام را تلفن: ينی به آقای محتشمی گفتآقای اميرحس
آقای محتشمی پاسخ داد، . به آقای ميرسليم معاون سياسی وزير کشور ابالغ کنيد

تلنفگرام اين است که شما : ای است؟ آقای اميرحسينی گفت تلفنگرام ديگر چه صيغه
مسئول دفتر آقای خمينی گوئيد من محتشمی  کنيد و می به آقای ميرسليم تلفن می

. هستم و در ساعت فالن و تاريخ فالن، آقای خمينی اين دستور را به شما ابالغ کردند
نويسد که در فالن ساعت و فالن تاريخ وسيله  گيرد و می آقای ميرسليم هم آن را می

دفتر آقای خمينی، دستور آقای خمينی در مورد نظارت و مجاز بودن حضور 
اين . های رياست جمهوری بپای صندوقهای انتخابات را دريافت کردمنمايندگان نامزد

شود و شما نيز  شود يک حکم رسمی و در بايگانی وزارت کشور ثبت و ضبط می می
دستورالعمل را آقای ميرسليم . متن آن را بنويسيد تا در بايگانی خود داشته باشيد

چندی . کار درست کرديداجراء کرد و سپس به آقای اميرحسينی گفت شما برای من 
  . بعد، بوی گفت، در مورد آن کار کلی مشکل برای من درست شد

آقای : آقای اميرحسينی فکر کرده بود که اگر اين مطلب را که آقای بهشتی گفت
خمينی بر اين نظرند که اين کار ضرورت ندارد، از اينجا خارج بشود و فردا خود 

                ً                 قم برود، احتماال  ممکن است با صحبت آقای بهشتی و يا ديگری از جانب وی به
العملی ديگر لزومی به  کردن با آقای خمينی که با وجود داشتن وزارت کشور صحيح

داشتن ناظر پای صندوقها نيست و با اين کار ما خودمان وزارت کشور را زير سؤال 
بريم و اين در جمهوری اسالمی درست نيست و آقای خمينی هم اگر چنين نظری  می
به اين علت آقای اميرحسينی در همانجا . شود کرد بپذيرد، ديگر کاری نمی را

بالفاصله با قم تماس گرفت و مسئله به نحو مطلوب حل شد و به اين ترتيب سازمان 
ر و ديگران بتوانند در سراسر کشور در پای صد داده شد که نمايندگان آقای بنی

گيری و شمارش آن مستقيم نظارت کنند و با پيشنهاد  یصندوقهای انتخابات، بکار رأ
بدين ترتيب . به موقع و انجام سريع آن، برگزاری انتخابات سالمی را تضمين کرد

نيروی الزم به استانداريها و فرمانداريها معرفی گرديد و برای بازرسی و حسن انجام 
ً                                         انتخابات، رسما  به آنان مأموريت داده شد که بر سر صندوقها . ی رأی حاضر شوند              

  )١پيوست شماره (ای از آن پيوست است  نمونه
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  ر و حزب صد برخورد بنی

ر در طول تاريخ انتخابات ايران تا آن زمان صد مانندی که آقای بنی پيروزی بی
نب در انتخابات رياست جمهوری بدست آورده بود و القاء پيروزی بدست آمده از جا

ايد، مردم  ميليون رأی آورده١١بعضی از اطرافيان و نزديکانش مبنی براينکه شما 
به شما روی آورده و پشتيبان شما هستند، در تحريک بيش از اندازه احساس غرور 

  : هايش مؤثر بوده است و اين نکته با دو دليل عمده ديگر به خود و توانائی

مردم به خود، بدون ارزيابی محتوا و ميليونی  ١١اندازه به رأی  ـ اتکاء بی١
  . چگونگی دقيق آن

ـ مطمئن از برخوردار بودن از حمايت و پشتيبانی آقای خمينی و يا حداقل ٢
  . مطمئن از خنثی بودن ايشان در برخوردها و رها نکردن جانب حق

خابات ر را بر آن داشت که از همان روز اول بعد از پيروی انتصد آقای بنی
رياست جمهوری يکنوع جنگی را بدون فراهم کردن و يا شدن وسايل و لوازم آن و 
بدون شناخت دقيق ماهيت و چگونگی رأيهای داده شده، با حزب جمهوری شروع 

وی و بعضی از دوستانش با ارزش مطلق دادن به خودجوشی مردم، به . کند
امکاناتی که در مواقع  سازماندهی مردم و نقش سازماندهی و فراهم کردن ساير

های خويش به دفاع برخيزند،  سازد که از خود و آزادی بحران، مردم را قادر می
ّ                      توج ه بودند و چنين فکر می بی کردند که وقتی مسايل بر تودۀ مردم روشن شد، هر    

وقت وی بخواهد، مردم بيرون خواهند آمد و بر قدرتمداران خواهند شوريد و آنها را 
ر صد که از آقای خمينی تا انتخاب آقای بنی با وجودی. خواهند ساخت از صحنه خارج

به رياست جمهوری، موارد متعددی از وی مشاهده شده بود که دال بر قبضه کردن 
قدرت در دست خود و روحانيت بود، به علت اينکه فرد بسيار توداری بود که 

ناسب برای عمل آن فرا نرسيده بود، که فرصت م مکنونات قلبی خود را تا زمانی
که حزب جمهوری با اتکاء و پشتيبانی وی تأسيس  دل نگه ميداشت و با وجودیدر

ها فکر کنند وی حامی آن  ، با به ميخ و به نعل زدن مانع بود که بعضی)٨٧( شده بود
يليونی و م ١١ر با صداقت و صميميت و تکيه بر رأی صد برعکس آقای بنی. است

ديديد و در دل داشت فوری از خود ظاهر  پشتيبانی آقای خمينی آنچه را که می
کردند وسايل مقابله  ساخت و مخالفانش دست وی را خوانده و بيشتر کوشش می می

  . با وی را فراهم آورند
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  مصاحبه مطبوعاتی آقای بنی صدر پس از انتخاب به رياست جمهوری
  اسالمی در محل روزنامه انقالب
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که گفته شد، وی بعد از انتخاب به رياست جمهوری به جنگ حزب  همانطوری
جمهوری اسالمی و روحانيت حاکم برخاست و با کنايه و نيش زدن و مواردی هم 

وی ابتداء به راديو و تلويزيون و حزب . آشکار به تخفيف و تخويف آنها پرداخت
ای  د از انتخاب شدن در مصاحبهروز بع ٣ـ۴جمهوری اسالمی سخت حمله کرد و 

ّ   من هنوز قدرت قانونی ندارم، ام ا . ای جدی در صدا و سيما الزم است تصفيه«: گفت                             
در نظر دارم از مردم دعوت کنم به سمت راديو و تلويزيون راهپيمايی کنند و خود را 

ر معتقد است صد بنی. از دست کسانی که اين سازمان را در اختيار دارند آزاد سازند
دار و از همان روز انتخابات مرده  حزب جمهوری که بر راديو و تلويزيون سلطه

که حدود ده  اين سازمان بود که از کانديداتوری حبيبی پشتيبانی کرد، در حالی. است
درصد آراء را بخود  ۵آقای حبيبی کمتر از () ٨٨. (»درصد آراء را بدست آورد

۴% ً ا  اختصاص داده بود، دقيق بهمن به شورای انقالب ـ يعنی بازوی  ١٣در )  ٧٩
بايد بگويم که رأيی که مردم دادند، رأی «: حزب جمهوری ـ سخت تاخت و گفت

شورای انقالب اگر . رضايت نسبت به اقدامات ده ماه گذشته شورای انقالب نيست
بدهد و  هايش تغييرات اساسی بخواهد به کار خود ادامه دهد، بايد حداقل در رويه

بهر حال تغييرات در شورای انقالب بايد متناسب با رأی مردم .       ً          احتماال  در ترکيبش
  )٨٩(». باشد

زعمای حزب جمهوری که با بازنده شدن در انتخابات رياست جمهوری، سخت 
کند نگرانی خودشان را با آقای  نگران بودند، و بطوريکه آقای هاشمی گزارش می

گويد، حال که رياست جمهوری را از  ايشان به آنها می گذارند، خمينی در ميان می
  )٩٠( .ايد، سعی کنيد مجلس را در اختيار بگيريد دست داده

ر را طی حکمی به نمايندگی صد ، آقای بنی۵٨بهمن  ٣٠آقای خمينی در تاريخ 
نی و چهار روز بعد يع )٩١(خود به سمت فرماندهی کل نيروهای مسلح منصوب کرد 

طی دو حکم جداگانه آقايان بهشتی و موسوی اردبيلی را که هر دو از  ۵٨اسفند  ۴
مؤسسين و اعضای حزب جمهوری اسالمی و آقای بهشتی دبيرکل آن و اردبيلی از 
اعضای شورای مرکزی آن بود به ترتيب، به رياست ديوانعالی کشور و دادستانی کل 

. وه قضائيه را در اختيار آنان قرار دادو بدين ترتيب کل ق  )٩٢( کشور منصوب کرد
ر، رياست جمهوری نظر به اينکه اين انتصاب مخالف قانون اساسی و صد آقای بنی

آقای خمينی در . تشکيالت دادگستری انجام پذيرفته بود به آقای خمينی اعتراض کرد
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ای که  قضيهدر «: در پاسخ به اعتراض رياست جمهوری گفت ١٠/١/١٣۵٩تاريخ 
گويد که اين دو مقام که مقام دادستان کل و رئيس ديوانعالی کشور  در قانون اساسی می

: باشد بايد رهبر با مشورت قضات اين کار را انجام دهد، از دو جهت موضوع دارد
در اموری که شبهه نيست . که مشورت در وقتی است که شبهه باشد يک جهت اين

                                  ً         مورد شبهه باشد بين چند نفری که مثال  بخواهند  هر امری که. مشورت هم نيست
دادستان کل باشند و اين چند نفر مورد اشتباه که هر کدام چطورند، در مورد اين اشتباه 
بايد با قضات مشورت کنند ولی اينجا موضوع ندارد، از باب اينکه مورد اشتباه من هم 

ا سوابق طوالنی و ادراک اينکه من اين دو نفر آقايان را به اين دو مقام عالی ب. نبود
همه جهات در آنها هست و در خيلی از افرادی که من سراغ دارم همه اين جهات يا 

توانند بيايند و مشغول کار  وجود ندارد و يا اينکه اگر باشد شغلهايی دارند که نمی
  )٩٣(». شوند

  :اصل يکصد و شصت و دو قانون اساسی صريح است و اعو حاج بردار نيست

رئيس ديوان عالی کشور و دادستان کل کشور بايد مجتهد عادل و آگاه به امور «
سال  ۵قضايی باشند و رهبری با  مشورت قضات ديوانعالی کشور آنها را برای مدت 

  ».کند به اين سمت منصوب می

گويد، برای شک و شبهه  مشورت و شور کردن برخالف آنچه آقای خمينی می
ت که ديگران در امور مربوط به خودشان دخالت داشته مشورت برای اين اس. نيست

کند، اگر شک و شبهه در  باشند و آال هر کسی که ديگری را برای امری انتخاب می
اين استدالل آقای خمينی هم مخالف . کند انتخاب وی داشته باشد، او را انتخاب نمی

و  )٩۴(سوره شورا  ٣٨صريح قانون اساسی است، هم مخالف نص صريح آيه 
و «فرمايد  کند و می سوره آل عمران که مستقيم به پيامبر امر می ١۵٩قسمتی از آيه 

 : گويد اصول تشکيالت عدليه که می ۵٢و هم مخالف ماده  )٩۵(» با آنها مشورت کن

طرفی کامل در انجام وظيفه و رعايت احترام شئون قضايی  به منظور حفظ بی«
ب سياسی و جمعيتهای وابسته به آنها و هر عضويت متصديان مشاغل قضايی در احزا

گونه تبليغات حزبی و انتشار روزنامه يا مجله سياسی و حزبی ممنوع است تخلف از 
مفاد اين ماده موجب تعقيب دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضايی خواهد 

  » .بود



     ٤٨ 
  

  

ه به امور تاريخ به خوبی نشان داد که هر دوی آقايان نه عادل بودند و نه آگا
ر در پاسخ به آقای بهشتی رئيس ديوان عالی صد قضايی و چه بدرستی آقای بنی

سازيهای مفتضح  گونه پرونده ست و اين وقتی مدعی، قاضی! آقای بهشتی«: کشور گفت
اصل يکصد و پنجاه و هشت قانون اساسی در  )٩۶( ». کند دادرس خداست را می

  : گويد يی میمورد شورای عالی قضا

  : شود شورای عالی قضايی از پنج عضو تشکيل می«

  ـ رئيس ديوانعالی کشور١

  ـ دادستان کل کشور٢

  »ـ سه نفر قاضی مجتهد و عادل با انتخاب قضات کشور٣

آقای بهشتی به مجرد انتصاب به رياست ديوان عالی کشور باز مخالف قانون 
نتخابات برای انتخاب سه عضو ديگر اساسی بدون در جريان گذاشتن قضات و انجام ا

  . شورايعالی قضايی، خود سه نفر ديگر را انتخاب و منصوب کرد

ر اعتراض خود را به اين عمل خالف قانون اقای بهشتی، همراه با صد آقای بنی
. گزارشی از قضات که به اين عمل اعتراض کرده بودند، را برای آقای خمينی فرستاد

ّ    ام ا چ   . ون هدف تمرکز قدرت بود وی اعتراض را نديده انگاشت 

بد نيست که در اينجا، در رابطه با نصب آقای بهشتی به رياست ديوان عالی 
ر صد هنگامی که آقای بنی. کشور، پشت صحنه را نيز برای خوانندگان گزارش کنم

به رياست ديوانعالی  متوجه شده بود که آقای خمينی قصد دارد، آقای بهشتی را
بدين علت . کوشش شد که وی را از اين عمل غيرقانونی باز دارد. کشور منصوب کند

اميرحسينی پيغام رسان و مأمور رياست جمهوری به آقای خمينی، به قم   آقای علی
نزد آقای منتظری رفت و از وی درخواست نمود که با نفوذ خود از اين عمل 

من حرفی ندارم که مسئله را با آقای خمينی . ی پاسخ دادآقای منتظر. جلوگيری کند
کند و اگر شما بخواهيد که  در ميان بگذارم ولی آقای خمينی به حرف من توجه نمی

چون آقای خمينی از احمد آقا . مسئله حل بشود، بايد دست به دامان احمد آقا شويد
وی را هميشه در نظر کند که احمد آقا در امور، صالح  حرف شنوايی دارد و فکر می

بعد از اين حرف آقای منتظری، آقای اميرحسينی شب را در قم استراحت کرد و . دارد
  قرار شد که فردا در تهران با احمد آقا تماس حاصل کند تا شايد بتواند جلو انتصاب 
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  جعفری مهندس - بحث يک يا دومرحله ای بودن انتخابات مجلس، دکتر سامی     
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که همان شب از تلويزيون حکم انتصاب آقای بهشتی . غيرقانونی را بگيرد
  )٩٧(. خوانده شد و قضيه منتفی گرديد

  
  مجلس و تقلبات وسيع

زعمای حزب جمهوری اسالمی که با بازنده شدن در انتخابات رياست 
 کند، نگرانی که آقای رفسنجانی گزارش می جمهوری، سخت نگران بودند و بطوری

گويد، حال که  گذارند و آقای خمينی به آنها می خودشان را با آقای خمينی در ميان می
. ايد، سعی کنيد در انتخابات مجلس برنده شويد رياست جمهوری را از دست داده

الدين فارسی که کمی پيش از اين آمد، آقای خمينی  و موافق خاطرات آقای جالل )٩٨(
برويد و با «ر به رياست جمهوری به آنها گفته است که صد بعد از انتخاب آقای بنی

  بعيد نيست که اين دروغ را نيز خود آقای رفسنجانی از زبان » ر همکاری کنيدصد بنی

  .آقای خمينی ساخته است

آقای بهشتی و حزب جمهوری اسالمی که در انتخابات رياست جمهوری 
د، در صدد بر آمدند که به هر وسيله و بهانه ای که شده شکست سختی خورده بودن

بدين علت ابتدا، بحث . در انتخابات مجلس شورای ملی شکست خود را جبران کنند
يک يا دو مرحله ای بودن انتخابات مجلس را به صحنه آوردند و سپس آنها در 

راه يافتن  وصف دومرحله ای بودن انتخابات که تضمين کنندۀ انتخابات سالم و موجب
نماينده گان واقعی تر مردم به مجلس، در مقابل انتخابات يک مرحله ای است، به 

ّ                                            ساختن ج و و آماده ساختن مردم برای پذيرش آن پرداختند        .  

ميز گردی در رابطه با دو مرحله و يا يک مرحله بودن انتخابات مجلس شورای 
شده بود که نماينده گان دفتر شهريور ترتيب داده  ٢۵ملی در مسجد الجواد در ميدان 

در آن ... هماهنگی مردم با رئيس جمهور، جاما، سازمان مجاهدين، نهضت آزادی و 
از سوی دفتر ) دمحم جعفری(در بحث يکی از شبها که اينجانب . شرکت داشتند

هماهنگی مردم با رئيس جمهور در آن شرکت داشتم، شهيد دکتر کاظم سامی از 
سازمان مجاهدين و دکتر حسن حبيبی از نهضت آزادی نيز در  جاما، عباس داوری از

ميزگرد شرکت داشتند و به بحث و بررسی در اطراف مسئله پرداخته شد و جو غالب 
  .در اين بحثها به سمت يک مرحله ای بودن انتخابات دور می زد
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طرح دو مرحله ای بودن انتخابات مجلس شورای ملی از سوی حزب جمهوری 
شورای انقالب آمد و چون وزنه سنگين و اکثريت اعضای شورای انقالب اسالمی به 

در اختيار حزب جمهوری بود و با وجودی که از جانب بعضی از شخصيت ها و 
سازمانها طی تلگراف هائی به رياست جمهوری مبنی بر جلوگيری از تصويب طرح 

زورش نچربيد  دو مرحله ای انتخابات را از آقای بنی صدر خواسته بودند، ايشان
وطرح بتصويب رسيد و بدينوسيله تعدادی از نماينده گان که در مرحله اول انتخابات 
حائز اکثريت بودند که از جمله آنها آقايان علی اردالن از تويسرکان، دکتر کريم 

را از دور اول خارج و به ... سنجابی از کرمانشاه، ابوالفضل قاسمی از دره گز و 
و در دور دوم هم به بهانه های گوناگون آنها را حذف نمودند و دور دوم کشانيدند 

سپس نيزبا تقلبات وسيع و آشکار و با قدرت آقای خمينی اکثريت قوه مقننه را در يد 
تقلب در انتخابات مجلس به حدی بود که روز بعد از انتخابات . اختيار خود در آوردند

انتخابات همراه با اسناد، مدارک  دور اول مجلس، از همه مناطق شکايت از تقلب در
ر نيز اعتراض کرد و وعده رسيدگی به صد آقای بنی. و گزارش به مرکز واصل گرديد

  . مردم داد و با آقای خمينی نيز صحبت کرد و گزارش داد

آقای خمينی در بيانات خود خطاب به ملت ايران به مناسبت تحويل سال نو در 
   ً                     مثال  انتخابات مجلس که يک «: در مورد انتخابات مجلس گفت ٢٩/١٢/١٣۵٨تاريخ 
در اين انتخابات يک انتخابات . شود اش گذشت و مرحله بعدش هم بعد انشاهللا می مرحله

طور آرامش تحقق پيدا کرد،  آرامی بود، آنطوری که به من گزارش دادند انتخابات به
يد اينها که قصد خدمت داشتند، ها در انتخابات شکست خوردند نبا حاال اگر بعضی

                                                            ّ                   منتها در مجلس حاال دستشان از آن کوتاه شده است، نبايد يکسره مل ت را به باد انتقاد 
... اند شان خالف کرده                                     ّ           اگر شما شکست خورديد، نبايد بگوئيد مل ت ايران همه. بکشند

به اصل نبايد يکدفعه قلم بردارند و برضد اصل انتخابات چيزی بنويسند، حمله کنند 
شما در خارج مجلس ... کنند انتخابات شکايتی دارند، خوب شکايتشان را رسيدگی می

خدمت بکنيد، تأييد کنيد اين مجلس را اينطور نباشد که منعکس کنيد در خارج که خير 
اين حرف غلطی است، اين . مملکت ايران يک مملکتی است که انتخاباتش کذا شد

يت اگر هست، شکايت پذيرفته است و مقامات که بايد شکا... حرف غلط را آنقدر نزنيد
.                                  ّ     مجلس تنها مرجعی است که برای يک مل ت است... پذيرند ها را بپذيرند، می شکايت

                                                     ّ             مجلس قوه مجتمع يک ملت است در يک گروه، تمام قوای يک مل ت در يک گروه 
  )٩٩(» .مجتمع است و مجلس از همه مقاماتی که در يک کشوری هست باالتر است
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 ٧ر شورای انقالب يک هيئت صد سرانجام با تمام اين حرفها با فشار آقای بنی
نفره بررسی  ٧ و کميسيون )١٠٠(. نفره برای بررسی به شکايات انتخاب کرد

 )١٠١(. فروردين شکايات را دريافت خواهيم کرد ١۴شکايات انتخابات اعالم کرد تا 
حوزه شکايت  ١٢٧حوزه انتخابيه، از  ١۴٨داد، از  نفره گزارش ٧که هيئت  بطوری

ای که رسيدگی شده  رسيده بود و تا زمان انحالل اين هيئت، از حدود سی و چند حوزه
آقايان بهشتی  )١٠٢(. حوزه و از جمله تهران را حکم به ابطال داده بودند ٢۴بود، 

ر، در شورای انقالب صد و رفسنجانی وحشت زده از اين عمل در غياب آقای بنی
  . تصويب کردند که کار هيئت بررسی انتخابات خاتمه يافته است

در مورد «: گفت ۵٩ارديبهشت  ٢۴آقای بهشتی در مصاحبه خود در تاريخ 
ارديبهشت تمام بکند کيفيت  ١۵نفری اين هيئت قرار بود کارش را تا  ٧کار هئيت 

کنم هر  احساس رضايت می. شرايط خوب بودانتخابات در ايران به نسبت امکانات و 
                 ً                                 ً        کنم که نواقصی اصال  نبود، مدعی نيستم که هيچ نقصی اصال  در کار  چند نفی نمی

                                                             ّ              نبوده است و اميدوارم که اين نمايندگان بتوانند خدمتگزار اين مل ت در خط انقالب 
ه آقای خمينی گزارش داد و ر مسأله را بصد دوباره آقای بنی  )١٠٣(» .اسالمی باشند

آقای بهشتی و رفسنجانی پيش آقای خمينی . قرار شد که هيئت کارش را ادامه دهد
. گويند که اگر اين هيئت کار را تمام کند و گزارش آن را اعالم نمايد روند و می می

  . رود و آبروی همه از بين خواهد رفت همه چيز از دست ما می

ضمن سخنرانی  ٢٩/٢/١٣۵٩ناگهان در تاريخ  آقای خمينی هم غيرمترقبه و
اگر چنانچه مسائلی داريد، ... «: های انقالب اسالمی گفت در جمع سرپرستان کميته

البته بايد رسيدگی بشود و به نظر من تمام اين مسائل در مجلس شورای اسالمی بايد 
کثريت قاطع، اند و حسب غالب، ا بحمدهللا افرادی که در مجلس انتخاب شده... حل بشود

    )١٠۴(» .اکثريت اسالمی و متعهد است

آقای خمينی در جهت تحکيم قدرت خود و حزب جمهوری اسالمی مسئله را 
بعنوان مثال، به يک . خاتمه داد و بدين طريق، مجلس در اختيار آنان قرار گرفت

 ٢٢/١٢/۵٨روز . پردازم نمونه از تقلبات حزب جمهوری که در تهران واقع شده می
ساعت مانده به آخرين وقت قانونی تبليغات انتخاباتی بود،  ١٢ـ١٣مانی که کمتر از ز

بنام حزب جمهوری » ائتالف بزرگ«ای تحت عنوان  حزب جمهوری اسالمی، اعالميه
اسالمی، روحانيت مبارز تهران و گروههای مؤتلفه، انتشار داد و بطور وسيع در 
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  . سطح تهران و حومه آن را پخش کردند

ای از  که در زير آن نام آقای خمينی با جمله» ائتالف بزرگ«ر اعالميه تيت
ايشان در مورد شرکت در انتخابات و سپس نام ساير امضاءکنندگان آمده بود و چنان 

مورد نظر » ائتالف بزرگ«کرد ليست کانديدای  نامها تنظيم يافته بود که وانمود می
انيت مبارز تهران به اين عمل حزب روح. آقای خمينی و ساير امضاءکنندگان است

منطقه تهران تنظيم و  ١٢بشدت اعتراض کرد و شکايتی با امضاء ائمه جماعت هر 
جمهور، هيأت نظارت بر انتخابات تهران و رياست عمومی  طی تلگرافی برای رئيس

  . دادسرای تهران ارسال گرديد

ندارد، عين متن نظر به اينکه متن شکوائيه دقيق و روشن و نيازی به توضيح 
  : شود در زير آورده می

          ۵٨ـ ١٢ـ  ٢٣

  تعالی بسمه

  جمهور ر رئيسصد برادر بنی«

  هيأت نظارت بر انتخابات تهران ـ خيابان حافظ 

  رياست دادسرای عمومی تهران 

بعنوان ائتالف  ٢٢/١٢/١٣۵٨ای در روزنامه جمهوری اسالمی مورخ  اعالميه«
ه روحانيت مبارز تهران و حزب جمهوری و گروههای مؤتلفه چاپ شده و بين جامع

سپس اين اعالميه جداگانه زير عنوان ائتالف بزرگ بانضمام سخنرانی امام امت چاپ 
گرديده و ديروز عصر و شب در سطح وسيعی در تهران در روستاهای اطراف آن 

  . منتشر گرديده است
باشد و طوری اين عمل را  اکنون ممنوع می اينک چون فعاليت و تبليغ انتخاباتی

                      ّ                                                اند که فرصت و امکان رد  اين توطئه نباشد و نتوانيم حقايق را به سمع مردم  انجام داده
شريف تهران برسانيم بدينوسيله اعالم ميداريم که اين اعالميه توطئه بزرگ است و 

د و در شگفت نماي جامعه روحانيت مبارز چنين تصميمی نگرفته و آن را تکذيب می
و چون اين . است چگونه حزبی که عنوان اسالمی دارد دست به چنين کاری زده است

ً                              عمل دسيسه و تقلب در انتخابات است و مخصوصا  با قرار دادن نام امام امت در                                           
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اند و از طرفی جامعه  رديف نام امضاءکنندگان اعالميه افکار مردم را گمراه کرده
ه علت ممنوعيت تبليغ انتخاباتی مردم تهران را از اين تواند ب روحانيت مبارز نمی

                                 ً                                          توطئه بزرگ آگاه کند بدينوسيله اوال  از جهت دسيسه و تقلب در امر انتخابات اعالم 
  . کند و تقاضای رسيدگی دارد و چنين انتخاباتی باطل است جرم می

اند به مردم      ً                                                             ثانيا  انتخابات يک هفته تأخير افتد تا جامعه روحانيت مبارز تهران بتو
  . اعالم دارد که چنين ائتالفی از طرف جامعه مذکور واقع نشده است

 ١٠توان از تأخير انتخابات جلوگيری کرد که از ساعت  تنها در صورتی می
صبح فردا ساعتی يک بار اين اعالميه در راديو و تلويزيون تکرار  ٨صبح تا ساعت 

دند اعالميه ائتالف مربوط به گردد تا مردم شريف و قهرمان تهران مستحضر گر
                                         ً      باشد و کانديداهای اين جامعه همانست که قبال  اعالم  جامعۀ روحانيت مبارز تهران نمی

فتوکپی اين تلگراف بانضمام اعالميه تحت عنوان . شده و تغييری در آن رخ نداده است
  )٢پيوست سند شماره (» .گردد جداگانه تقديم می» ائتالف بزرگ«

لی اصغر مرواريد، سرپرست کميته منطقه سه در تاريخ االسالم ع حجت
ای شرکت کرد و در مورد مطالب اطالعيه روحانيت مبارز  در مصاحبه ۵٨/٢٧/١٢

و تقلبات انجام شده سخن گفت و علل تکذيب ائتالف بزرگ » ائتالف بزرگ«تهران و 
  : را بيان داشت وی اظهار داشت

اند و گفته شده است که  د مراجعه کردهگذشته از اين از شهرستانها هم بمن زيا«
جامعه روحانيت سازشکاری دارد و برای اينکه بتواند يک وکيل بيشتر داشته باشد، با 

کند و اين يک سقوطی است برای جامعه روحانيت مبارزی که  هر کسی ائتالف می
يد تاکنون ثابت کرده، جز با استقالل و با فکر خودش کار نخواهد کرد و در نتيجه با

  )١٠۵(» .اين جريان را انکار کرد

در بعضی موارد که چند نفر را با همين اعالميه گرفتند و سؤاالتی «: وی گفت
ايد، آنها گفتند به خاطر اينکه امضای  از آنها شده که چرا اين ليست را انتخاب کرده

  )١٠۶(» .امام پای اين ليست بود

  عه روحانيت مبارز نيست؟ ای عضو جام هللا خامنه از وی سؤال شد مگر آيت

تا پيش از انتخابات رياست جمهوری ايشان در ميان ما بوده، «: وی پاسخ داد
ای که در رابطه با تأييد بعضی از کانديداها داشتيم و مسئله حزب و  ليکن بدنبال جلسه
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توانيد در اين جامعه باشيد، ليکن  شما می: الدين فارسی پيش آمد، ما بايشان گفتيم جالل
ق امضاء نداريد و چون ايشان اصرار داشتند که در حزب جمهوری اسالمی باشند و ح

در جامعه روحانيت مبارز هم حق امضاء داشته باشند، اين شد که ما ايشان را از اين 
  )٣پيوست شماره (  )١٠٧(» .جامعه کنار گذاشتيم

» گائتالف بزر«حزب جمهوری اسالمی با همان تقلبی که در تهران از طريق 
ائتالف «انجام داده بود، برای شهرستانها هم بنام روحانيت مبارز تهران ليست 

  : تهيه و تبليغ شده بود که نظر امام براين ليست است» بزرگ

  : اظهار داشت» ائتالف بزرگ«آقای دکتر بهشتی در مورد تعداد نمايندگان 

 ١٣٠از  مجموع تعداد نمايندگان حزب جمهوری اسالمی و ائتالف بزرگ بيش«
نفر است بعضی از آنها اعضاء حزب جمهوری اسالمی هستند و بعضی ديگر 

  )١٠٨( ».از آنها حمايت کرديم» ائتالف بزرگ«کانديدهايی هستند که ما در 

  
  چند نمونه از اعتراضها

  :به چند نمونه از اعتراضها که در زير می آيد توجه کنيد

ئی که در امر انتخابات مجلس داريوش فروهر بعنوان اعتراض به خالفکاريها«
شورای ملی رخ داده است استعفای خود را به پيشگاه امام خمينی رهبر انقالب اسالمی 

خانم پروانه . ملت ايران و رونوشت آن را نيز برای رئيس جمهور ارسال داشته است
فروهر در تماسی در مورد چگونگی برگزاری انتخابات و استعفای داريوش فروهر 

هايی که در امر انتخابات صورت گرفته است چيزی نيست که بتوان  فکاریخال: گفت
پنهان کرد يا توجيه نمود تمام کسانی که به پای صندوقهای رای رفتند شرايط و 

  )١٠٩(» .چگونگی برگزاری انتخابات را ديدند و اين خالفها از نظرشان پنهان نماند
تقلب در انتخابات ناه ذيل را برای  همچنين دمحم تقی شريعتی و علی تهرانی در مورد

 :رئيس جمهور ارسال داشتند

 حضور محترم مقام رياست جمهوری جناب آقای بنی صدر دامه تائيده«

طبق مدارک عديده که خدمت شما و مقامات مسئول ارسال شد انتخابات اولين 
که سنگ زير بنای جمهوری اسالمی است، در مشهد از ) اسالمی(مجلس شورای ملی
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اينجانبان از حضرتعالی که قانونا . هاتی مخدوش و فاقد ارزش شرعی و قانونی استج
مسئول نظارت بر صحت جريان انتخابات هستيد و پيش از شروع انتخابات اين وظيفه 
را به ملت شريف ايران وعده داديد، خواستاريم سريعا رسيدگی نمائيد و دستور انحالل 

 .و تجديد آن را صادر فرمائيد

 ) ١١٠(»   ٢۶/١٢/۵٨علی تهرانی  - تقی شريعتی مزينانیدمحم

خرداد خود به آقای خمينی در مورد تقلبات انتخاباتی  ١آقای بنی صدر در نامه 
عده ای با دين را بفرمائيد تحقيق کنند و به شما گزارش صحيح بدهند «  : می نويسد

ه برای ايران ديده بلکه معلوم بشود من مجلس قوی می خواهم و آنها که خواب آشفت
اند، مجلس ضعيف می خواهند تا همواره جلو چشم مردم وسيل مأيوس کردن مردم از 

  .اين جمهوری بشود

اما . فرموديد صحيح است. عرض شد بايد به تقلبات انتخاباتی رسيدگی شود 
بدون اين که صبر شود و نتيجه تحقيق معلوم شود، آمدند و از شما امريه گرفتند و دور 

با توجه به . ميليون نفر شرکت نکردند ۶نتيجه اين که بيش از . را شروع کردند دوم
نماينده در دور دوم معين می شوند، آنهم با اکثريت نسبی، اين مجلس  ١٩٠اين که 

   )١١١(» .معرف يک هفتم مردم ايران بيشتر نمی شود

اندازه  گزارشها و تقلبات رسيده، از انتخابات مجلس در سراسر کشور، خود به
و من فقط  يک نمونه از آن را که در تهران اتفاق افتاده .  کتاب قطوری درآمده بود

  . بود، همراه چند نمونه ديگر را هم ذکر کردم

در دست نگارش بود، هنوز روزنامه های انقالب  ١٣٨۴زمانی که کتاب در سال  
از اينکه روزنامه  اما بعد. اسالمی جهت استفاده همگان در وبسايت قرار نگرفته بود

گرفت  و های انقالب اسالمی آن دوران برای استفاده همگان برروی  وبسايت قرار 
فرصتی دست داد  تا کل روزنامه ومسائل آن دوران  و از جمله انتخابات مجلس اول 

به نکات تازه ای از تقلبات مجلس اول در تهران و به طبع آن . مروری دوباره شود
. دم که به علت مرور زمان  از ديد و خاطرم مغفول مانده بودکل کشور برخورد کر

اسناد مغفول مانده، در دو مقاله جمع آوری کرده و برای عالقه مندان در وبسايتها 
منتشر گرديد و اينک برای کاملتر شدن کتاب،  تحت عنوان تقلب در انتخابات مجلس 

  اول واسناد مغفول مانده، به کتاب افزود می شود
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      ب در انتخابات مجلس اول واسناد مغفول ماندهتقل

   
آخر  ٢صفحه «برنامه در  ابوالحسن بنی صدر به مناسبتی حدود  سی سال بعد آقای  

سی به  بی یتلويزيون فارسی ب  )٢٠١٣مارس  ٧( ٩١اسفند  ١٧در جمعه شب  »هفته
انتخابات مجلس اول اشاره کرده و آن مجلس را بنا به تقلب وسيعی که در آن انجام 

 « حسن يوسفی اشکوری مقاله ای بنام در پی آن آقای.  گرفته بود، قالبی خوانده بود
در آن مقاله ذکر شده ) ١١٢(» مالحظاتی پيرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی صدر 

و از جمله انتخابات  ۵٩-۵٨حقيق در مورد تحليل شرايط سال اکنون جای ت «بود که 
گمان دعوی جناب ايشان از جهت  مجلس اول و بررسی آماری آن نيست، اما بی

اينجانب  در پاسخ به پاره ای از مستدعيات  » .مختلف کذب و تحريف تاريخ است
های يوسفی  مروری تاريخی بر داوری« آقای اشکوری مقاله ای تحت عنوان

نوشته که در سايت گويا، انقالب اسالمی و جرس  منتشر » صدر اشکوری درباره بنی
 )  ١١٣(شد  

ای در متن آن  در اين مقاله سعی و تالش شد به عنوان کسی که به مقتضای حرفه
، برخی ابعاد ناگفته يا کتمان شده در بحث آقای  سالها و آن رويدادها حضور داشته

و نتيجه آن را به عرض خوانندگان گرامی برسانم تا حد اشکوری در باره مجلس اول 
البته .  امکان روشنايی بيشتری بر تاريخ معاصر در اين زمينه مشخص انداخته شود

از جانب اقای جمال پاکنژاد از دفتر آقای بنی صدر و آقای علی امير حسينی که 
کدام جداگانه  مسئول امور روحانيت و آقای خمينی در دفتر رياست جمهوری بود، هر

 . پاسخی به  آقای اشکوری داده  که در سايت بی بی سی فارسی منتشر گرديد
  
  

 مراجعه به روزنامه انقالب اسالمی 
  

اما بعد از اينکه روزنامه های انقالب اسالمی آن دوران برای استفاده عموم برروی 
دوران  و  و فرصتی دست داد  تا کل روزنامه ومسائل آن) ١١۴(سايت قرار گرفت  

به نکات تازه ای از تقلبات مجلس . از جمله انتخابات مجلس اول مروری دوباره شود
اول در تهران و به طبع آن کل کشور برخورد کردم که به علت مرور زمان  از ديد و 

سپس به جرايد روز کشور از جمله به روزنامه اطالعات و . خاطرم مغفول مانده بود
بخشی از آن نکات در آن روزنامه ها هم درج . اجعه شدکيهان همان زمان نيز مر

 : نکات شناسائی شده در مورد تقلبات انتخابات مجلس اول در دو قسمت.  شده بود
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 باطل بودن اصل انتخابا ت به دليل خالف قانون عمل کردن  -الف 
  بخشی از چگونگی تقلب حزب جمهوری اسالمی در تهران و -ب 

 
 انتخابا ت به دليل خالف قانون عمل باطل بودن اصل  - الف

 

انتخابات زمانی انتخابات است که در يک فضای بيطرف و  با مجريان  بيطرف 
اول را گروهی طرفدار که در اختيار  مجلساما انتخابات . برگزار و به اجرا در آيد

حزب جمهوری اسالمی بود با چراغ سبز قدرتمند آقای خمينی به اجرا در آورد و 
موافق گزارش . است که در چنين فضايی چه کسانی برنده انتخابات می شوندطبيعی 

اعضای هيئت نظارت بر صندوقها بر خالف قانون از کميته ها جرايد روز کشور 
 .تعيين شده اند

آقای دمحم اقبال عضو انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات در خصوص تقلب در 
يس جمهور نوشته که متن آن به قرار زير انتخابات و قانونی نبودن آن نامه ای به رئ

  :است

  :جناب آقای رئيس جمهور«

بعنوان عضو انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای ملی و بلحاظ اين که 
اين انتخابات يکی از  حساسترين رويداد های انقالب بوده و به هر چه عادالنه تر  و 

تقاد راسخ دارم الزم دانستم ضمن اسالمی تر و مردمی تر برگزار شدن اين امر اع
توضيح مطالب زير خواستار شوم که ترتيبی اتخاذ فرمائيد که از کليه اعمال خالف 

  :قانون به هر نحو که صالح بدانيد جلوگيری شود

تنی چند از اعضای نظارت انجمن نظارت مرکزی که از همان اعضای قبلی هستند -١
انتخابات مجلس شورای ملی مبنی بر   اصرار دارند که بر خالف نص صريح قانون

عدم دخالت کميته ها در اين امور هم چون دفعات قبل اعضای نظارت مرکزی 
  .صندوق ها بوسيله کميته ها انتخاب شوند

با اکثريت مطلق آراء حاضرين  ١٢/١٢/۵٨مطابق صورتجلسه ضميمه در تاريخ -٢
. دم با تغييراتی اجرا شوددر جلسه، تصويب شد که طرحی که اينجانب ارائه کرده بو

نفر را انتخاب و مجموع  ٣۵اين طرح به اين ترتيب بود که هر يک از اعضای انجمن 



     ٥٩ 
  

  

گانه اعضای صندوق را  ١۴نفر می شوند با کمک کميته های  ٢۴۵اين افراد که 
اين طرح باعث می شد که از نفوذ کميته ها ئ هر نوع اعمال ديگر نظر . تعيين نمايند

ً                            ری شده و اعضای صندوق مستقيما  از طريق انجمن مرکزی انتخاب ديگری جلوگي                             
  .شوند

نفر به طريق فوق ) ١٠٠(با اينکه بيش از صد  ١۵/١٢/۵٨در جلسه سوم بتاريخ  -٣
قبول دعوت شده بودند تنی چند از همان اعضای سابق با تهديد به اينکه در صورت به 

و استعفا خواهند داد تعداد اجرا در آمدن  اين طرح از همکاری خودداری کرده 
نفر تقليل داده و در نتيجه  ٢نفر بودند و اکثريت را شامل می شدند به  ۴موافقين را که 

رآی ٣و  )       ً             که قبال  موافق بودند ( رآی ممتنع  ٢رآی موافق و  ٢طرح قبلی را با 
مخالف بدون اينکه اکثريت مطلق بدست آيد کان لم يکن اعالم کردند، و اکنون بر 

  .الف قانون اعضای نظارت بر صندوق ها بوسيلۀ کميته ها انتخاب می شوندخ

با وجود تأکيد اينجانب بعنوان منشی، اعضای فوق الذکر از امضای صورت جلسۀ -۴
                            ً                                            اخير خود داری می کنند و اصوال  به تنظيم صورت جلسه و روال قانونی کار معتقد 

طرح فوق و مخالفت با آن ها به  نيستند و کوشش دارند اينجانب را بخاطر دفاع از
عليهذا با توجه به مراتب فوق تقاضا دارم بخاطر . حزب و گروه خاصی منتسب نمايند

اجرای صحيح قوانين دستورات مقتضی را جهت برگزاری يک انتخابات آزاد و 
با تشکر دمحم اقبال  عضو انجمن مرکزی نظارت مجلس . اسالمی صادر فرمايند

   )١١۵(» شورای ملی 

سپس آقای دمحم اقبال  عضو انجمن مرکزی نظارت مجلس شورای ملی  از رد شدن 
طرح بيطرفی  برگزاری انتخابات طی نامه ای به رئيس جمهور  اعالم می کند که 
اعضای صندوق ها بوسيله کميته ها انتخاب شده اند و اين خالف قانون و بيطرفی 

  :است و خواستار اقدام فوری می شود

   

  دابنام خ«

  :جناب آقای رئيس جمهور

دال بر دخالت کميته ها در  انتخابات مجلس شورای ملی  ١۵/١٢/۵٨پيرو  نامه مورخ 
                ً                                                     الزم دانستم مجددا   به عنوان عضو انجمن مرکزی نظارت انتخابات مجلس شورای 
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ملی مطالبی را که در برگزاری انتخابات و انجام عادالنه و بی طرفانه  تأثير بسزا 
  : شت تذکر دهمخواهد دا

آقای اخباری نايب رئيس انجمن در روزنامه کيهان گفته اند که طرح اينجانب به اين 
علت که وقت کافی برای انجام آن نبود رد شده، اين خالف واقع است، زيرا تاريخ 

روز به روز برگزاری  ١٢صورت جلسه مربوطه نشان می دهد  که آن زمان هنوز 
تعيين اعضای صندوق بوسيله نمايندگان انجمن نظارت (امر انتخابات مانده بود و اين 

  .می توانست در طول اين مدت انجام گيرد) مرکزی

استداللی که آقايان موافق انجام انتخابات بوسيله کميته ها می آورند اين بود که اعضای 
صندوق ها از کميته ها باشند و انجمن نظارت مرکزی هر تعداد که الزم باشد برای 

اينجانب همان زمان نسبت به غير قانونی بودن اين عمل . ق ها ناظر بفرستدصندو
    ً                                                                  مصرا  پافشاری کرده و می گفتم که چگونه ممکن است که اعضای انجمن نظارت از 
حق و وظيفه قانونی خود که همان انتخاب اعضای صندوق باشد چشم پوشی کرده و 

آقايان بدون استناد . ها گسيل داردبر خالف قانون اشخاص مازاد بر اين افراد به حوزه 
الزم به . قانونی پافشاری می کردند که هر تعداد ناظر که بخواهيم می توانيم بفرستيم

تذکر است که با توضيحاتی که در نامه قبل دادم، مشاهده گرديد بر خالف قانون و 
دستور صريح وزير کشور تصويب شده است که اعضای صندوق از طرف کميته ها 

بعنوان يک راه حل پيشنهاد کردم که حد اقل يک عضو از اعضای . ی شوندمعرف
اين پيشنهاد نيز با اين توجيه که . صندوق از طرف انجمن نظارت مرکزی انتخاب شود

  .رد شد!! بين اعضای صندوق بايد تفاهم باشد و اين ها بايد يکدست باشند

ت مداوم من، باالخره پس از بحث زياد و اعتراضا ١٨/١٢/۵٨در جلسه روز شنبه 
برای ) نفر  ١٠٠هر عضو ( نفر را  ٧٠٠تصويب شد که انجمن نظارت مرکزی 

مسئوليت هر سه حوزه يک ( نظارت بر حسن انجام انتخابات به حوزه ها گسيل دارد 
آماده  ٢٠/١٢/۵٨و قرار شد که عکس و مشخصات اين افراد برای روز دوشنبه ) نفر 
عنوان ) آقای اخباری(سه يکی از همان آقايان موافق پس از حضور در اين جل. شود

و ) يعنی همان مطلبی که من از ابتدا مطرح کردم( کردند که اين برخالف قانون است 
با اصرار حاضرين در . ما نمی توانيم هيچکس را بعنوان ناظر بر صندوق ها بفرستيم

بعد اعالم کرد وزارت کشور  روز . جلسه با سرپرست وزارت کشور تماس گرفته شد
  .که نمی تواند با انجام اين امر موافقت کند
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عليهذا با توجه به مراتب فوق الذکر موارد ذيل را برای اطالع جنابعالی و ملت شريف 
  :اعالم می کنم

انجمن نظارت مرکزی و هيچ يک از اعضای آن هيچکدام از اعضای صندوق ها -١
  .انتخاب شده اندرا نمی شناسد و اين اعضاء بوسيله کميته ها 

                       ً                                                  بنابراين انجمن فوق صرفا  برای انجام تشريفات تشکيل شده و هيچگونه نظارتی بر  -٢
البته به جز تعيين مقدار پارچه الزم برای صندوق ها و تعداد خودکار . انتخابات ندارد
  !!و امضاهای تشريفاتی و غره... و از اين قبيل

بوسيله کميته ها تعيين شده اند و اکنون تمام اعضای صندوق بر خالف قانون -٣
      ً                                                                  صراحتا  اعالم می دارم که اعضای حزبی که اکنون بيشترين مناسب و مقامات را در 
سراسر  مملکت در انحصار خود دارد بيشترين تعداد ناظرين بر صنوق ها را تشکيل 

  .می دهند

کزی را بنابر اين آيا بهتر نبودکه برای جلوگيری از اتالف وقت انجمن نظارت مر-۴
                      ً                                                      تشکيل نمی دادند و رأسا  به کميته ها اعالم می کردند که اعضای صندوق ها را تعيين 

  !!نمايند؟

با توجه به مراتب فوق از هم اکنون اعالم می دارم که اين انتخابات در شرايطی -۵
غير صحيح، غير منطقی و غير عادالنه انجام می شود و هر نوع اعتراضی را به 

صندوق وارد می دانم و از آنجا که چگونگی و کيفيت  عدم صالحيت اعضای
                                      ً                                         برگزاری با اين روش مخدوش گرديده، مجددا  تقاضا دارم با توجه به اينکه چند بار هم  
به بازرسان نماينده شما مراجعه کرده ام، دستور الزم را برای جلوگيری از اين نوع 

از مردم . ر فرمائيدانحصارگرائی ها و اقدامات خالف شرع و عرف و قانون صاد
مبارز هم می خواهم که با هوشياری کامل از سوء استفاده و اعمال نظرهای گروهی 

  والسالم. در مورد انتخابات نمايندگان در حوزه های رأی گيری جلوگيری نمايند

  با احترام دمحم اقبال عضو انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات مجلس شورايملی 

  : رونوشت

  رياست جمهوری بازرسان ويژه-

  وزارت کشور-



     ٦٢ 
  

  

  ) ١١۶(»  . روزنامه اطالعات، کيهان، بامداد، انقالب اسالمی، جنبش، مجاهد-

                                                    ً                   دمحم اقبال، عضو انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات باز صريحا  طی اطالعيه ای اعالن 
  .اعضای هيئت نظارت بر صندوقها بر خالف قانون از کميته ها تعيين شده اند: کرد

بال، از  اعضای انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات طی اطالعيه ای خاطر دمحم اق«
در آغاز کار انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات در مقابل اين پيشنهاد : نشان ساخت

که کميته ها اعضای نظارت بر صندوق را انتخاب کنند، پيشنهاد ديگری مطرح شد 
رفی کنند و اين افراد در مجموع مبنی بر اينکه هر يک از اعضاء سی و پنج نفر را مع

نفر می شدند که به کميته های چهار ده گانه اين پيشنهاد تصويب شد و بيش از  ٢۴۵
اما رئيس و نايب رئيس انجمن نظارت . يکصد نفر به همين منظور دعوت شدند

مرکزی مخالفت کرده و تهديد به استعفا کردند و به اين ترتيب اين طرح با سه رأی 
موافق و دو ممتنع کان لم يکن اعالم شد و اعضای حوزه ها بوسيلۀ کميته  مخالف، دو

اقبال خاطر . ها انتخاب شدند که اين بر خالف قانون و تأکيد مکرر وزير کشور است
انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات، کارش عبارت است از تهيه لوازم : نشان کرد

به اين ترتيب . ندوق ها نداردالتحرير و امضاهای تشريفاتی و هيچ نظارتی بر ص
  ) ١١٧(» .انتخابات حالت آزاد و عادالنه اش را از دست داده است

به دليل اينکه اعضای هيئت نظارت بر صندوقها   با وجود غير قانونی بودن انتخابات
 بعد از اجرای مرحلۀ اول انتخابات، .بر خالف قانون از کميته ها تعيين شده بودند

عضو  اصلی انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات، در نامه به رئيس آقای دمحم اقبال 
جمهور  ضمن اعتراض خود به تقلبات فراوان فهرستی از آن را برشمرده  و متذکر 

متن اين نامه به . شده که حجم عظيم تقلبات اعتبار انتخابات را مخدوش کرده است
  :شرح زير است

ی که اينجانب به عنوان عضو اصلی جناب آقای رئيس جمهور با توجه به مسئوليت«
انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات تهران بر عهده دارم، اجرای صحيح انتخابات 
اولين دوره مجلس شورای ملی جمهوری اسالمی و تأسيس نهاد قانون گزاری بر 
مبنای صحت و سالمت کامل و انعکاس اراده کليه مردم را به عنوان يک وظيفه 

ملی و انقالبی تلقی می کنم و بر سائقه اين وظيفه و مسئوليت اسالمی و انسانی و 
خطير ملی اکنون که رأی گيری انجام گرفته است وظيفه خود می دانم که جريانات 
ناسالم و مداخالت علنی و آشکاری را که در جريان رأی گيری بوسيلۀ گروه ها و 
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. ملت ايران برسانم افراد به انواع انحاء مختلف صورت گرفت است به اطالع شما و
جوی که از قبل برای انجام انتخابات در جهت منافع گروه های انحصار طلب فراهم 
شده بود و همچنين شيوه ها و وسائل مختلفی که در ترکيب بندی و سازمان دهی حوزه 
ها و صندوق ها و مداخالت گوناگون در حين رأی گيری در پيش گرفته شده بود، به 

سوء استفاده و تجاوز به حقوق قانونی و مشروع مردم انجاميد که  آنچنان نتايجی از
هيچ چيز غير از مدارک و اسناد موجود اين مداخالت نمی تواند مبين فاجعه ای باشد 
که به عنوان اولين انتخابات پارلمانی به حساب جمهوری اسالمی ايران و اميد های 

  .مردم ستمديده وطن ما گذاشته شده است

داخالت غير قانونی شامل موارد گوناگونی است که ذکر جزء به جزء آن از اسناد و م
  :حوصله اين شکوائيه بيرون است

نوشتن رأی برای بی سوادان از طرف  -مخفی نبودن رأی گيری در اکثر حوزه ها
تعطيل کردن حوزه . افراد خاصی که حتی با کارت رسمی و چاپ شده مأمور بودند

صندوق های رأی از محل رأی گيری حتی در پاره ای از موارد انتقال  -های انتخاباتی
 -پخش صورتهای کانديدهای مشترک با قسمتی از پيام امام -به خانه های شخصی

ضرب و جرح افرادی که اعتراض می کردند و  -تعرفه های فاقد شماره مسلسل
مال ايجاد مزاحمت و اع -دستگيری آنها حتی در مورد بازرسان رسمی وزارت کشور

تعطيل حوزه  - خشونت نسبت به کسانی که به ليست های مورد نظر رأی نمی دادند
تبليغ برای . های انتخاباتی که در آن اکثريت با کانديد مخالف گروه های مورد نظر بود

مدور حکم سفيد برای  -ليست  کانديدهای مورد نظر در  غالب حوزه ها با صدای بلند
عدم پذيرش رأی توسط  -دم نظارت بر صندوقع-اعضای هيئت نظارت بر صندوق

حوزه ها با وجود مهر کردن شناسنامه پخش مطالب کذب و جعلی تحت عنوان 
  .افشاگری در روز  و شب قبل از انتخابات

اين ها مواردی است از ده ها مورد مداخله همراه با خشونت و بدون توجه به مقررات 
اسناد و مدام اين مداخالت بايد بطور آشکار   اينجانب اعتقاد دارم که. قانونی رأی گيری

از طريق ارتباط جمعی به اطالع ملت ايران برسد و همچنين امکاناتی بوجود آيد که 
کليه اين مداخالت در همه شهر ها و حوزه های انتخاباتی به طريق صحيح و بی 

افشای طرفانه و دقيق مورد رسيدگی قرار گرفته و از طريق راديو تلويزيون وسيله 
با توجه به اين مسائل وظيفه قانونی و شرعی اينجانب حکم . اين مدارک فراهم گردد 
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می کند که مراتب را به اطالع ملت ايران برسانم و بر اساس مسئوليت و وظيفه ای که 
بر عهده دارم از شما که مسئوليت حسن اجرای قانون را در جمهوری اسالمی ايران 

که برای حفظ حقوق قانونی ملت ايران و تأمين صحيح قانون بر عهده داريد تقاضا کنم 
گزاری بوسيلۀ نمايندگان واقعی ملت که بدون وجود يک انتخابات صحيح و بی طرفانه 

  .معتبر نمی شود اقداماتی را که ضروری می دانيد بعمل آوريد

رای اينجانب بطور مؤکد تقاضا دارم دستور فرمائيد وسيله طرح اين اسناد و مدارک ب
ملت ايران از طريق راديو و تلويزيون برای من فراهم شود تا قضاوت بی طرفانه و 
صادقانه افکار عمومی از انحراف مسير انقالب اسالمی  ايران بسوی يک استبداد تازه 

در خاتمه يادآور می شود که به لحاظ يکسويه نبودن طرح مطالب . جلوگيری نمايد
ويزيون، می تواند با حضور و شرکت يکی ديگر از فوق  از جانب من در راديو و تل

  ) ١١٨(» .اعضای انجمن صورت گيرد

  عضو انجمن نظارت مرکزی انتخابات خواستار صحبت از طريق تلويزيون شد

نظر به اينکه مجری برنامه تلويزيون، آقای اخباری را  بدون اينکه سمت نمايندگی  
ای اقبال معرفی  کرده ومطالب نادرستی هم از آقای اقبال داشته باشد وی را نماينده آق

از قول آقای اقبال عنوان شده بود، قای اقبال خواستار برنامه ای تلويزيونی شده تا  
  :  وقايع انتخابات را در اختيار ملت ايران بگذارد

دمحم اقبال عضو انجمن نظارت مرکزی انتخابات مجلس شورای ملی  که قبل از «
خابات طی نامه ای به رئيس جمهور مسئله تعيين اعضای برگزاری مرحله اول انت

ضمن نامه کوتاهی به رئيس . حوزه های انتخاباتی توسط کميته ها را يادآور  شده بود
جمهور با اشاره به مطالبی که از طرف آقای اخباری در مناظره تلويزيونی سه شنبه 

ترتيبی داده شود تا شب در مورد انتخابات از سوی وی ابراز شده است، تقاضا کرد 
قبل از برگزاری مرحله دوم انتخابات از طريق تلويزيون در مورد مسائل مربوطه به 

جناب آقای رئيس «: متن نامه نامه وی به اين شرح است. انتخابات با مردم صحبت کند
  جمهور

به شورای  ٩/١/۵٩به جنابعالی و نامه مورخ  ٢٨/١٢/۵٨پيرو  نامه مورخ  
سيمای جمهوری اسالمی ايران دال بر تقاضای برنامه تلويزيونی سرپرستی صدا و 

شورای سرپرستی از اشخاص برای مناظره ياد شده دعوت بعمل آورد و متأسفانه با 
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عليهذا . وجود تأکيدات مکرر جنابعالی نيز از شرکت من  در آن مناظره جلوگيری شد
د و آقای اخباری به عنوان چون در برنامه فوق مطالبی بر له و عليه اينجانب گفته ش

نماينده انجمن نظارت مرکزی مطالبی به دروغ در معرض افکار ملت شريف قرار 
قابل توجه آنکه هنگامی که در برنامه فوق از من صحبت می شد، مجری . دادند

برنامه به اين دليل که نماينده انجمن در جلسه حضور دارد، ايشان را به عنوان نماينده 
  .ی می کردند و ايشان هيچگونه نمايندگی از اينجانب نداشته انداينجانب معرف

     ً                                                                           مجددا  و مصرانه از شما به عنوان نماينده آراء ملت تقاضا دارم دستور فرمائيد ترتيبی 
اتخاذ شود تا اينجانب با توجه به اينکه از ابتدای امر در جريان کليه مسائل مربوط به 

به اهميت طرح مسائل و بويژه آنکه مرحله دوم انتخابات تهران قرار داشته ام و نظر 
تلويزيونی واقع امر را در اختيار ملت  –انتخابات در پيش است، در يک برنامه راديو 

  .ايران بگذارم تا خود قضاوت نمايند

با  تشکر دمحم اقبال عضو انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات مجلس شورايملی 
١۴/١/۵٩  

  : رونوشت

  .صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايرانشورای سرپرستی -١ 

  ) ١١٩(» . روزنامه های کيهان، اطالعات، انقالب اسالمی، بامداد،جنبش، مجاهد-٢

  
 دمحم اقبالمرحله ی دوم انتخابات مجلس و مضروب ساختن    

  

در دور اول به عضو انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات نظر به اينکه آقای دمحم اقبال 
ن نظارت مرکزی بر انتخابات، اعضای هيئت نظارت بر صندوقها را انجماين دليل که 

بر خالف قانون از کميته ها تعيين کرده بود، انتخابات را غير قانونی خوانده و برای 
جلو گيری از اين عمل غير قانونی، انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات، طی نامه 

ز اجرای مرحله اول باز هم  بعد ا. هايی از رياست جمهوری استمداد طلب کرده بود
طی نامه ای به رياست جمهوری از تقلبات انجام شده پرده برداشته و خواستار 

 .رسيدگی به تقلبات شده بود
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در مرحلۀ دوم انتخابات برای کوتاه کردن دست دمحم اقبال عضو انجمن نظارت مرکزی 
توطئه ای قصد جان بر انتخابات از دخالت در انتخابات با طرح و به اجرا در آوردن 

عامالن توطئه وی را . وی شد ولی خوشبختانه وی از اين توطئه جان سالم به در برد
طراحان طرح، در ابتدای کار سعی . مضروب ساخته و به بيمارستان فرستاده شد

کردند که توطئه را به گردن گردانندگان روزنامه انقالب اسالمی بيندازند و با يک تير 
هم  دست دمحم اقبال را از دخالت در انتخابات کوتاه کنند و هم : دو نشان بزنند

وی پس از اينکه از اين توطئه جان سالم به در . روزنامه انقالب اسالمی را بد نام
گزارش . برد، به افشای توطئه پرداخته و دست گردانندگان توطئه را آشکار ساخت

  :س استجريان توطئه فوق  به شرح زير در جرايد آن زمان منعک

  .عضو انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات مضروب و بستری شد

دمحم اقبال عضو  اصلی انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات مجلس شورای ملی، ظهر «
ديروز در محل انجمن، از سوی گروهی در محل انجمن نظارت واقع در استاديوم 

بد در بيمارستان نصيری مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بعلت خونريزی از ناحيه ک
» .پس از اطالع دقيق، جزئيات واقعه را منعکس خواهيم کرد. ايرانشهر بستری شد

)١٢٠ (  

  حمله مجدد به عضو انجمن نظارت مرکزی بر انتخابات

               ً                                                   همانطوری که قبال  اطالع داديم، دمحم اقبال عضو اصلی انجمن نظارت مرکزی بر «
مجلس شورای ملی هفته پيش توسط  انتخابات  و از معترضين مرحله اول انتخابات

مورد ضرب  -که بنا باظهار اقبال از انجمن اسالمی مرکز آمار ايران بودند –نفر  ٢٠
و شتم قرار گرفت و چون از ناحيه کبد دچار خونريزی شده بود، به بيمارستان 

بامداد روز پنجشنبه گذشته  ١١اما ساعت . ايرانشهر واقع در خيابان بهار انتقال يافت
هنگامی که اقبال پس از معالجات اوليه بيمارستان را ترک می کرد در مدخل 
بيمارستان ايرانشهر  با دو جوان روبرو شد که دفترچه ای در دست داشته و خود را 
خبرنگار انقالب اسالمی معرفی می کردند و مدعی شدند که برای کسب خبر و گفتگو 

که اقبال آماده گفتگو می شد، دو نفر مزبور با وی به بيمارستان آمده اند، ولی هنگامی 
به وی حمله بردند و در حاليکه او را تهديد به مرگ ميکردند با آلتی برنده ضرباتی به 

سينه و پهلوی دمحم اقبال وارد کردند که دوباره تحت مراقبت و پانسمان قرار –گردن 
نيت می کند، پس از به اين دليل که در بيمارستان احساس عدم ام" اقبال"اما . گرفت
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پانسمان به خانه خود انتقال يافته است و هم اکنون در منزلش توسط مأمورين انتظامی 
دمحم اقبال در گفت و شنودی خاطر نشان کرده است که پس از . مراقبت می گردد

وی يادآور .                           ً                                 بهبودی، عليه ضاربين و اصوال  طراحان اين توطئه شکايت خواهد کرد
س دعوتنامه انجمن نظارت و بنا به قول آنها برای رفع سوء تفاهم، شده است که بر اسا

آنها . مورد حمله قرار گرفتم» موسوی«به محل انجمن رفته بودم که در حضور آقای 
مرا فاشيست خطاب می کردند و روزنامه جنبش را با مقاله ای از من که در اين 

  .روزنامه چاپ شده بود بعنوان مدرک جرم در دست داشتند

روزنامه انقالب اسالمی ، حمله مهاجمين به اقبال را با پوشش  -از سوی ديگر
خبرنگار انقالب اسالمی، صورت گرفته توطئه ای عليه اين روزنامه دانسته است و 

  ) ١٢١(» .در نظر دارد در اين مورد افشاگری کند
  
  

  توطئه به اسم روزنامه انقالب اسالمی

چاپ می رفت تلفنی به ما اطالع دادند که آقای دمحم  در آخرين دقايق که روزنامه زير«
اقبال عضو انجمن نظارت مرکزی انتخابات شب گذشته بر اثر حمله عده ای بوسيله 
چاقو مضروب شده و ايشان را به بيمارستان ايرانشهر منتقل کردند و امروز صبح دو 

هيه خبر  با ايشان نفر به عنوان خبرنگار روزنامه انقالب اسالمی بعنوان مالقات و ت
. تماس می گيرند و غافلگيرانه پس از يک حمله ديگر بوسيله چاقو متواری می شوند

ما ضمن محکوم کردن اين قبيل . هم اکنون آقای اقبال در حال اغماء بسر می برد
ساعت به انتخابات باقی نمانده از  ٢۴اعمال در اين لحظات سرنوشت ساز که کمتر از 

در شماره آينده مشروح کامل واقعه . م بر مراقبتهای خود بيفزايندمسئولين می خواهي
  ) ١٢٢(» .را به اطالع خوانندگان گرامی خواهيم رساند

اقبال، عضو انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات چگونگی مضروب شده خود را   
  تشريح کرد

قالب روز پنجشنه تلفنی به دفتر روزنامه خبر رسيد که اشخاصی بنام خبرنگار ان«
اسالمی به بيمارستان ايرانشهر مراجعه و ادعا می کنند که با آقای اقبال عضو انجمن 

بستری بوده است وقت مصاحبه دارند و  ١١۴نظارت مرکزی بر انتخابات که در اتاق 
بدين ترتيب وارد اتاق ايشان شده و به ضرب ضربات چاقو وی را مضروب می 
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بال تماس حاصل شد و ايشان شرح ماوقع را بيان در پی اين حادثه با آقای اق. نمايند
چون جلسات انجمن نظارت به من اطالع داده نمی شد يک ماه پيش تلگرافی : نمودند

روز . به انجمن زدم و در آن خواستار اطالع از ساعات محل تشکيل جلسات گرديدم
آقای " د چهارشنبه در پاسخ تلگراف خود نامه ای دريافت داشتم که  درآن قيد شده بو

دمحم اقبال در پاسخ تلگراف جنابعالی بايد عرض کنم که جلسات انجمن بر حسب مورد 
و قرار قبلی تشکيل می گردد  و شما می توانيد بوسيله تلفن از ساعت تشکيل آن مطلع 

در ضمن الزم است ياد آوری نمايد به علت غيبت طوالنی و عدم اعتماد شما به . گرديد
ر اعضاء چنين تصور شده بود که جنابعالی ديگر مايل به شرکت کار انجمن برای ساي

شرکت مجدد جنابعالی در جلسات انجمن و رفع سوء . در جلسات انجمن نمی باشيد
  ."تفاهم باعث خوشحالی ساير اعضاء می باشد

تا به انجمن رسيدم . من به لحاظ قانونی به محض دريافت نامه به انجمن رفتم
آقای موسوی که از کارکنان مرکز آمار هستند و . شدصحبتهای درگوشی شروع 

بوسيله آقای کنی جهت استخراج آراء به انجمن آورده شده و اين مطلب نيز در آخرين 
اين شخص از وابستگان حزب جمهوری ( نامه من که در جنبش نيز چاپ شد قيد شده 

کار دارد در  مرا به خارج از اتاق دعوت کرد گفتم هر کسی با من) اسالمی می باشد
     ً                                        مجددا  تمام اعضاء که بيست نفر بودند داخل اتاق . اين اتاق می تواند با من گفتگو کند

شدند و مرا بباد ناسزا گرفته و آنچه فحش رکيک بود نثارم کردند و گفتند تو فاشيست 
هستی، در حالی که يک روزنامه جنبش در دست داشتند و نامه ای که بنام من در آن 

سپس بر سرم . د به من نشان دادند و می گفتند تو مخالف حزب هستیچاپ شده بو
  .ريختند و کتک مفصلی به من زدند

بالفاصله من با دفتر آقای بنی صدر تماس گرفتم و ايشان موضوع را با آقای ميرسليم 
چند لحظه ای من آنجا بودم و چون احساس عدم امنيت می کردم از . در ميان گذاشتند
چون در اثر ضربات وارده . خود را به خانه يکی از دوستان رسانيدم آنجا خارج شده

حالم وخيم شده بود مرا به کلينيک برده و پس از تزريق سرم به بيمارستان ايرانشهر 
. دکتر معالج گفت که احتمال خونريزی کبد وجود دارد. درد دل شديدی داشتم. رساندند 

حالم کمی خوب شده بود، صبح می در بيمارستان ايرانشهر بستری بودم و چون 
ساعت ده دو نفر در اتاق مرا زدند و . خواستم از بيمارستان مرخص شده به خانه بروم

من . گفتند ما از روزنامه انقالب اسالمی هستيم و می خواهيم با شما مصاحبه نمائيم
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و خود را آماده مصاحبه کرده بودم که در اين حين با دست ضربه ای به سينه من زد 
با آلت برنده ای که شبيه . در اين حين زد و خورد شروع شد. گفت آمده ام ترا بکشم

من که يادم . چاقو بود به جان من افتادند و ضرباتی به سينه و پهلوی من وارد نمودند
آن ها فرار . شروع به داد و فرياد کردم ) حالت شوکه(رفته بود که می توانم داد بزنم 

ميدم که چطور شد يکی از آن افراد دارای موهای جوگندمی ، کردند و ديگر من نفه
پس از اين جريان ما . سال داشت  ٢٨                       ً                 عينک دودی و هيکل تقريبا  متوسط و سن حدود 

  ) ١٢٣(» . منتظر پزشک قانونی شديم

وقتی وضعيت انتخابات در تهران که  مرکز کشور  و از هر جهت در زير ذره بين  
و حتی برای از . ی است، و تقلب تا به دين حد فراوانهمگان و رسانه های همگان

ميدان به در کردن عضوی از اعضای انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات  که همگام 
با حزب جمهوری نيست ، به قصد کشت از  نظارت در مرحلۀ دوم انتخابات حذف می  

رستانها شود و نگرانی هم از هيچ مقامی و مسئولی ندارند،  وضعيت در  ساير شه
که  نه رسانه های همگانی حضور چشم گير دارند و نه مراقبت جدی است و 
فرمانداران و بخشداران طبق دستوری که از قدرت می گيرند عمل می کنند، جای 

  . خود دارد  و  وضعيت از پيش معلوم است که به کجا ختم می شود

  
  رد يابی تقلب در اسناد مختلف 

  

ام،  متن اين قسمت و قسمت دوم  و کمی پيش   آوردهغير از اسنادی که در    
  :آورم فهرستی از منابع را بمنزله مشت نمونه خروار می

  :رد يابی تقلب در انتخابات در نامه های بنی صدر به خمينی و ديگران-١

نوبت از انتخابات  ۵٩ –صدر به خمينی و ديگران  های بنی نامه –ها  در کتاب نامه   
شوند به انتخابات مجلس اول و  مورد آن مربوط می ۴٠افزون بر . است سخن رفته
  از جمله، . تقلب در آن

تقاضا، از جمله تعيين  ٣صدر به خمينی متضمن  بنی ۵٩ارديبهشت  ١۶نامه ● 
نخست وزير و تشکيل هيأت وزيران جديد  که خمينی با تقاضاهای سه گانه موافقت 

ز موافقت خود عدول کرد و باوجود کرد اما در بحبوحه تشکيل حکومت جديد، ا
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ها، هم اجازه انجام دور دوم انتخابات  و هم لغو تحقيق  موافقت با تحقيق در باره تقلب
  . را به سران حزب جمهوری اسالمی داد

هيأت نظارت و بازرسی،  ١٠که  است در توضيح ذيل اين نامه اين اطالع مهم آمده   
اهميت . اند وافقت شورای انقالب تعيين شدهمستشار ديوان کشور با م ١٠به رياست 

ها به  است که همين هيأت هيأت نظارت با موافقت شورای انقالب در اين ١٠تعيين 
   .درصد انتخابات آميخته با تقلب و مخدوش است ٧٠: رئيس جموهری گزارش دادند

به  که، در آن، تقلب در انتخابات و موافقت خمينی با رسيدگی ١٣۵٩خرداد  ١نامه ● 
است که در  در نامه خاطر نشان شده. است ها و عدول از اين توافق شرح شده تخلف

پس مجلس . نماينده ١٩٠ميليون در دادن رأی شرکت کردند برای انتخاب  ۶دور دوم، 
و هشدار . نماينده نصف بعالوه يک رأی دهندگان، يعنی يک هفتم دارندگان حق رأی

خواهند بهر  هد اسباب دست افرادی بشود که میاين مجلس اگر بخوا«: است داده شده
شودو قطعا سرنوشت انقالب  قيمت قدرت را قبضه کنند، حتما وسيله تشديد بحران می

  .»اندازد و ايران را به بخطر می

هزار نفر حق رأی  ٨٠٠ميليون و  ٢٠دانستنی است که در انتخابات مجلس اول،      
هزار نفر و اندی شرکت کردند،  ۵٧٨يون و ميل ١٠از آنها، در دور اول، . داشتند

هزار نفر شرکت  ٧٠٠ميليون  ۶درصد و در دور دوم، کمی کمتر از  ۵٠يعنی حدود 
 ۶حداقل (آرای باطله و سفيد را که از آن کم کنيم . شود درصد می ٣٢کردند که 

درصد رأی  ٢٩درصد و در دور دوم، به زحمت  ۴٧، در دور اول، حدود )درصد
شود که بخاطر جلوگيری از انتخاب شدن کسانی که متصديان  يادآور می .اند داده

نمونه انتخابات (کردند  خواستند انتخاب شوند، آرای بسياری را ابطال می انتخابات نمی
). کرمانشاه برای جلوگيری از انتخاب دکتر کريم سنجابی که رأی اول را آورد

  .  درصد بود ۶بنابراين، آرای سفيد و باطله قطعا بيشتر از 

ها به  ای روزنامه صدربه مردم ايران، در پی تعطيل فله بنی ١٣۶٠خرداد  ١٧پيام ● 
دستور بهشتی، دبيرکل حزب جمهوری اسالمی و رئيس ديوان عالی کشور،  در باره 

  .ای در اختناق کودتای در حال انجام و انجام انتخابات ميان دوره

است از  کارها پيشنهاد شده در آن، راه. نیصدر به خمي بنی ١٣۶٠خرداد  ١٨نامه ● 
که مجلسی جانشين بشود که انتخابات آن آزاد باشد و مردم در انتخاب  جمله اين
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الحمايه شما که بلکه زبان  مجلس نه خود را مطيع و تحت«و . نمايندگان شرکت کنند
  .»های آنها بداند مردم و ترجمان خواست

  :اول در روزنامه انقالب اسالمیرديابی تقلب در انتخابات مجلس  -٢

صدر که، در آن، سخن از قضات مأمور  به قلم بنی ١٣۵٨اسفند  ١٨سرمقاله . ١/٢ 
  . است ناظر اصلی خود مردم هستند نظارت بر انتخابات شده و تأکيد شده

  اسفند زير عنوان مطبوعات و مجلس  ٢١سرمقاله . ٢/٢

صدر شامل انتقاد شديد از شورای  مصاحبه با بنی) اسفند ٢٣( ٢١۴شماره . ٣/٢ 
  و... کنيد اگر مجلسی که شما انتخاب می: انقالب و هشدار به مردم

پيش خداوند تبارک و تعالی مسئول هستيد اگر نرويد رأی «: پيام خمينی به مردم● 
درصد  ٢٨درصد و در دور دوم  ۵٠باوجود اين پيام، در دور اول حدود . »بدهيد

  .علت اصلی تقلب در انتخابات بود. ت نکردندبيشتر در دادن رأی شرک

   

بررسی : صدر و قول او گفتگوی اختصاصی با بنی) ۵٨اسفند  ٢۵( ٢١۵شماره . ۴/٣ 
  و. تقلبات را قضات بايد بکنند

های  ، گزارش بازرسان رسمی قضائی کشور از تعدادی از حوزه١٢در صفحه ● 
  . رأی گيری

در «و » دور اول انتخابات«له با عنوان سرمقا) ۵٨اسنفد  ٢۶( ٢١۶شماره . ٢/۵ 
  و. به قلم دمحم جعفری» حاشيه ائتالف يا انحصار

اگر ببينم تقلبات زياد و جدی است، : صدر بنی): ۵٨اسفند  ٢٧( ٢١٧شماره . ٢/۶ 
  . انتخابات باطل خواهد شد

  

  :ها ها و وب سايت رديابی تقلب در انتخابات مجلس اول در نشريه -٣ 

ای که قبل از دور اول انتخابات  ای در سخنرانی از نزديکان آقای خامنه آقای تهرانی 
  :ای گفت مجلس نهم در جمع اصولگراها ايراد کرد، به نقل از آقای خامنه
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من اين را دو » !امام گفتند رياست جمهوري چيزي نيست برويد مجلس را بگيريد... «
. يك بار هم در جلسه عمومي يك بار در جلسه خصوصي و. ام بار از حضرت آقا شنيده

جمهور  ايشان فرمودند، ما وقتي خدمت امام رفتيم كه شهيد بهشتي را به عنوان رئيس
. جمهوري چيزي نيست، برويد مجلس را بگيريد  معرفي كنيم، امام فرمودند رياست

برند و پايين  جمهور را باال مي اگر شما افراد درستي را در مجلس بياوريد، اينها رئيس
  )١٢۴(» ....آورند يم

، از قول خمينی خطاب به بهشتی و »زوايای تاريک«درکتاب : الدين فارسی جالل. ٢ 
 .شما مجلس را در دست بگيريد: ای هاشمی رفسنجانی و خامنه

   
  
 بخشی از چگونگی تقلب حزب جمهوری اسالمی   - ب 

  
 تعيين ليست مشترک برای مجلس در تهران 

  

ل انتخابات مجلس شورای ملی، برای تعيين ليست درتدارک برگزاری دور او 
مشترکی در تهران حزب جمهوری اسالمی، روحانيت مبارز، سازمان مجاهدين 
انقالب اسالمی، و دفتر هماهنگی همکاری های مردم با رئيس جمهوری، به رايزنی 

در جلسه آخری که اينجانب و آقايان دکتر عبدالصمد تقی زاده، . و گفتگو پرداختند
به عنوان نمايندگان دفتر هماهنگی شرکت ) مبلغی(لی امير حسينی و دمحم اسالمیع

ساعت  ٢۴. داشتيم، در مورد ليست مشترک توافقی حاصل نشد و  جلسه ختم گرديد
مانده به رأی گيری که زمان ممنوعيت تبليغات انتخابات بود، ناگهان ليستی به 

نکه انتشار آن در زمان ممنوعيت عالوه بر اي.  عنوان ليست مشترک انتشار يافت
که در زير آن نام آقای خمينی با » ائتالف بزرگ«نفس تيتر اعالميه تبليغات بود، 

ای از ايشان در مورد شرکت در انتخابات و سپس نام ساير امضاءکنندگان آمده  جمله
» ائتالف بزرگ«کرد ليست کانديدای  بود و چنان نامها تنظيم يافته بود که وانمود می

اينجانب بالفاصله مقاله کوتاهی   .مورد نظر آقای خمينی و ساير امضاءکنندگان است
. نوشته که در روزنامه انقالب اسالمی منتشر شد» !ائتالف يا انحصار؟«تحت عنوان 

در » وحدت يا انحصار«بعد از آن سازمان مجاهدين انقالب اسالمی نامه  سرگشاده 
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حزب جمهوری اسالمی هم به اين مقاله پاسخ . ادپاسخ به مقاله اينجانب انتشار د
برای اطالۀ کالم در زير مقاله .  هر دو  پاسخ در روزنامه منعکس گرديد. گفت

اينجانب و هر دو پاسخ به آن و نيز در پايان دو پاسخ چند نکته کوتاهی تحت عنوان 
   : از اينجانب را مالحظه خواهيد کرد» تقلب کجاست؟«

 
  !؟ائتالف يا انحصار

  

با نظری گذرا به ليست های نامزد های انتخاباتی گروه های  موافق و مخالف خط «
ليست نامزدهای انتخاباتی گروه های مخالف . امام يک نکته ای جلب توجه می کرد

  .حکايت از وحدت و نظمی می کرد

اما از جانب گروه ها و کسانی که خود  را مسلمان و پيرو خط امام می دانند، ليست 
            ً                                                        ً         ی منتشره اوال  بقدری زياد و متنوع بود که مردم را به گيجی انداخته ثانيا  از وحدت ها

            ً                           اين خطر کامال  بچشم می خورد که آراء تشتت . فکری و نظری کمتری برخوردار بود
                ً                                                               پيدا کند و ثانيا  احتمال اين می رفت که حتی مخالفين رأی اول را بياورند و اين خطر 

به دنبال اين خطرات بود که ما را بر آن . اسالمی بود تحمل نکردنی برای جمهوری
داشت که تمام نيرو های خود را جهت دستيابی به يک ليست وحدت و هماهنگ بکار 

روز يکشنبه گذشته جلسه با شرکت حزب جمهوری اسالمی، روحانيت مبارز، . بريم
رئيس سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، و دفتر هماهنگی همکاری های مردم با 

  .روز بعد ادامه يافت ۵صبح تشکيل شد و تا ساعت  ١٠جمهور از ساعت 

در تمام مدت بحثها بر روی اين مسئله دور می زد که از جانب دفتر هماهنگی 
همکاری های مردم با رئيس جمهور زير ليست  حزب جمهوری اسالمی را امضاء 

آقای . پيش کوشا بود کند و در گرفتن اين امضاء مجاهدين انقالب اسالمی بيش از
حجت االسالم شاه آبادی که از جانب روحانيت مبارز صحبت می کرد، نيز کوشش 

  .فراوان بکار برد که از جانب ما اين ليست امضاء شود

وقتی دفتر هماهنگی همکاری های مردم با رياست جمهوری وضع را از اين قرار ديد 
قبضه کند، پيشنهاد کرد که که کوشش می شود که حزب جمهوری اسالمی مجلس را 

از جانب اين دفتر  حتی حاضريم کسی در ليست نيايد اما چند نفری که ضديت آنها با 
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رئيس جمهوری چه پيش و چه بعد از انتخابات رياست جمهوری مسجل و آشکار شده 
جواب شنيده شد که حتی  برای حزب خيلی ساده تر است که . بود را از ليست بردارند

بعد . دکتر باهنر و يا هاشمی رفسنجانی را بردارند تا اين آقايان را : لبعنوان مثا
باالخره جلسه روز . روشن شدن انحصارگری ماندن ما ديگر در آنجا بی فايده بود

صبح پايان يافت و روز سه شنبه اين سه گروه يعنی حزب جمهوری  ۵دوشنبه ساعت 
تشکيل جلسه می ) گروه مؤتلفه(ی ، روحانيت مبارز و سازمان مجاهدين انقالب اسالم

نفر از آن ليست حزب جمهوری  ٢۴دهند و ليستی که انتشار يافت و مشاهده شد 
نفر ديگر از ليست  ۶و ) که عده ای نيز با روحانيت مبارز مشترک بودند( اسالمی 

بعد از انتشار اين ليست که در واقع نمی توان آنرا ائتالف ناميد . روحانيت مبارز بودند
مطلع . لکه ليست حزب جمهوری اسالمی که گروه های فوق نيز امضاء کرده اندب

شديم که بسياری از روحانيون مبارز  مخالف اين ائتالف بودند و از جمله حضرت 
آيت هللا خسرو شاهی و حجت االسالم علی اصغر مرواريد اظهار داشتند که آقای 

                            ً        جانب ما نداشته است و ما ابدا  با اين                         ً                  حجت االسالم شاه آبادی ابدا  چنين اجازه ای از 
و حتی اطالعيه ای تهيه کرده بودند با امضاء چند تن از روحانيون . کار راضی نبوديم

مبارز که در رسانه های گروهی منتشر شد که اين ائتالف از جانب آن ها نيست که آن 
اظ بيان کرديم ما اين مسئله را بدين لح.  هم از جانب رسانه های گروهی انتشار نيافت

که همگان در جريان و کم و کيف  قضيه باشند و اگر لزومی پيدا کرد جزئيات مسئله 
از جانب دفتر هماهنگی همکاری های مردم با . را به اطالع همگان خواهيم رساند

  ) ١٢۵(» رئيس جمهور  دمحم جعفری 

  
  »ائتالف يا انحصار«پاسخ مجاهد ين انقالب اسالمی به مقاله 

  
  سرگشاده وحدت يا انحصارنامه 

  

پيش از هر چيز بايد تصريح کنيم که هدف از نوشتن اين پاسخ، روشن کردن حقايقی «
در نامه خود با يک برخورد غير اصولی ... است که متأسفانه نماينده دفتر همآهنگی و 

تمامی آن ها را ناديده گرفته و در عوض، مطالبی عنوان نموده که به هيچ وجه با 
" جامعه روحانيت مبارز تهران" گواه ما بر اين مدعا نماينده . تطبيق نمی کند واقعيت
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و " حزب جمهوری اسالمی"، نماينده " سپاه پاسداران انقالب اسالمی"برادرانی از 
در مذاکرات مربوط به " دفتر "باالخره برادران ديگری است که به نماينده از طرف 

  .ائتالف بزرگ شرکت داشتند

ابتدا بايد گفت که انقالب . است" ائتالف يا انحصار"وان مقاله فوق الذکر عن: مقدمه
همراه خود فرهنگ تازه ای از واژه ها و معانی در جامعه مطرح می نمايد و در اين 

را ) همچون ديگر ابعادش(دگرگونی و نوآوری، انقالب اسالمی، بعد شگفت انگيزی 
نه غربی، نه "، "شهادت"، "تکبرينمس"، "مستضعفين"، "طاغوت: "ارائه داده است

  ...و " خط امام"،" واليت فقيه"، "پاسدار"، "امام"، "وحدت کلمه"، "شرقی

که خود طيف گسترده ای است از اجانب و عمالشان (روشن است که جناح مخالف نيز 
تا کسانی که بخاطر مسائل شخصی و يا ناکامی های گروهی در مراحل مختلف، در 

بکلمات جديدی دست انداخته و گاهی با قلب و دگرگونی ) رفته انداين جناح قرار گ
معنا و هويت کلمه و زبانی با کاربرد غلط آن، به هر حال واژه های مشخصی را 
بارها و بارها در مواضع و عکس العمل های گوناگون بکار می برد، که از آن جمله 

  " !انحصار طلبی"و "  انحصار"است لغات 

اکثريت مطلق آراء "گفتيم، . اکثريت آراء گفتند انحصار طلبی استدر بارۀ قانون  
                                                              ً       يعنی انحصار طلبی اکثيت مطلق توده های مردم و آيا اين کلمات اصوال  معنای " مردم

پس دموکراسی . است" انحصار طلبی"حاکميت اکثريت ! ادبی و يا حتی سياسی دارد؟
ً    گرچه بعضا  در ( زنند و حکومت دموکراسی که حضرات سنگ آن را به سينه می           

بوده، آن را عاليترين نوع " ديکتاتور پرولتاريا"نوشته های پنهانی خود معتقد به 
" شايد دموکراسی و يا ضد انحصار طلبی يعنی ! ، يعنی چه؟)دموکراسی می دانند

 ٢، آن هم اقليتی که پس از پيروزی انقالب حتی در مجموع "حاکميت اقليت بر اکثريت
می داد و اکنون بر اثر ضعفهای دولت موقت و استفاده های تبليغاتی را تشکيل ن% 

فراوان از آن و نيز درگيری نيرو های اصيل در کارها و ارگان های اجرائی و کمبود 
  .چند در صدی اضافه شده است... فعاليتهای ارشادی و

ت نام نامربوط تر از آن و تأسف بار تر از همۀ برچسبها، اکنون حمله ای است که تح
    ً        اصوال  انحصار . شده است" وحدت نيرو های اصيل و در خط امام"به "  انحصار"

طلبی در معنی و مفهوم سياسی و يا حتی صنفی خود عبارت است از  تالش گروهی 
اندک و بدون پشتوانۀ عظيم مردمی در تصاحب مراکز تمامی قدرت و تصميم گيری، 
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حد اقل شايستگی آنان برای مديريت و در صورتی که ديگرانی وجود داشته باشندکه 
چرخش آن محيط کمتر از گروه اولی نبوده، در عين حال دارای پشتوانۀ قوی و 

بمنظور "و بدين بيان آيا ائتالف نيروهای خط امام . مردمی متناسب با آنان بوده باشند
می به هر دليل ولو برای رسيدن به قدرت، با اين پايگاه عظيم و پر قدرت مرد" وحدت

به خود بگيرد؟ و چرا وقتی اين عمل در جناح " انحصار"می تواند، انگ و برچسب 
هائی که شانس پيروزی آنان در انتخابات کم و يا کمتر است، صورت می 

          ً                                     و آيا اصوال  هدف دشمنان اين نيست که با اين برچسب ! نيست؟" انحصار طلبی"گيرد
و در خط انقالب را تحت فشار قرار  ها و ايجاد جو کاذب تبليغاتی  نيرو های مسلمان

  اگر چنين است پس شما چرا؟! داده، مانع اتحاد آنان شوند؟

که با تشکيل گنگره پر سر و صدا و رفتن پشت نام " دفتر محترم همآهنگی" ما از 
رئيس جمهور و گرفتن تأييد کامل از ايشان، قصد داشت تحت عنوان همآهنگی با 

سئوال می . يت کانديدای مجلس را بخود اختصاص دهدرئيس جمهور، تمام و يا اکثر
! ؟.می گذاشت" انحصار"کنيم اگر در چنين کاری موفق می شد،  آيا باز هم  اسم آنرا 

و سئوال ديگرمان از آن دفتر محترم اين است که آيا پس از آنکه با نظر سنجی های 
و نيز نتوانست  اميدی به توفيق دفتر در انتخابات نيافت) به اعتراف خود(دقيق 

روحانيت مبارز را جهت دادن ليست مشترک جلب کند، بسمت ائتالف با گروه های 
ديگر روی نياورد؟ و اگر حتی در اين مرحله موفق می گشت، آن هم انحصار طلبی 

  دفتر نبود؟

حقيقت اين است که شما نبايد در اين مرحله با مخالفين انقالب و مشی امام وحدت 
هم صدا شويد، چرا که خدای ناخواسته احساس کنيد منافع گروهی شما  تاکتيکی يافته و

آيا گمان شما بر اين بود که چون نام . لطمه خورده و آراء کافی بدست نياورده ايد
ً           رئيس جمهور را همراه داشته و ايشان نيز در پيام انتخاباتی خود، تلويحا  ديگران را                                                                     

اء بسيار زيادی را بخود اختصاص داده و                                    ً   تکذيب و شما را تبليغ کرده است، حتما  آر
انحصار "اينک چون محاسباتتان درست از آب در نيامده است، ناچار به طرح مسئلۀ 

  !شده ايد؟" طلبی

ما در اينجا خطابمان به جناح هايی نيست که به همين داليل و نيز برخی عوامل ديگر 
توانند بگويند، که به دليل  آيا می! از اين واژه سود می جويند، زيرا آن ها چه کنند؟

نداشتن پايگاه توده ای رأی نياورده اند و يا اينکه توده را تحميق شده حساب نمايند و 
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گرچه پس از انتخابات مجلس خبرگان اين کار را کرده و نماينده ! ( اعالم کنند؟
چريک های خلقی هم درست در لحظه ای که در حال شعار دادن بنفع مردم نزديک 

ز صفحه تلويزيون به بيرون پرتاب شود، وقتی در برابر سئوال بجای رئيس بود، ا
جمهور قرار گرفت که آيا اگر همين مردم بگويند که اسلحه تان را تحويل دهيد، آيا می 

در صدشان  ٩۵کدام مردم، همان مردمی که تا ديروز : :دهيد؟ بالفاصله پاسخ داد
ايمان و نظر خود را نسبت به خواست توده بدين ترتيب " بازرگان را تأييد می کردند؟

  ها نشان داد؟

قبول کنيد که . ما برادرانه از شما می خواهيم که بصف آنها نپيوسته واقعيتها را بپذيريد
اگر مردم به برادر بنی صدر رأی دادند، دليلی وجود ندارد که به تمام کسانی که مدتی 

. اقعيت اين است که ملت ما آگاه استو. با ايشان همکاری داشته اند، نيز رأی بدهند
شما در جريان انتخابات شاهد وسعت . اين را خود رئيس جمهور بارها تأکيد کرده اند

در عين حال مردم ما .                                 ً                         تبليغات بعضی از گروه ها و احتماال  نتيجه کار آن ها بوده ايد
در خط امام و گول نام ها و زرق وبرق های تبليغاتی را نخورده و آگاهانه راه خود را 

  .انقالب ادامه می دهند

  :پاسخگويی به مقاله شما را به ترتيب ذيل آغاز می نماييم: و اما بعد از اين مقدمه

ليست نامزدهای گروه های مخالف حکايت از وحدت "... در ابتدای مقاله نوشته ايد -١
خط امام و نظمی می کرد، اما از جانب گروه ها و کسانی که خود را مسلمان و پيرو 

..." از وحدت فکری و نظری کمتری برخوردار بود...می دانند، ليست های منتشره
:    ً                                                                   اوال  نظری گذرا به ليست نامزد های مخالفين، خالف نظر شما را بثبوت می رساند

" در خط شرق و صاحب سند در جاسوسخانه " مترقی"و " ليبرال"چپ و راست، 
همه اين ها را در کنار همدر ليست ... مائوئيست، استالينيست، ريويزيونيست و 

مخالفين می بينيم و در اين طيف وسيع تنها نقطه مشترکشان غير از خط امام بودنشان 
ليست کسانی که خود  را مسلمان و پيرو خط امام می دانند، گمان "       ً    ثانيا  در . می باشد

" ليست نامزدهای  ما اين است که اين ها حد اقل ناهمآهنگی را دارا بوده، در عين حال
خود عدم وحدت فکری و نظری بيشتری را نشان می داد که در اين طيف تنها ... دفتر

ً                   ثالثا  د ر ليست کانديدای . خط مشترکشان موافقت مرحله ای با رئيس جمهور بود      
        ً                                                   که قعدتا  نظير هر ليست ائتالفی، هماهنگی کاملی نمی تواند وجود " ( ائتالف بزرگ"

که آن هم بخاطر حفظ وحدت، نماينده سازمان ( ر يکی دو مورد جز د) داشته باشد
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  .عدم تجانس عمده ای بچشم نمی خورد) مجبور به پذيرش آن ها شده بود

در تمام مدت بحثها بر روی اين مسائل دور "...در جای ديگر مرقوم فرموده ايد که -٢
در گرفتن اين  زير ليست حزب جمهوری را امضاء کند و... می زد که از جانب دفتر 

بشهادت تمامی حاضرين در ..." امضاء مجاهدين انقالب اسلمی بيش از پيش کوشا بود
اگر بخاطر داشته باشيد در اولين جلسه . جلسه آنچه در با ال آمده کذب محض است

ليست مشخص گرديده، بدين  ۴قرار بر اين شد که در مرحل اول کانديدای مشترک هر 
در مرحله بعدی کانديدای . ائتالف بزرگ تعيين شدند نفر برای ليست  ٣ترتيب 

ً جمعا  ( ليست  ٣مشترک  نفر آنان توافق جمعی  ٧مشخص گرديده بر روی ) نفر ١۵    
و در خاتمه قرار بر اين شد که دفتر و حزب بقيه ) از طرف دفتر( حاصل گشت 

ر و نف ۵دفتر در مورد ( کانديداهای مشترک تا جلسه دوم نظر های خود را بدهند 
نفر بطور مشترک هم در ليست  ١٨، الزم به تذکر است که اين )نفر ٣حزب در باره 

بعد هم قرار بر اين شد که ). گروه ۶( روحانيت بوده و هم در ليست گروه های مؤتلفه 
در دور بعد به نامزد های مشترک در دو ليست توجه نموده و در نهايت هم اگر  از 

در مورد افرادی که تنها در يک ليست ) بتوافق رسيده مشترکين( نفر کمتر بودند  ٣٠
  .بوده و صالحيت شان بيشتر از ديگران است، بحث نموده و بتوافق برسند

اگر نويسنده مقاله هوشيارانه مطالب مطروحه را دنبال می کرد و پيش داوری هم در 
را  کار نبود، متوجه می شد که هيچ کس از ايشان نخواسته بودکه زير ليست حزب

بنظر ما طرح مطلب، آن هم بصورتی که گويا ما مدافع حزب بوده و . امضاء نمايد
بيش از خود آنها عالقه مند بوده ايم که ليستشان مورد توافق قرار گيرد، نمی تواند 

البته در دنبالۀ جمله نويسنده همين حکم را نسبت به حجت . خالی از غرض باشد
تعميم داده که درست نبوده، و در شرايط ) انيت مبارزنماينده روح( االسالم شاه آبادی 

مساعد خود ايشان  توضيحات کافی را خواهند داد ولی با کمی توجه و  و اقعگری، 
  .خود بيانگر صادق کذب ا دعای نماينده دفتر است" ائتالف بزرگ" لسيت نهايی 

باز ..." کوشش می شود که حزب جمهوری مجلس را قبضه کند"... فرموده ايد که -٣
می تواند به صحت اظهارات شما گواهی بدهند، " ائتالف بزرگ" هم نتيجه نهايی و با 

اما آنچه ما از نوشته شما استنباط کرده و ناگزير به تذکريم، اينست که خدای ناکرده 
شما با طرح مسئله به صورت فوق، قصد داريد گروه های مؤتلفه و جامعه روحانيت 

داريد که در اين ائتالف کاله بر سرشان رفته و در نتيجه ائتالف مبارز را باين فکر وا
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اميدواريم با شناختمان نسبت به شما قصد توسل به . حد اقل در مرحله دوم بهم بخورد
  .چنين شيوۀ ماکياوليستی  را نداشته باشديد

چند نفری که ضديت آن ها با رئيس ...پيشنهاد کرد"... نوشته ايد که دفتر -۴
ما از نويسنده مقاله سئوال می کنيم که ..." آشکار شده بود از ليست بردارند...جمهور

آيا اختالف فکری و سياسی با رئيس جمهور ، ! آيا اين همان مالکهای طاغوتی نيست؟
مادام که به کار شکنی و تضعيف دولت منجر نشود، جرم است؟ اگر چنين است و 

ف گشته، بگذاريد که مردم، خود ضديتی وجود دارد که منجر به کارشکنی و تضعي
در اينجا توجه شما را به مالک هائی که امام و حضرت . آگاه شده و به قضاوت نشينند

منتظری در مورد کانديداهای مطرح کردند جلب می کنيم که در هيچکدام از  ... آيت ا
اين معيارها موافقت با افکار و نظريات ايدئولوژيک سياسی رئيس جمهور را شرط 

تخاب کردن کانديداها از طرف مردم ندانسته و يادآور می شويم که پيام تبريک و پر ان
) بعد از  انتخاب شدن( معنوی جامعه روحانيت مبارز اصفهان به برادر بنی صدر را 

رئيس جمهور بايد سعی " بار ديگر با دقت بخوانيدو اين جمله با معنا را دريابيد که 
با توجه به اينکه کانديداهای خود اين " ند و نه بالعکسکند خود را با مجلس همآهنگ ک

  !جامعه برای برای رياست جمهوری برادر بنی صدر بود

 ٢۴مشاهده شد ) ائتالف بزرگ(ليستی که انتشار يافت " در ادامه مقاله آمده است -۵
که عده ای نيز با روحانيت مبارز مشترک ( نفر از آن ليست از حزب جمهوری 

که در واقع نمی توان آن را ... نفر ديگر از ليست روحانيت مبارز بودند ۶، و )بودند
      ً                   توضيحا  يادآور می شويم که ..." ائتالف ناميد بلکه ليست حزب جمهوری اسالمی است

 ٢٣نفر و از ليست  ٢٣نامزد روحانيت و حزب هر کدام  ٣٠در ليست مشترک از 
. شرکت دارند" ئتالف بزرگا"نفر در ليست  ٢٠) گروه ۶(نفری گروه های مؤتلفه 

اما آيا نويسنده گمان کرده که در مورد مسائل مربوط به چند هزار سال قبل از ميالد 
ايشان زيرکانه ! که هيچگونه سند و مدرکی از آن ها در دست نيست، صحبت می کند؟

نفر از ليست حزب جمهوری که  ٢۴( و  ناصادقانه بخشی از واقعيت را درشت کرده 
چه . و قسمت ديگر را به سکوت برگزار کرده اند!) نفر ٢۴نفر بود نه  ٢٣م تازه آن ه

خوب بود نويسنده محترم و نماينده دفتر از اين گونه برخورد های سياسی به دور 
             ً       اما چرا واقعا  ايشان . باشند، زيرا جدای از خود، نام رئيس جمهور به همراه می کشند

که عده ای نيز با حزب ( از روحانيت مبارز نفر  ٢٣در آن مقاله کذايی ننوشته ايد 
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نفر از حزب جمهوری در اين ائتالف بزرگ شرکت دارند و با  ٧و ) مشترک بودند
نفر  از روحانيت مبارز  و حزب  ١٠نفر از گروه های مؤتلفه بوده و  ٣٠اين که 

ائتالف "حدس ما بر اين است  که مطرح کردن ليست کانديداهای  ! جمهوری اسالمی؟
آن هم با توجه به حساسيتها و " ( ليست حزب جمهوری اسالمی" بصورت " زرگب

درست يا (               ً                 ً                           جو خامی که فعال  در جامعه و خصوصا  بين روشنفکران نسبت به حزب 
وجود دارد معانی خاصی را در بر دارد که به احتمال )            ً               غلط که فعال  مد نظر ما نيست

و حد اقلش ضربه ای است به ! است زياد، خود برادر نويسنده از آن بخوبی آگاه
  .وحدت نيروهای خط امام

مطلع شدذيم که بسياری از روحانيون مبارز  مخالف " ...در اواخر مقاله آمده است -۶
                                          ً                  و آقای حجت االسالم شاه آبادی و از جمله  ابدا  چنين اجازه ای از ... اين ائتالف بودند

آن هم از رسانه های ... ده بودند که حتی اطالعيه تهيه کر...جانب ما نداشته است و 
نيز برادرانی باشند " جامعه روحانيت مبارز "اينکه در درون " . گروهی انتشار نيافت

از روی بی اطالعی و يا خدای ناخواسته بخاطر مسائل !) البته بسياری نبودند( که 
 شخصی ناشی از روی بی اطالعی و يا خدای ناخواسته مسائل شخصی ناشی از حذف
شدن از ليست، به اين ائتالف اعتراضی داشته باشند، دليل بر بی اعتباری نمايندگی 
برادر شاه آبادی نخواهد بود و ما در اينجا چند سئوال از نويسنده مقاله داريم که مطرح 

  :می کنيم

   ً                                                                   اوال  مگر در حضور خود شما در ابتدای جلسه اول نبود که چند تن از روحانيون 
در جواب ( هنگام ترک جلسه فرمودند ) نجمله خود آقای مرواريدم( حاضر در نشست 

که نماينده تام االختيار جامعه روحانيت مبارز آقای شاه آبادی ) اعتراض به ترک جلسه
ً                                         در مذاکرات حضور دارند؟ ثانيا  مگر در همان ابتدای مذاکرات وقتی از حدود                              

در حضور ( ن دفتر  و جامعه اختيارات نمايندگان حاضر در جلسه سئوال شد، نمايندگا
نفرمودند که ما اختيارات تام داشته و ) تن از روحانيون شورای مرکزی جامعه ٧

نمايندگان گروه های مؤتلفه و حزب گفتند ما اختياراتمان محدود بوده و بايد دوباره در 
                                          ً                         جلسات درون گروهی مطالب را مطرح کرده و اصوال  بر اين اساس جلسه دوم در 

آن هم در ساعت شب که بتوانيم به روزنامه های صبح ليست . پيشنهاد گشتهمان شب 
ً                                  ؟ ثالثا  اگر واقعا  ايشان نماينده جامعه نبودند به چه )در صورت توافق( را برسانيم            ً        

مجوزی نويسنده مقاله به همراه ديگر نمايندگان دفتر اصرار بر اين داشتند که با ايشان 
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      ً                       مخصوصا  در جلسه دوم که غير از ! ( مضاء نمايندبتوافق برسند و ليست مشترک را ا
اگر در جلسه دوم !) اين برادر هيچيک ديگر از اعضاء مرکزی جامعه حضور نداشتند

جناح به توافق مری رسيدند باز هم شما می نوشتيد که ايشان نماينده جامعه  ۴
ً               رابعا  ما همچنان از آ! روحانيت مبارز تهران نبوده اند؟ سئوال می خسرو شاهی ...      

نبودند چرا قبل از شروع جلسه اول ...                  ً                              کنيم که اگر واقعا  آقای شاه آبادی نماينده جامعه 
اين مطلب را بيان نفرموديد تا ما يا جلسه را تشکيل ) که خود شما هم حضور داشتيد( 

برای " جامعه"و يا اينکه به دنبال نماينده واقعی ) با کسی که نماينده نيست( نداده ، 
  ف باشيم؟ سکوت شما در آن موقع چند معنائی داشت؟ائتال

اگر لزومی پيدا کرد جزئيات مسئله را به اطالع " در خاتمه بيان فرموده بوديد که -٧
بگمان ما بسيار الزم است، ولی مشروط بر اينکه حد اقل ..." همگان خواهيم رساند
ضران در جلسه حجت      ً                            خصوصا  برادر مبلغی اسالمی  و نيز حا( نمايندگان ديگر دفتر 
نفر از نمايندگان سپاه و نماينده گروه های  ۴_ نماينده حزب –االسالم شاه آبادی 

ً           ما نيز در صورت لزوم خود رأسا  اينکار را . آن جزئيات را گواهی نمايند) مؤتلفه                             
در خاتمه ضمن يادآوری و تأکيد مجدد بر روی نکات ذيل خواهشمند ! خواهيم کرد

در روزنامه خود ) يا بهتر بگوئيم پاسخنامه" (نامه سرگشاده" ين است با درج کامل ا
آنچه ما را  -الف. عنيت بخشيد) به معنای واقعی کلمه( مخالفت خويش را با سانسور 

پاسخی باشدبه تمامی سئواالت و :         ً نمود اوال  " نامه سرگشاده" مجبور به نگارش 
ن و خواهران هوا دار بخصوص برای برادرا( ابهاماتی که در بخشی از جامعه 

ً           ثانيا  درج مقاله . مطرح است) سازمان در رابطه با ائتالف  و " ائتالف يا انحصار"      
بعد هم نحوه برخورد دوباره روزنامه انقالب اسالمی به همان مقاله در فردار همان 

٢۶يکشنبه (روز  بود که بجای تصحيح اشتباهات و تحليل ها و برخورد ها ، )  ١٢
که شما را به سرنوشت بامداد دچار " ن های تهديد آميز رفته بکار صحبت از تلف
اين تيتر نيز بنظر ما خود يک برخورد غير اسالمی بود که با مظلوم !" ( خواهيم کرد؟

نمائی، حقانيت مقاله مزبور را به اثبات رسانيد، و در عين حال مسائل ديگری را در 
  !)آنها آگاهيد ذهن جامعه مطرح ساخته که شايد خود بهتر از

سازمان مجاهدين انقالب اسالمی نسبت به وحدت نيروهای مسلمان و معتقد به -ب
مشی امام ارزش فوق العاده قائل بوده، معتقد است که تفرقه و تشتت بين اين نيروها، 
سردی تودۀ مردم به انقالب و خطوط موافق و هم آن خط، و نيز کناره گيری آنان از 
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ت و در نهايت جز شکست انقالب اسالمی گريزی در پيش صحنه اجتماع و سياس
گروه هم فکر  ۵نيز ، سازمان با " ائتالف بزرگ" بر اين اساس بود که قبل از . ندارد

ديگر به توافق رسيده بود و برای ائتالف بزرگ نيز  نماينده ما از برخی از ديدگاه 
ر همين جا توضيح د( های خاص سازمان نسبت به معرف کانديدا هاصرفنظر نمود 

می دهيم که تفکر سازمان و خمير مايه نظرياتش نسبت به معرفی کانديداها، کمابيش 
اما ضرورت ائتالف، نفع کلی آن برای ). گروهی بود ۶نفر ليست مؤتلفه  ٢٣همان 

هر چند خود اين امر ضربات کوتاه مدتی  را بر سازمان تحميل ( انقالب از طرفی 
حذف می گردد به امر ) از هر جناحی(ر حال مقداری از نظرها و اينکه ما به ه) کند

ائتالف برای وحدت هر چه بيشتر نيروهای اسالمی تن داده و در حد توان از آن 
  .پشتيبانی و تبليغ نموديم

در خاتمه ناگزير از يادآوری اين نکته ظريف نيز می باشيم که فرق است بين وحدت و 
ن است که معرفی افراد با يک سری معيارهای ائتالف زيرا در اولی رسم بر اي

مشترکی انجام گيرد که از ابتدای جناح های مختلف آن معيارها را قبول کرده و سپس 
ً                          در صدد معرفی افراد بر می آيند و در نتيجه لزوما  پاسخگوی تک تک نامزدها می                                                

ست که تک ، اما در نوع دوم ممکن ا)گروه ۵مانند ائتالف اوليه سازمان با ( باشند 
تک معيارها برای انتخاب افراد يکی نبوده، ليکن خود جناح های شرکت کننده در کل، 
در يک سری از اصول و ارزشها مشترک باشند که همين مالک ها و ارزش ها آنان 
را بهم نزديک و در نهايت به ائتالف وامی دارد که در اين نوع احتمال دارد فرد فرد 

تأييد جناح های شرکت کننده نبوده، اما در مجموع بخاطر  نامزدهای معرفی شده مورد
، و بيشتر )مانند ائتالف يزرگ( وحدت از  ديدگاه های خاص خويش گذشته اند 

و توکل بر خدااست  و او بر همه . نارضايتی ها نيز، چون ناشی از همين امر است
  چيز آگاه است

  بری امام خمينی به اميد سربلندی و پيروزی جهانی جمهوری اسالمی بره

    ) ١٢۶(»  ٢٧/١٢/۵٨سازمان مجاهدين انقالب اسالمی  
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  پاسخ  حزب جمهوری انقالب اسالمی به مقاله ائتالف يا انحصار 

  سر دبير محترم روزنامه انقالب اسالمی«

آن روزنامه مقاله ای بامضای آقای جعفری با  ٢۵/١٢/۵٨مورخ  ٢١۵در شماره 
حصار چاپ شده که چون ضمن تحريف حقايق اهانت هايی عنوان درشت ائتالف يا ان

به حزب جمهوری اسالمی در آن شده است خواهشمند است بمنظور روشن شدن 
حقايق و رفع ابهامات وارده، طبق قانون مطبوعات با همان حروف و در همان جا اين 

 با تقديم احترامات روابط عموی حزب جمهوری. پاسخ را دستور فرمائيد چاپ شود
  اسالمی

  پاسخی به مقاله ائتالف يا انحصار

                                               ً                             آقای جعفری، هنگامی که مقاله شما را خواندم شديدا  متأسف شدم که کسی که از جانب 
دفتر همآهنگی همکاری های مردم با رئيس جمهور  برادرمان آقای بنی صدر در 

ند و جلسه مذاکره برای ائتالف شرکت کرده بود چرا بايستی بدين گونه قلب حقايق ک
اين ائتالف بزرگ که ضربه ای بر مخالفين و کمکی به وحدت بيشتر ملت بود بناحق 
انحصار بخواند و طوری مطالب را تنظيم نمايد که مردم تصور کنند دفتر همآهنگی 
منتهای فداکاری را کرده و اين حزب و روحانيت مبارز و سازمان مجاهدين انقالب 

تماد مردم بوده اند که خواسته و بلکه کوشيده اند اسالمی و ساير سازمان های مورد اع
  .ليست حزب را به امضاء برسانند و انحصار طلبی حزب را تأييد نمايند

آقای جعفری آيا براستی مطلب همين گونه بود که نوشته ايد و آيا همين طور هم به 
قات با برادرمان آقای بنی صدر گزارش داده ايد؟ آيا علت اين که برای من اجازۀ مال

ايشان در صبح سه شنبه نگرفتند همين بوده است؟ من که به عنوان نماينده حزب 
جمهوری اسالمی در آن جلسات شرکت کرده ام اکنون برای اطالع ملت بزرگ ايران 
و رئيس جمهورمان قضايا را شرح می دهم و قضاوت را بعهده ملت می گذارم و از 

از برادر ابوشريف و چند نفر ديگر از  برادرمان آقای بنی صدر می خواهم تحقيق
شهمد بحث بنمايند و در صورت لزوم خود نيز ادای توضيحات حضوری آماده ام و 

  :اما قضايا بدين گونه بود که

حزب از ابتداء آماده ائتالف با جامعه مبارز تهران و سازمان های ديگر اسالمی بوده 
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انات گنگره و دفتر همآهنگی، چون               ً                            و با آنها مجمال  به گفتگو نشست ولی بخاطر جري
روش آن ها که آيا نامزد معرف می کنند يا نه و اگر کردن چگونه و بچه طريق، 
روشن نبود اين گفتگوها به ائتالف نينجاميد چرا که عده ای منتظر روشن شدن مسائل 
 بودند و عده ای نظر داشتند که با انتشار ليست نامزدهای گنگره با دفتر همآهنگی اگر
با هم ائتالف کنيم ممکن است چنين تلقی شود که در مقابل رئيس جمهوری جبهه گرفته 
ايم و چون همه و از جمله حزب معتقد بوده و هستند که بايد ضمن رعايت کامل قانون 
اساسی و اصول مکتبی با قاطعيت از رئيس جمهور حمايت بشود بهتر است با همه 

ولی پس از انتشار ليست های جامعه روحانيت . فوايد ائتالف اين کار انجام نشود
مبارز  و سازمان های مؤتلفه اسالمی معلوم شد که اکثريت نامزدهای حزب از طرف 

 ١٩نفر در ليست جامعه روحانيت مبارز  و  ١٧( آن ها نيز مورد تأييد قرار گرفته اند 
  )فنفر در  ليست سازمان های مؤتلفه اسالمی قبل از اين ائتال ٢٣نفر از 

تلفنی از طرف ابوشريف برادر  ١٩/١٢/۵٨خوشبختانه در غروب روز يکشنبه 
رزمنده و  انقالبی شده بود که دفتر همآهنگی آماده ائتالف است و از جامعه روحانيت 

همان  ٨مبارز  و سازمان های مؤتلفه پذيرفتيم و حزب دعوت به جلسه ای در ساعت 
راوان پذيرفتيم که هر چند با يکديگر بديهی است که همه با خوشحالی ف. روز شد

هميشه در خط امام بوده ايم اما اين نمايشی ديگر  از وحدت بين رئيس جمهور منتخب 
در آن شب ابوشريف و چند دوست ديگر . ملت و نهادهای انقالبی اسالمی می باشد

بعنوان بی طرف آمدند و از دفتر همآنگی آقای اسالمی و آقای تقی زاده تشريف 
دند و چون دوشنبه جامعه روحانيت مبارز  تهران شورا داشت و می خواستند در آور

شورای روز دوشنبه راجع به ائتالف و انتخاب نماينده ای تام االختيار صحبت کنند 
بحثی نشد و جلسه مذاکره برای ائتالف به ظهر روز دوشنبه در کميته ولی آباد موکول 

و فوائد ائتالف صحبت شد و من گفتم سياست  گرديد و فقط قدری راجع به مسائل روز
حزب حمايت از رئيس جمهوری است و اين کار را کرده است و بايد بدانيم ملت ما 
     ً                                                                   شديدا  نگران اين است که در اثر اختالف به انقالب صدمه وارد آيد و حتی از روش 

ی روزنامه انقالب اسالمی گله کردم که بجای کوشش در وحدت موضعی دارد که برا
بعضی اين تصور پديد می آيد که به خالف خط مشی الزمه يک روزنامه موضع 

برای روز دوشنبه ظهر من به نمايندگی از طرف حزب . خاصی نسبت به حزب دارد
به کميته ولی آباد رفتم و در آنجا پس از پايان جلسه روحانيت معلوم شد که حجت 

( ختيار جامعه روحانيت مبارز  شده اند االسالم حاج آقا مهدی شاه آبادی نماينده تام اال
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و آقای اسالمی و جنابعالی از ) و جنابعالی در مقاله خود اين موضوع را تأييد کرده ايد
طرف دفتر همآنگی نماينده تام االختيار هستيد و من به نمايندگی از طرف حزب و 

در اين . برادر مصطفی نيز از سازمان مجاهدين انقالب اسالمی جلسه تشکيل گرديد
نهاد بودند مشخص گرديدند و سپس آن ها که  ۴جلسه ابتدا افرادی که مشترک بين 

نمونه کاغذهای ( نهاد و آنها که فقط از سوی يک نهاد نامزد شده اند  ٣مشترک بين 
نهاد آن  ٣        ً                نفر کامال  مشترک کسانی که  ۴و قرار شد غير از ) نوشته شده موجود است
رد بحث قرار گيرند و اولين آن ها آقای دکتر حبيبی که حزب ها را نامزد کرده اند مو

معرف نکرده بود و من گفتم که ما مخالف نيستيم و پس از روشن شدن کل ائتالف 
بحث خواهيم کرد و پس از چند مورد نوبت به حجت االسالم موسوی خوئينی ها رسيد 

و بعد . نهاد بود ٣ترک که دفتر همآهنگی مخالفت کرد و اين اولين مخالفت با نامزد مش
نوبت به آقای دکتر آيت رسيد در اينجا آقای اسالمی از دفتر همآهنگی صريح گفتند که 

                              ً نفر آن ها بگذريم و سه نفر حتما   ٢١نفر که معرفی کرديم می توانيم از  ٢۴ما از 
ه                     ً                   جعفری و چند نفر حتما  نبايد باشند از جمل -تقی زاده –آقايان اسالمی . بايستی باشند

موسوی  –دکتر يزدی آقای چمران  -زواره ای-دکتر سيد محمود کاشانی - دکتر آيت
خوئينی ها اين موضوع از طرف جامعه روحانيت و سازمان های مؤتلفه اسالمی و 

به طول انجاميد و من گفتم در  ۵جلسه تا ساعت . حزب مورد اعتراض قرار گرفت
ابل قبول باشد و اين پيشنهادات شما ائتالف شرايطی را پيشنهاد کنيد که برای طرف ق

  .بيشتر به تصفيه کردن ليست نامزدها می ماند و يک تحميل است نه ائتالف

و من از شما خواستم که با توجه به اهميت فراوان ائتالف خود شما راه حلی برای اين 
کار تهيه نماييد و باالخره قرار شد چون حزب در آن شب شورا داشت و نظريات نهاد 

ً                                                نيز تقريبا  روشن شده بود هر کسی برود و پس از مشورت ها ساعت  ها همان  ١١          
جلسه از ساعت . شب به کميته ولی آباد و دبيرخانه جامعه روحانيت مبارز برگردد

صبح سه شنبه با حدود سه نفر از دفتر همآهنگی آقايان  ٣٠/۴تا ساعت  ٣٠/١١
م شاه آبادی و برادر مصطفی اسالمی، تقی زاده، جعفری و اينجانب و حجت االسال

آقای اسالمی در اول جلسه مطرح کرد که ما سه شرط داريم و غير از آن . ادامه يافت
  :ائتالف نمی کنيم

  نفر باشد ٣٠         ً ليست حتما  -١

      ً                              حتما  سه نفر نامبرده ما در آن باشند-٢
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  نفر از آقايان چمران، يزدی، آيت، کاشانی، زواره ای نباشند ۵-٣

ر مورد دو شرط اول محلی نداشتند و اما در مورد حذف افراد فوق سه نهاد ديگر د
مشکل اين کار را گوشزد می کردند و تنها دليل اصلی دفتر همآهنگی در اين پافشاری 

من توضيح . اين بود که اين ها با رئيس جمهور ضديت دارند و نبايد به مجلس راه يابند
ه انتقاد دارند و کسی را نمی توان به دادم که سه برادر نامزد حزب ضديت ندارند بلک

 ٣٠جرم افکار سياسی اش محکوم کرد و منزوی ساخت و در ضمن برای تنظيم ليست 
نفره عده ای حذف می شوند و عده ای می مانند که مرد توافق گروه های ديگر نيستند 

نفره يک  ٣٠و يا پس از حذف مشکالتی پديد می آيد و پيشنهاد کردم که بجای ليست 
نهاد تهيه شود که ضمن ائتالف مشکالت بعدی را  ۴نفره معرفی از طرف  ٢۴ليست 

بهمراه نداشته باشد و با اينکه دو نهاد ديگر اين موضوع را پسنديدند و با همه تالش 
 ۵دفتر همآهنگی باز در ساعت .                                  ً           بی طرف ها اسامی آنها را هم تقريبا  مشخص کرديم

و حاضر نشد قدمی فراتر برد و لذا جلسه بدون مذاکره همان سه شرط را تکرار کرد 
نتيجه به اتمام رسيد و فردای آن شب يعنی روز  سه شنبه باز به پيشنها بی طرفها و 

نفره  ٣٠جامعه روحانيت مبارز و با شرکت سه نهاد جلسه تشکيل شد و باالخره ليست 
مان تهران مواجه منتشر گرديد و ديديم که با استقبال عظيم مردم  قهر) ائتالف بزرگ(

  :بنابراين بايستی توجه داشت. گرديد

کسی که ائتالف نکرد  نماينده دفتر همآهنگی بود که حاضر نشد فکر منتقد را -١
بپذيرد و اجازه نفس کشيدن به او بدهد و آيا اين انحصار طلبی نيست که فقط بايد 

عدم زور را  طرفداران شما به مجلس بروند؟ و آيا برادرمان بنی صدر که سياست
مطرح می کنند خبر دارند که نماينده دفتر همآهنگی چگونه کوشيده زور را بکار ببرد 
و بعد که موفق نشده است اين چنين در روزنامه ديگران را به انحصار طلبی متهم و 
بلکه محکوم می نمايد؟ و باز هم برای رسيدن به مقاصد خويش و پوشاندن 

کنند و آيا برادرمان بنی صدر که با چريکهای فدائی  ضعفهايشان از زور استفاده می
خلق بر سر ميز مناظره تلويزيونی  می نشينند خبر دارن که آقای جعفری اجازه نمی 
دهند دکتر سيد حسن آيت نامزد مشترک حزب و سازمان های مؤتلفه اسالمی و 

و از و نايب رئيس مجلس خبرگان و استاد دانشگاه ها بسياری گروه های ديگر
مسئولين دفتر سياسی حزب جمهوری اسالمی فقط و فقط بجرم اينکه انتقاداتی بر آقذای 
بنی صدر  بخصوص قبل از رئيس جمهوری داشته اند به مجلس بروند؟ آيا اين ترور 
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نفر نامزد دفتر  ٢۴حاضرند )بنا به نوشته مقاله(عقيده نيست؟ و از همه بدتر اينکه 
ت ها به مجلس راه نيابند؟ آيا اين تنگ نظری و استبداد رأی همآهنگی را فدا کنند که آي

نيست؟ و من که يقين داشتم که رئيس جمهور  آقای بنی صدر دارای اين طرز فکر 
نيستند از آقايان خواست که صبح سه شنبه برای من وقت مالقاتی از آقای بنی صدر 

ا چگونه به آقای بنی بگيرند اما متأسفانه خبری نشد و خبری هم ندارم که مطالب ر
  صدر گزارش داده اند؟

در ليست ائتالف بزرگ تنها نامزدهای سازمان های مؤتلفه اسالمی تغيير  نکردند و -٢
نفر را  ٢٣بنابراين ليست حزب نبود که امضاء شد بلکه ليست آن ها بود که البته 

بارت را معرفی کردند در حاليکه آقای جعفری بدون رعايت اخالق و غير عادالنه ع
نفر از روحانيت مبارز  به ليست حزب  ۶آگاهانه بنحوی تنظيم کرده اند که گويا فقط 

نفر  ٣٠از  نفر ١٧شما که می دانستيد : افزوده شده اند و من از آقای جعفری می پرسم
جامعه روحانيت مبارز  قبل از ائتالف با حزب و سازمانهای مؤتلف يکی بوده اند چرا 

 ۶نفر اختالف داشتيم که  ١٣حقايق می کنيد؟ ما با روحانيت مبارز   بدين گونه تحريف
يک نفر يعنی برادرمان پور استاد را از مشترکات آن ها ونفر ۶ما کم کرديم ونفر

نفر مشترک بين سه نهاد هستند و  ٢۴حزب و روحانيت يعنی در حقيقت در اين ليست 
ارز  می باشد و سازمان های مؤتلفه نيز نفر آن ها تنها متعلق به جامعه روحانيت مب ۶
  نفر کم داشتند که اضافه شد و آيا ائتالف چيزی غير از اين است؟ ٧

اينکه نوشته ايد بسياری از روحانيون مبارز  مخالف اين ائتالف بوده اند اين بعهده  -٣
جامعه روحانيت مبارز  است  که پاسخ بگويد و  معلوم نمايد که آيا شخصيتی متقی و 
مبارز و پاک مانند حجت االسالم شاه آبادی در جلسه دوشنبه بنمايندگی آنان انتخاب 
شده بودند يا نه؟ و نيز آيا در تماسهائی که روز سه شنبه با اکثريت آنان گرفته شد و 
موافقت با طرح معرفی و ائتالف داشتند چه گفتند؟ و شما نيز که در مقاله تان تصريح  

سالم شاه آبادی از طرف جامعه روحانيت مبارز  صحبت می کرده ايد  که  حجت اال
کرد و خودتان بوديد که تصريح به تام االختيار بودن ايشان کرديد چرا و به چه دليل 

  اين مطالب را می نويسيد؟

حزب بخالف تهمت هائی که در اين مقاله به او زده شده است نه تنها انحصار طلبی -۴
نفر آن ها عضو شورای  ۴برادری  گذشته است که  ۶  نکرد بلکه در اين ائتالف از

مرکزی حزب هستند و سوابقشان در مبارزه و انقالب و خدمات گذشتهآن ها بر 
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همگان روشن است ضمن تقدير و تشکر از همه آن ها و اطمينان به اينکه برای آن هنا 
ً    يعا  به اگر چه بعلت مسافرت نتوانسته ام سر. نمايندگی يک سنگر است نه يک پست    

مقاله مورد نظر پاسخ دهم از سردبير روزنامه محترم انقالب اسالمی  می خواهم که 
ضمن تذکر به آقای جعفری اين مقاله را طبق قانون مطبوعات در همان صفحه و با 

  . همان حروف که مقاله ايشان چاپ شده درج نمايند

    )١٢٧(» با تقديم احترام   اسدهللا بادامچيان

  

  
  نده مقاله انحصار يا ائتالف؟ پاسخ نويس

  

پاسخ نويسنده مقاله انحصار يا ائتالف؟ به سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و حزب 
  جمهوری اسالمی

  
  تقلب کجاست؟

  

در جواب به مقاله يا انحصار يا ائتالف؟ سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و نيز «
اند اما چون در اين پاسخ ها حزب جمهوری اسالمی هر کدام جداگانه بدان پاسخ داده 

قلب حقيقت شده است بدين جهت به روشن کردن پاره ای از آن ها می پردازم و 
  :قضاوت را بعهده خوانندگان می گذاريم

  سازمان مجاهدين انقالب اسالمی -الف

و  ٢١٩سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در نامه سرگشاده خود  که در شماره های  
نويسنده هوشيارانه مطلب را : ب اسالمی به چاپ رسيد می گويندروزنامه انقال ٢٢٠

مدافع ) يعنی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی( جوری طرح می کند نشان دهد ما 
حزب بوده ايم و بيش از خود آن ها عالقمند بوده ايم که ليستشان مورد توافق قرار 

  .گيرد نمی تواند  خالی از غرض باشد
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امه سرگشاده بهترين دليل بر اين است که شما مدافع حزب بوده و خود محتوای اين ن-١
  .هستيد

از ما می پرسند که چون ما پيشنهاد کرده ايم که چند نفری که ضديت آن ها با رئيس -٢
جمهور  آشکار شده بود را از ليست بردارند، آيا اين همان مالک های طاغوتی نيست؟ 

البته فرق است بين ضديت و . نه چنين نيستو آيا اختالف با رئيس جمهور جرم است؟ 
اختالف فکری قبول است و کسی بدان اعتراض نکرده است و اما . اختالف فکری

اينکه ما اصرار داشتيم که آقای دکتر آيت  در ليست مشترک نيايد بعلت اختالف  
فکری او با  شخص رئيس جمهور نبود و ما اين مسئله را آنجا در حضور همه 

   ً                                                         اوال  بعلت ضديت ايشان چه پيش و چه بعد از  انتخاب شدن آقای بنی : يمتوضيح داد
ً                     ثانيا  ايشان قبل از کودتای . صدر به رياست جمهوری در مجامع مختلف است      ٢٨ 

مرداد در حزب بقائی بر عليه  حکومت دکتر دمحم مصدق فعاليت می کرد که بعضی از 
 ٢٨     ً                 ثالثا  بحث کرديم که از . ستسخنرانی های ايشان در روزنامه های آن زمان درج ا

مرداد به بعد چه کاری در خط انقالب کرده است؟ شما گفتيد انقالبی بوده است ما در 
     ً ثالثا  . جواب گفتيم برای ما روشن کنيد و خود شاهد بوديد که چيزی برای بيان نداشتيد 

ً      صحيح آن رابعا  است ن( دانش زمانی که انقالب نضج گرفته بود و دانشجويان و .)              
آموزان اعتصاب می کردند و کالس ها را تعطيل می کردند ايشان نه تنها کمک به اين 
اعتصاب ها نمی کرد بلکه خود تنها سر کالس می رفت و وقتی از او سئوال می شد 

من حقوق می گيرم :"کسی که نيست چرا درس را تعطيل نمی کنيد؟ در جواب می گفت
برای حزب حتی برداشتن حجت : " ديد که گفتيدو اين شما نبو" و بايستی درس بدهم

در همان " االسالم خامنه ای و رفسنجانی و باهنر خيلی ساده تر است تا دکتر آيت
زمان اين سئوال برای ما پيش آمد که آيا دکتر آيت حزب است؟ البته ما در مقاالت 

ر جداگانه ای روشن خواهيم کرد که اگر نمايندگان مجلس ضديت با رئيس جمهو
عالوه بر اينها . منتخب مردم داشته باشند چه خطراتی مملکت و اسالم را تهديد می کند

اگر اين مالک طاغوتی است؟ اين شما نبوديد که می گفتيد ما به هيچ وجه زير ليستی 
  !که آقای دکتر يزدی باشدامضاء نخواهيم کرد؟ يک بام و دو هوا چه معنی دارد؟

  

  حزب جمهوری اسالمی -ب

دکتر زواره ای، دکتر يزدی، چمران و موسوی :                    ً      درست است که ما بدوا  گفتيم اين-١
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اما همه بعد از بحث ناظران شاهد هستند که ما . خوئينی ها در ليست مشترک نباشند
تنها روی دکتر آيت و زواره ای اصرار داشتيم آن هم نه به دليل اختالف عقيده با آقای 

که ايشان بنا بگفته شما قبل از انتخاب شدن آقای  رئيس جمهور و نه به جرم انتقاداتی
بنی صدر به رئيس جمهور داشته اند، بلکه همانطوری که گفتيم ضديت  آشکار ايشان 

توضيح دادم و اما عملکرد ٢پيش و پس از انتخاب شدن و داليلی که در قسمت الف بند 
ر ثانی خود آقای زواره ای زمانی که تصدی زندان قصر را داشت موجود است و د

  .شما حاضر بوديد زواره ای را حذف کنيد و او جزو حذف شدگان بود

. اين مطلب که ما حاضر شده ايم ليست خود را فدای آيت کنيم کذب محض است-٢
همان طوری که خود . نفر مشترک داشت ١٣ليست ما با روحانيت مبارز بيش از 

گروه و پس از  ٣          ً     بودند بعدا  بين اذعان داريد قرار بود اول کسانی که بين همه مشترک 
آنچه را ما حاضر به پذيرفتن آن شديم آن است . و روی مابقی نيز بحث کنيم ٢آن بين 

که ما حاضر شديم بخاطر وحدت و جلوگيری از تشتت از خود درگذريم يعنی از سه 
بحث اين . وحدت بر اساس ضوابط باشد. نفری که شما ذکر کرده ايد مشروط بر اينکه 

د و آنچه که شما نوشته ايد اگر اين طور که شما عنوان کرده ايد بود چه جا داشت بو
آقای جعفری اجازه نمی دهند دکتر سيد حسن آيت نامزد مشترک حزب و :"که بنويسيد

سازمان های مؤتلفه اسالمی و سازمان های ديگر و نايب رئيس مجلس خبرگان و 
سی حزب جمهوری اسالمی فقط و فقط بجرم استاد دانشگاه ها و از مسئولين دفتر سيا 

اينکه انتقاداتی بر آقای بنی صدربخصوص قبل ازرئيس جمهوری داشته اند بمجلس 
پس مالحظه می کنيد که بحث اصلی روی دکتر آيت دورمی زدنه آنطوری " بروند؟

  .ما خودحجت االسالم شاه آبادی راقبول داريم بيايند و توضيح بدهند. که شما نوشته ايد

اگر بخاطر داشته باشيد جلسه روحانيت مبارز تشکيل شده بود و نمايندگانی پرسيدند -٣
که شما تام االختيار هستيد يا نه از جمله حجت االسالم مرواريد گفت هر وقت تام 
االختيار بوديد صحبت می کنيم چون تام االختيار نيستيد صحبت نمی کنيم و بحالت 

بدون تام االختيار بودن مثل قضيه رئيس جمهوری اعتراض ازجلسه خارج شد و گفت 
دکتر بهشتی، : واقع مطلب اين است که روحانيت مبارزمنتظر بودندکه آقايان. می شود

هاشمی فسنجانی و حجت االسالم سيد علی خامنه ای بيايند که با آنها صحبت کنند و 
. شاه آبادی هست                                               ً              چون ديدند که شما آمديد تک تک رفتند، منتها بعضا  می گفتند آقای

اينکه آقای حجت االسالم شاه آبادی نماينده تام االختيار نبوده است دليلش نامه ای است 
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شما جواب حجت . نفر از روحانيون مبارز آن را امضاء کرده اند ١٣که بيش از 
االسالم مرواريد را داديد اما اينکه آيت هللا خسروشاهی عنوان کرده اندکه ماخبر 

آقای شاه آبادی يک بارديگرچنين کاری کند ازجامعه روحانيت مبارز  نداشتيم واگر
ما از خود حجت االسالم شاه آبادی می خواهيم که برای .طرد خواهد شد، ساکت هستيد

  روشن شدن اين جريان جواب بدهند که ايشان نماينده تام االختيار  بوده اند يا خير؟

ده که با دفتر همآهنگی همکاری های اصل اين بو. بر سر ائتالف حرفی نبوده است-۴
  .مردم حجت االسالم شاه آبادی رئيس جمهور ائتالف شود

اگر بنا بگفته شما حجت االسالم شاه آبادی نماينده تام االختيار  بوده است پس چرا -۵
بعد از نيمه  ٢٢و آيا مگر يک نماينده که ساعت : " درجواب به مرواريد می نويسيد

شود آن هم با کهولت سن ممکن است صبح هم افراد آن  شب از جلسه خارج می
با بسيار از نمايندگان روز سه شنبه تماس " و باز چرا می گوييد " خبردار شوند؟

بيانات آيت هللا خسرو شاهی تکذيب مدعای . چه جای اين حرف ها داشت" گرفته اند
  .شما است

همه بدتر اين که شما و از : " شما در جواب حجت االسالم مرواريد می نويسيد-۶
صفحه بندی روزنامه را که کاری است تخصصی و اهميت هر يک توسط صفحه بند 
ها تنظيم می شود آن هم در آن ساعت شب دليل بر خدعه گرفته ايد و به ملت بيدار و 
آگاه اهانت کرده ايد که ساده دلند و خيال کرده اند با وجود تيترهای بزرگ، امام هم 

را امضاء کرده اند و بعد بدون دادن حق دفاع و يا الاقل يک تلفن  ليست گراور شده
توضيحی از مسئولين روزنامه آن ها را محکوم کرده و تحمت ها خدعه ها صحنه 
سازی، تزوير و بی انصافی و عدم انطباق با اخالق و  اصول به آن ها زده ايد و 

  "مجازات را به تاريخ محول ساخته ايد؟

توضيح اينکه تقلب همين ). ١٢٨(ا برای خوانندگان گراور می کنيمما عين آن صفحه ر
اگر خيال کنيد که مردم عادی چون از طرز صفحه بندی اطالع ندارند گفتار . جاست

ما خود مطبوعاتی  و اهل روزنامه . شما را باور خواهند کرد، به بيراهه رفته ايد
  :هستيم شما می دانيد که

ا نظارت سردبير و يا مسئول اصلی روزنامه صفحات و بخصوص صفحه اول ب-١
  .بسته می شود
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اندازه تيتر ها و اينکه کدام تيتر در کجای صفحه اول واقع شود با نظارت سردبير -٢
  .است

  .هر صفحه را تا مسئول امضاء و چک نهائی را نکند حق چاپ نخواهد داشت -٣

ن طرف و آن طرف کنيد اينکه اندازه حروف را و مطالب را جوری باال و پائين و اي
                                 ً                                          که امضاها در يک خط قرار گيرد کامال  آگاهانه بوده است و نه اينکه صفحه بند خود 

ال اقل اجازه بدهيد ما که از جريان روزنامه نگاری و . به خود اين کار را کرده است
نگارش صفحه مطلع هستيم که صفحه را به اين فرم در آوردن که امضاها در يک خط 

و خواننده را به خود جلب کند که خواست امام هم بوده است، از روی  قرار گيرد
اميدوارم که به خود آئيد و )١٢٩. (آگاهی و اطالع بوده است نه کار صفحه بند ها

اخالق اسالمی را اساس کار خود قرار دهيد و اال بر شما همان خواهد رفت که بر 
» دمحم جعفری. رفته استحزب، از زمان مشروطيت  تا به امروز  ١٨٠بيش از  

)١٣٠ (  

                                              ً                 يک مسأله اساسی که تا به امروز بر خودم نيز کامال  مکشوف نشده است، 
ر به رياست جمهوری انتخاب شد، چرا تا تنور صد اينست که، بعد از اينکه آقای بنی

ه که، همان موقع در اولين مالقاتی ک گرم بود، دولت خود را تشکيل نداد؟ بطوری
ر با آقای خمينی داشت، آقای خمينی بوی گفته بود دولت خود را تشکيل صد آقای بنی

آن روزها « :گويند صدر در مورد حزب جمهوری، می حتی آقای بنی. بدهيد
کردند  ام پيشنهاد می گردانندگان حزب جمهوری عقب زده بودند و همانطور که نوشته

. و من دولتی تشکيل بدهم و اداره امور را برعهده بگيرم که شورای انقالب منحل شود
روی چه اصل و مشکالتی تا تنور گرم بود تعلل به خرج داده شد و تنور به ) ١٣١(» 

  . سردی گرائيد و آنها پشيمان شدند

ر بوده است که چه صد يک جنبه آن شايد به لحاظ گير فکری خود آقای بنی
                                                            ً کند که هم آقای خمينی بپذيرد و مورد قبول ايشان باشد و هم بعدا   کسانی را معرفی

های هسته در آن موقع برای احراز  کنم از بچه فکر نمی. موی دماغ خودش نشوند
البته ايشان شايق بود که . وزيری کسی را در ذهنش آماده داشته است پست نخست

رد اينکه طرف مقابل چنين وزيری انتخاب کند ولی به مج آقای سالمتيان را به نخست
نفر دوم آقای نوبری در نظرش بود . احساس کردند به طرق مختلف زيرابش را زدند

دانست که وی را  که ايشان هم در آن زمان به دليل داشتن خانم خارجی، صالح نمی
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  . ديد های هسته را توانا و يا مناسب آن پست نمی ديگر بچه. معرفی کند

انتخابات در مورد اين مسأله فکر نشده بود و آقای حقيقت آنست که قبل از 
ر روی اين مسأله که در صورت بدست آوردن رياست جمهوری، تيم و هيئت صد بنی

در گروه هسته هم روياين . توانند باشند ليستی در دست نداشت دولتش چه کسانی می
ر هم که به صد و آقای بنیپنداشتند  موضوع فکری نشده بود و آن را خيلی ساده می

کرد چون قادر است با هر  توانايی خود و خودجوشی ديگران معتقد بود، فکر می
کسی بجوشد و کار کند و هدايت امور را در دست داشته باشد، در اين مورد بحثی با 

وزير  حداقل من ياد ندارم که حتی يکبار روی موضوع نخست.هسته مطرح نشده است
ّ                    و هيئت دولت قبل از انتخاب به رياست جمهوری بحثی جد ی به ميان آمده باشد                                                  .  

به هر حال تنور سرد شد و مسأله شکل ديگری به خود گرفت و بعد هم آقای 
ای به ما گفت که اين مهم نيست و آينده نزديک مجلس شورای  صدر در جلسه بنی

. مجلس تا حدودی برنده شويم کند و ما بايد سعی کنيم در ملی کار خود را آغاز می
پرسيده شد با چنين وضعيتی که هست و در صورتی که وزارت کشور در دست آقای 

  شود يک انتخابات آزاد و سالمی داشت؟  هاشمی رفسنجانی است، چگونه می

ر،  بعد از صد بعد از آن در شورای انقالب بحث شده بود و روزی آقای بنی
ای انقالب برگشت گفت، که قرار شده آقای مهدوی کنی وزير کشور اينکه از شور

  .ای را که معاون اداری وزير کشور است بردارد بشود و آقای زواره

آقای مصطفی ميرسليم معاون : توضيح اينکه وزارت کشور سه معاون داشت
ای معاون اداری  سياسی، آقای دکتر دمحمباقر شايورد معاون عمرانی و آقای زواره

تمام عزل و نصب استانداران، فرمانداران و بخشداران بعهدۀ معاون اداری . بود
وزارت کشور بود و چون او حزبی و از مؤتلفه بود بنابراين رابطه خوبی با آقای 

  . ر نداشت بلکه ضديت هم داشتصد بنی

شخص  ای را بردارد و روی اين حساب به شرط اينکه آقای کنی، آقای زواره
  )١٣٢(. ديگری را که مناسب باشد، جايش بگذارد به وزارت کشور منصوب گرديد
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  پوالدی ـ شايورد

  

نظر به اينکه آقای مهدوی کنی با مرحوم اميرحسين پوالدی رابطه قبلی داشت، 
بدنبال او فرستاده بود و با وی صحبت کرده بود که او را به معاونت اداری منصوب 

آقای پوالدی چون . را هم نوشته بود ولی هنوز ابالغ نکرده بود کند و گويا حکم وی
در نهضت آزادی با آقای دکتر شايورد دوست بود، بعد از اينکه آقای پوالدی از دفتر 

شود، يکراست به  کند و از دفتر ايشان خارج می آقای کنی وزير کشور خداحافظی می
لپرسی و گفتگو به ايشان رود و بعد از احوا دفتر دوست خود آقای شايورد می

گويد که بله قرار است که يکی دو روز آينده من همکار شما بشوم و به معاونت  می
  . اداری وزارت کشور منصوب گردم

آقای شايورد همان شب . رود بعد از اينکه آقای پوالدی از پيش آقای شايورد می
ای که آقای پوالدی  هگويد، چه نشست رود و می ای می به منزل و يا دفتر آقای زواره

يکی دو روز آينده جايت را خواهد گرفت و قرار است که شما را بردارند و ايشان را 
گويد، هيچ ايرادی ندارد و من همه چيز را برای  ای می آقای زواره. جای شما بگذارند

ام و  ام و حتی بخشداران را هم برای اينکار عوض کرده انتخابات مجلس آماده کرده
مرا هم بردارند، اين مدت کمی که به انتخابات مانده آقای پوالدی نه افراد چنانچه 

  . تواندهمه آنها راعوض کند ومجبور است که با همۀ آنها کار کند الزم را دارد ونه می

شناسی او با روابطی که دارد  گويد، شما اقای پوالدی را نمی آقای شايورد می
بيرون بياورد و قطع بدان در فاصله کمی همۀ تواند دويست نفر از هر آستين خود  می

بعد از اين بحثها، به اتفاق پيش . آنها را معزول و ديگران را جايگزين خواهد کرد
دهند و آنها هم به  روند و جريان را توضيح می آقايان بهشتی و هاشمی رفسنجانی می

ای مختلف از ه آورند و مهدوی نيز زير قول خود زد و به بهانه مهدوی کنی فشار می
  )١٣٣( .ای امتناع ورزيد برداشتن زواره

که  بطوری. جهت روشن شدن سابقه آقای شايورد، بايد کمی به عقب رفت
                                              ً            ً              منقول است وی در جوانی عضو حزب توده بوده و بعدا  هم که ظاهرا  از حزب بيرون 
ا                  ً                                                     آمده، چنانچه بعدا  معلوم شد نفوذی حزب در نهضت آزادی بوده است و همچنان ت
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از طرف ديگر با . بعد از دستگيری اعضا و سران حزب با حزب در ارتباط بوده است
حزب جمهوری اسالمی و آقای حسن آيت نيز مربوط بوده و رابطه و همکاری داشته 

  . است

روزی بدون اطالع . نی که دوست دکتر شايورد بود الدين قره بنابه گفته رکن
زند و آقای  رود زنگ درب را می ل ايشان مینی برای ديدن شايورد به منز قبلی قره

آقای شايورد از روی . خورد افتد جا می آيد و تا چشمش به وی می شايورد بيرون می
وقتی به داخل اطاق پذيرائی . شود کند و ايشان داخل منزل می ناچاری تعارف می

  . بيند که آقای حسن آيت آنجا نشسته است رود می می

گويد شما  آيد و به آقای شايورد می بيند، بيرون می میايشان تا دکتر آيت را 
  . آيم ميهمان داريد و يک وقت ديگری می

دهد که آنچه  آيد دم درب آقای شايورد وی را قسم می نی بيرون می وقتی قره
نه من تعهدی ندارم . گويد ديدی پيش خودت بماند و جايی آن را نقل نکنی، او هم می

گوئی که ايشان                  ً           کنم خودت هم بعدا  بدوستان می فکر می و به دوستان خواهم گفت و
  )١٣۴( .در منزل شما بوده و با شما مراوده داشته است

ر و صد     ً                                                             بعدا  ما فهميديم يکباری هم که آقای ميرسليم برای آشتی دادن آقای بنی
ای آيت، هر دو را به منزل خودش دعوت کرده بود، اين مالقات هم از طريق آق

و بدين ترتيب حزب توده، و حزب جمهوری . شايورد غيرمستقيم ترتيب داده شده بود
ر با هم صد اسالمی و آيت و دار و دسته دکتر بقايی در شکست و حذف آقای بنی

بيست و پنج سال در ايران چه «بنابه گفته تاريخ .  همکاری و همياری داشتند
، آقای آيت مالقات خود را با ۴١۴ابائی، جلد دوم، ص ، تأليف داود علی ب»گذشت؟

  :صدر چنين گزارش کرده است آقای بنی

ابتداء من با رفتن به . صدر اتفاق افتا مالقاتی چندی پيش بين من و آقای بنی«
اش برداشت و با  گفتند که آيت هم دست از عقيده وزيری مخالفت کردم، زيرا می نخست

ای باشد، قبول دارم، که آقای  و گفتم اگر خانه. کردصدر کنار آمد و سازش  بنی
  » .صدر آمدند و من هم رفتم و جلسه تشکيل شد بنی

. ، اتفاق افتاده باشد١٣۵٩اين مالقات بايد اواخر ارديبهشت و يا اوايل خرداد 
به هر حال به ترتيبی که وزارت کشور و آقای خمينی در مورد انتخابات عمل کردند و 
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  . اکثريت مجلس در اختيار حزب جمهوری اسالمی قرار گرفتذکر آن رفت، 

شناسد و آن را افتتاح  ر تهديد کرد که مجلس را به رسميت نمیصد آقای بنی
آقای خمينی هم طبق روش  ) ١٣۵( .وزير به آن معرفی نخواهد کرد کند و نخست نمی

ان نباشيد و کارها درست گفت که نگر خودش با به نعل و به ميخ زدن به وی می
ر فشار آورد و وی نيز از صد کنم، به آقای بنی شود و من خودم مشکل را حل می می

    ً                 رسما  افتتاح کرد و يک  ١٣۵٩تير ماه  ٧حرف خود عدول کرده مجلس را در تاريخ 
 جمهور، با افتتاح مجلس وسيله رئيس. قدم ديگر در مقابل آقای خمينی عقب نشست

ر صد معنايش به رسميت شناختن و قانونی بودن آن بود، در چنين حالتی آقای بنی
ّ   ام ا . طرفها را تا جائی که ممکن است به خود جلب کند کرد که حداقل بی بايد سعی می  

وی در اين . به عکس وی از در مخالفت با مجلس برآمد و آنها را نيز از دست داد
. کردند که با مجلس بجوشم البته بسياری از نمايندگان اصرار می« :گويد رابطه می

ّ      ام ا نمی... گفتند اکثريت حزبی نيستند و نمايندگان را روشن کنم، می پذيرفتم چرا که   
با اين مجلس مخالفت . خواستم به مجلس عالوه بر رسميت مشروعيت نيز بدهم نمی

ّ              ام ا وقتی فکر می... شد کردم، مخالفت از هر دو سو، روز به روز بيشتر می کنم اگر   
نماينده  ۴٠کردند و دست کم  مخالفان استبداد مالتاريا، از وضعيت ارزيابی درستی می

ايستادند با توجه به  از کسانی را که به مجلس فرستادند که روی حرفشان می
  )١٣۶(» .توانست به سمتی برود که رفت گيری عمومی، مجلس نمی جهت

ر پس از تنفيذ حکم رياست جمهوريش وسيله رهبر انقالب در صد آقای بنی
که نتوانست دولت خود را  و قدرت قانونی پيدا کردن، با وجودی ۵٨بهمن  ١۵تاريخ 

                                                                     ً تشکيل دهد، با برعهده گرفتن رياست شورای انقالب با دولت شورای انقالب رسما  
گيری  از آن بحران گروگان مهمترين معضل آن دوران و بعد. مشغول به کار گرديد

الشعاع خود قرار داده و عالوه براينکه ايران را در  بود که کل سياست کشور را تحت
انزوای کامل سياسی و اقتصادی در جهان قرار داده بود، موجب پديد آمدن دولت در 

پس از . دولت دانشجويان پيرو خط امام بعنوان کانون قدرتی جديد در کشور گرديد
ر به رياست جمهوری آقای خمينی در ابتداء بوی وعده داد که صد آقای بنیانتخاب 

ّ                     گذارد ام ا سپس از آن عدول کرد گيری را بعهده ايشان می حل بحران گروگان        . )١٣٧(  

کردند و با در اختيار  دانشجويان پيرو خط امام که در تمام امور دولت دخالت می
اسالمی ايران با به اصطالح افشاگريهای خود،  داشتن صدا و سيمای جمهوری
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منزلتهای انسانی و حقوق فردی و اجتماعی را از بين برده و بدون قاضی و دادگاه، 
شب از صدا و . کردند اين و آن را به خيانت، جاسوسی، عامل بيگانه بودن، متهم می

مختلف در شد و بالفاصله پس از آن با عواملی که تحت نامهای  سيما افشاگری می
شب . شدند اختيار داشتند افراد در منزلشان بازداشت و به دادستانی انقالب منتقل می

افشاگری عليه آقای دکترناصر ميناچی از  ٢٢هنگام بعد از اخبار شب حدود ساعت 
بعد از نيمه شب در منزلش بازداشت  ٢صدا و سيما پخش شد و بالفاصله ساعت 

ر و تصويب شورای انقالب ساعت صد فشار آقای بنی گرديد و به اوين برده شد که با
  )١٣٨( دقيقه روز بعد از زندان آزاد گرديد ٣٠/٢٢

 ١٠ر به شدت به عمل دانشجويان حمله کرد و عمل آنان را مخالف صد آقای بنی
منوع اصل قانون اساسی شمرد و سرانجام در شورای انقالب اين نوع افشاگری م

که اسنادی عليه گروهها و اشخاص وجود دارد آنها  گرديد و قرار شد در صورتی
که اتهامی وارد بود،  تحويل يک هيأت قضايی داده شود تا پس از بررسی در صورتی

  )١٣٩( .طبق ضوابط قانونی از متهم بازجوئی بعمل آيد

رات آن گيری و اث گيری بحران گروگان نظر به اينکه در مورد چگونگی شکل
ام، در اينجا به  بحث کرده» گيری و جانشينان انقالب گروگان«بطور مشروح در کتاب 

و به توضيح . دهم کنم و عالقمندان را به آن کتاب ارجاع می همين مختصر قناعت می
انقالب فرهنگی که يکی از عوامل استقرار استبداد و ديکتاتوری و آماده کردن و 

               ّ                          جمهوری منتخب مل ت ايران است به شرح تعطيلی شدن طرح کودتا عليه رياست 
 ۵٩خرداد  ٢٢دانشگاهها که به منظور اجرای انقالب فرهنگی است و فرمان آن در 

  .  پردازم صادر شد، می
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 فصل دوم
  

 انقالب فرهنگی
  

عواملی که در صدد قبضه کردن کامل قدرت بودند و پشت سنگر دانشجويان 
کردند، به بهانۀ تغيير نظام آموزشی کشور و  يت میمخفی و از پشت آنها را هدا

بايستی   گيری فرو نشسته بود و می انقالب فرهنگی، برای اينکه تب و تاب گروگان
برای سد کردن راه موفقيت رياست جمهوری، طرح بستن دانشگاهها را به اجراء در 

های سياسی قرار بر گلوله بستن و کشت و کشتار، دانشجويان مخالف و گروه. آورند
به بهانه تبديل کردن دانشگاه به مرکز دفاتر احزاب و دستجات و انبار کردن سالح و 

ر به موقع وارد عمل شد و مانع کشت و صد مهمات، گرفته شده بود که آقای بنی
                     ّ                         زاده، رئيس دانشگاه مل ی وسيله دانشجويانی که در  آقای دکتر تقی. کشتار گشت

ويان پيرو خط امام، شرکت داشتند، مطلع شده بود که به بهانۀ لزوم جلسات دانشج
  )١(. انقالب فرهنگی قرار بر اجرای طرح بستن دانشگاهها گذاشته شده است

ای از شورای انقالب  سازمانهای دانشجويی مسلمان و دانشجويان طی اطالعيه
  .خواسته بودند که انحالل نظام دانشگاهی کشور را اعالم کند

ر با تعطيل کردن صد ن منظور جلسه شورای انقالب تشکيل شد و آقای بنیبدي
 ٢٩دانشگاهها مخالفت کرده، تهديد به استعفا کرد که در نتيجه در همان روز 

 )٢( .، در حضور آقای خمينی باز جلسه شورای انقالب تشکيل شد۵٩فروردين 
دانشگاهها را ستاد فعاليتهای » ضد انقالب«بهانه اين بود که چون گروههای 

 ١٠و » ضد انقالب«درصد استادان  ١٠اند و نظر به اينکه  مسلحانه در کشور کرده
تفاوت هستند، با بستن دانشگاهها و  درصد استادان بی ٨٠درصد هم موافق انقالب و 

های تحصيلی، انقالب اسالمی به  و تغيير برنامه» ضد انقالب«درصد  ١٠تصفيه 
  )٣(. رسد یپيروزی م

ـ از تعطيل ١: سرانجام پس از بحثهای مختلف در همان جلسه موافقت شد
ـ سال تحصيلی ادامه يابد و در خرداد ماه امتحانات بعمل ٢. دانشگاهها صرفنظر شود
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آيد و در تعطيالت تابستانی، وزارت علوم تغييرهای الزم در نظام دانشگاهی را 
از سال تحصيلی جديد آن را به اجرا  مطالعه و پس از تصويب مقامات مسئول،

ـ به گروههای سياسی که دانشگاهها را مراکز فعاليتهای خويش قرار ٣. بگذارند
ارديبهشت فرصت داده شود که مراکز خويش را به خارج از  ٢شنبه  اند، تا سه داده

  دانشگاه انتقال دهند و در بيرون از دانشگاه براساس قانون اساسی از آزادی فعاليت
  )۴( .برخوردار باشند

از طرف ديگر اطالع حاصل شد که حزب جمهوری اسالمی و سازمان مجاهدين 
شنبه،  اند که قبل از روز سه انقالب اسالمی و دانشجويان پيرو خط امام، تدارک ديده

به ) ۵(. زد و خورد خونينی را بوجود آورده و آن را دست آويز تعطيل دانشگاه کنند
ش شده بود که از بيرون به درون دانشگاه و از درون به رياست جمهوری گزار
ر را صد شود که وی برادرزاده خود آقای دکتر سيدحسين بنی بيرون، تيراندازی می

کوششهای وی و چند نفر . فرستاد و از مردم خواست اطراف دانشگاه را خالی کنند
روز پيش از تخليه دانشگاه زد و ديگر تا صبح روز بعد ادامه يافت و گرچه در دو 

ّ   خوردهايی بوقوع پيوست و چند نفر جان خود را از دست دادند ام ا  طرح دانشگاه «                                                        
نتوانست اجراء شود و گروهها، ستادهای خود را در دانشگاه جمع » غرق در خون

انقالب . کردند و طرح تعطيل شدن دانشگاه عقيم ماند و دانشگاه به کار خود ادامه داد
گی و توطئه بستن دانشگاه که برای ادامه حکومت مراکز متعدد قدرت خودکامه فرهن

ريزی شده بود،  جمهوری و قبضه کردن دانشگاهها طرح و ممانعت از پيروزی رئيس
ای را که از آن انتظار داشتند حاصل نگشت و بنا به گفته آقای دکتر آيت، در  نتيجه

ر سوار بر موج شد و از آن سالم جست و آن را به سمت صد انقالب فرهنگی آقای بنی
ا در برنامه های بعد کاری خواهيم کرد که بابای بنی. دلخواه هدايت کرد ّ                                                 ام  ر هم صد  

  )۶( .اش برآيد نتواند از عهده

بعد از تنفيذ حکم رياست جمهوری و برای بيرون بردن صدا و سيما از دست 
ر از طريق فشار افکار عمومی و فشار بر شورای انقالب، صد بنیطلبان، آقای  قدرت

موفق به تعويض شورای سرپرستی شد و آقايان دکتر احمد غضنفرپور، دکتر 
  )٧( .دمحمعلی هادی و حداد عادل به شورای سرپرستی منصوب شدند

ان پيرو با محدود شدن قدرت آنان از صدا و سيما و کوتاه شدن دست دانشجوي
خط امام از سازمان صدا و سيما و از دخالت در بعضی امور و افشاگريهايشان و به 
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سنگ خوردن تيرشان در قبضه کردن دانشگاه و بستن آن، سرانجام آقای خمينی 
جهت حمايت آنان و برخالف قانون اساسی که خود آن را امضاء کرده بود، در تاريخ 

                           ً        شکيل شورای انقالب فرهنگی عمال  برنامه با صادر کردن فرمان ت ۵٩خرداد  ٢٢
بستن دانشگاهها به اجراء درآمد و در اين رابطه بسياری از استادان، محققين، 

پس از .  تصفيه و از دانشگاه و محيطهای آموزشی اخراج شدند... پژوهشگران و
ذکر مختصر و فشرده انقالب فرهنگی، برای روشن شدن هدف و ماهيت طرح انقالب 

و بسته شدن دانشگاه، پس از فرمان تشکيل شورای انقالب فرهنگی در  فرهنگی
  : دهم ، وسيله آقای خمينی، بحث را در سه قسمت زير ادامه می۵٩خرداد  ٢٢تاريخ 

  ـ هدف از طراحی انقالب فرهنگی١

، روز فرمان تشکيل شورای  انقالب ۵٩خرداد  ٢٢فروردين تا  ٢٨ـ سير وقايع از ٢
  فرهنگی 

  انتصابی و بستن دانشگاهها» انقالب فرهنگیستاد «ـ ٣

  
  ـ هدف از طراحی انقالب فرهنگی١

  

حقيقت آنست که انقالب فرهنگی و بستن دانشگاه به بهانۀ تغيير نظام آموزشی 
های قدرت  کشور، برای به انحصار در آوردن دانشگاهها، در جهت تحکيم پايه

ر قسمتی از برنامه حکومت اسالميش را از صد                       ّ         حکومت استبدادی بود واال  آقای بنی
قبل، تغيير سيستم آموزشی و فرهنگی کشور در جهت رسيدن به آزادی و استقالل 
کشور قرار داده بود ولی بستن و تعطيل کردن دانشگاه جريان بدست گرفتن قدرت 
بود و نه تغيير سيستم آموزشی، زيرا تغيير سيستم آموزشی تعطيل کردن و بستن 

تحت عنوان  ۵٩ارديبهشت  ١دانشگاه الزم نداشت و به همين علت در سرمقاله 
گرداننده جناحی از يک گروه سياسی به دستياران « :آورده شد» نبايد گذاشت که«

  : ر موفق بشود، برای اينکار الزم است کهصد خود تعليم داده است که نبايد گذاشت بنی

جمهوری و مسئول امور  ام کارها بشويم و وانمود کنيم او رئيسـ غير مستقيم مانع انج
  . ها از اوست کشور است و نارسائی
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  . ـ مجلس را آماده کنيم تا در هر لحظه مناسب در برابر او بايستد

  . گيری کنيم ـ او را وادار به کناره

و اگر برای دانشجويانی، مسئله تغيير نظام آموزشی، مسئله اصلی است، برای 
شان را ارضاء کنند، تعطيل   های شخصی کنند بايد به هر قيمت کينه ای که گمان می دهع

يعنی همه جا تعطيل بشود تا نظام . دانشگاه بايد بصورت موج همه جا را در بربگيرد
اند تا کنترل حرکت را  ای در پشت نشسته بدين قرار عده! غلط و ضد انقالبی تغيير کند
ر را فراهم صد خود با تعطيل عمومی کشور ناکامی بنی در دست بگيرند و به خيال

  : اند چرا که اينها کور خوانده. بياورند

دولت فعلی برگزيده اکثريت . جمهوری مسئوول دولت فعلی نيست ـ رئيس١
چين را در » انقالب فرهنگی«خواهند  آنها که از پشت سر می. شورای انقالب است

او را از » انقالب«ر ليوشائوچی است و با اين صد کنند بنی گمان میايران کپی کنند و 
دانند  کنند و نمی کنند آشکارا بوطن خود خيانت می دارند و يا ضعيف می سر راه برمی

  :که

نظير در تاريخ  ، مردی است که ملتی با اکثريت بی.ر ليوشائوچی نيستصد بنی
اند و موافق سنجش افکار امروز آنها هم که  به رياست جمهوری برگزيدهدنيا او را 

  . اند رأی نداده بودند، با او موافق شده

دانشجويانی که خود را مسئول و نسبت به سرنوشت کشور دلسوز و خود را 
دانند بايد با استواری تصميم شورای انقالب را باجرا  مسلمان و پيرو خط امام می

  . بگذارند

ر نظام آموزشی، بايد با تغيير عمومی اجتماعی همراه باشد و امری نيست که تغيي
بنابر اين ايجاد آشفتگی در شرائطی که حکومت در دست نيروی . جداگانه انجام پذيرد

ها تنها  اين آشفتگی. اسالمی است، نه قابل توجيه است و نه بسود حکومت اسالمی
خورد و مردم کشور بايد هوشيار  می بکار تسويه حسابهای داخلی و برخورد قدرت

  . باشند و نه تنها وارد اين بازيها نشوند بلکه بجد با آن مقابله کنند

گذرد برای مردم روشن و آشکار  دانيم که هر چه پشت پرده می وظيفه خود می
  ) ٨(» . بازگو کنيم تا مردم خود نسبت به سرنوشت خود تصميم بگيرند
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ساس مداراک و شواهدی که در دست داشت در روزنامه انقالب اسالمی برا
ما مدارک و شواهدی را که در دست است «: نوشت ۵٩ارديبهشت  ٣تاريخ چهارشنبه 

جمهوری  ورزی عليه رئيس ای از درون و برون حزب به کينه کند که عده و اثبات می
حزب کنند برای شورای  پردازند و اين کار را در ديگران نيز القا می         ّ    منتخب مل ت می

کنيم  خواهيم فرستاد و در انتظار جواب ايشان خواهيم ماند و برای اشاره يادآوری می
که برادران حزب به آرشيو روزنامه جمهوری اسالمی مراجعه کرده و روش اين 
روزنامه را در دوران انتخابات رياست جمهوری و بعد از آن مورد بررسی قرار 

  )٩(» .دهند

صدر تصريح کرده است که بحث انقالب  از آقای بنیآقای بازرگان نيز در دفاع 
در يکی از بحثهای کنار شورای انقالب « :فرهنگی، بحث تغيير نظام آموزشی نيست

صدر با حضور وزير فرهنگ و آموزش عالی و نمايندگان آقايان  آقای بنی
 اگر طرحی. گفته بودند که انقالب فرهنگی جنجال و انحالل الزم ندارد) دانشجويان(

    )١٠(» .کنيم گذاريم و با هم بررسی می داريد بياوريد روی چشم می

ر که خود براساس اطالعاتی که بدست آورده و هدف از انقالب صد آقای بنی
در سر مقاله روزنامه  ۵٩فروردين  ٣٠فرهنگی را خوب در يافته بود، در روز شنبه 

  : انقالب اسالمی از جمله نوشت

مواردی که امروز مسئله شده است، تغييرات بنيادی در نظام آموزشی  يکی از«
اين کار چگونه و در چه زمانی بايد انجام بگيرد؟ ضرورتهای باال را چه مقامی . است

بايد شناسايی علمی کند؟ چه مقامی بايد ببيند که آيا زمينه اجتماعی انجام اين تغيير 
کانات انجام آن را کدام مسئولی برآورد کرده فراهم شده يا خير؟ حدود اين تغيير و ام

های داخلی و خارجی درگيری وجود دارد چگونه  است؟ در کشوری که در همه جبهه
  توان به هدفهای انقالب دست يافت؟  می

ای که  در جامعه. شود ضرورت تغيير با تغييرات اقتصادی و اجتماعی فراهم می
و تحت محاصره اقتصادی نيز قرار چرخ اقتصاد هنوز به حرکت در نيامده است 

گرفته است، بعثت فرهنگی و آن تغيير بنيادی فرهنگی، به وجود آمدن روحيه کار و 
انقالب «هر عملی بنام . گيری است تالش و نظم و به خصوص وحدت تصميم

گيری باشد، ضد  که انحراف از اين عمل تعيين کننده و وحدت تصميم» فرهنگی
با توجه به اين حقايق است . ... با اسالمی کردن فرهنگ است              ً      انقالبی و قطعا  مخالف
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فروردين ماه در  ٢٩که دانشجويان مسلمان بايد اجرای مصوب شورای انقالب که در 
حضور امام اتخاذ شد را فريضه خود شناسند و نه تنها در برخوردها پيشقدم نشوند 

ها تعطيل  تادهای گروهروز س ٣بلکه مانع از هر گونه برخورد بگردند تا اگر ظرف 
  )١١(» .نشدند به ترتيبی که مقرر است عمل شود

  : فروردين باز در سر مقاله روزنامه انقالب از جمله نوشت ٣١وی در يکشنبه 

بر شورای انقالب است که از خود قاطعيت نشان دهد و تصميم خود را ... «
الب بلکه حيات ملی امروز نظم شرط تداوم انق. بدون درنگ و تأخير به اجرا گذارد

  )١٢(». ماست و بايد با روحيه انقالبی و مصمم آن را برقرار کرد

ای تحت عنوان  ارديبهشت در سرمقاله ٣رياست جمهوری در چهارشنبه 
  : متذکر شد» استقرار حاکميت«

بايد انقالب فرهنگی را از ابداع، از توليد، از جستجوی روشهای سازنده برای «
دانشجوی مسلمان بايد بداند تا . کرد جامعه اسالمی شروع میراهبری جامعه بسوی 

برد، مجذوب  وقتی در روشها و در هدفها و حتی در کلمات و اصطالحاتی که بکار می
داند، انقالب اصيل فرهنگی محال  است که جز تخريب نمی» چپ قالبی«و مرعوب 

ای زورمدارانه، در هر اندازه کار مسابقه در خودکامگی در تصميم، در فعاليته. است
باال گيرد، ) چه با روتوش و چه بدون روتوش(مصرف فرآوردهای غرب و شرق 

قرار » چپ قالبی«گيرد و بيشتر در دست  دانشگاه بيشتر از اسالم دوری می
توان تغييرات بنيادی را به صورت طرح بر کاغذ نوشت، اين  و اگر می... گيرد می

اين نظام با مبارزه با کيش . تعطيل در کشور نداردکار نياز به تعطيل دانشگاه و موج 
دانشجويان . کند شخصيت و تبدل به انسان فعال و نسبی با روشهای سازنده تغيير می

  ...گرفتند مسلمان هم از ابتدای پيروزی انقالب بايد اين نقش را برعهده می

را » زعمليات قهرآمي«اينها، اين گروههای چپ نما در دو روز گذشته، ابتکار 
خواهند دانشگاهها را  چرا؟ بهانه آنها چه بود بهانه اين بود که می. در دست گرفتند

در دانشگاه درس و . اند غاقل از اينکه خود دانشگاهها را تعطيل کرده!! تعطيل کنند
ها تبديل                        ً                                           بحثی در کار نيست و عمال  به مرکز فعاليتهای تخريبی و صدور اين فعاليت

وقتی من پرسيدم . ها تبديل شده است های توطئه مرکز تهيه نقشه در عمل به. شده است
انقالب فرهنگی چه حاجتی به تعطيل دانشگاه دارد، پاسخ شنيدم که دانشگاه به 
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گويند طرح اين  بگذرم از اينکه حاال می(ها تبديل شده است  ستادهای عملياتی گروه
دانشگاه . صول آن علم باشددانشگاه بايد جای علم باشد و مح). موضوع انحرافی است

  ...نياز کند، مستقل کند و بايد جامعه را بی

طور که تعطيل دانشگاه دليل نداشت، ايجاد برخوردهای خونين  بدين قرار همان
تضاد «اگر آنها هم به حرفشان پابند بودند و فرق . از سوی چپ نمايان نيز دليل نداشت

نبايد تن به روشهای تخريب . دانستند می» تضاد غير آنتاگونيستی«را با » آنتاگونيستی
در کردستان و همه . آوردند دادند و اسباب سنگين شدن جو خشونت را فراهم می می

  )١٣(». کند جای ديگر نيز همين سخن صدق می

از » معنی تجاوز«در سر مقاله  ۵٩ارديبهشت  ۶رياست جمهوری در تاريخ 
  : جمله متذکر شد

ای  ه هنگام مراجعت از خوزستان لوکوموتيو حادثهاين تعبير درست است که ب«
گسترد و بايد با خونريزی مهيب و  شد و به همه جا دامن می که از دانشگاه شروع می

من توانستم به درون آن بپرم و . انجاميد، به حرکت درآمده بود سقوط دولت انقالبی می
کارتر در نطق ديروز هدف اين حادثه را آقای . با زحمت طاقت شکنی آن را مهار کنم

  : خود در مقام توجيه تجاوز دولتش به ايران به روشنی و وضوح تمام شرح کرده است

با جريان مداوم اضمحالل قدرت مرکزی در ايران و خطرهای روز افزونی که «
بود و نيز درک صريح و روشن اين مطلب که آزادی  متوجه سالمت گروگانها می
ر نخواهد بود، من تصميم گرفتم عمليات آزادی گروگانها                          ّ گروگانها به اين زوديها مي س

  ). ١۴(»را آغاز کنم

با توضيحاتی که گذشت بايد معلوم شده باشد که هدف از طرح انقالب فرهنگی 
و تعطيلی دانشگاه به انحصار در آوردن دانشگاه و يکدست کردن قدرت بوده است و 

ت، حال به قسمت دوم که سير ای بيش نبوده اس تغيير سيستم آموزشی کشور بهانه
پردازم که در قسمت اخير و سوم که  است می ۵٩خرداد  ٢٢فروردين تا  ٢٨وقايع از 

  .       ً                                                      بعدا  خواهد آمد، مطلب قسمت اول نيز روشنائی بهتری خواهد يافت
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  ۵٩خرداد  ٢٢فروردين تا  ٢٨ـ سير وقايع از ٢

  

  )روز فرمان تشکيل شورای  انقالب فرهنگی(

جمهور برای احيای طرحهای عمرانی و کشاورزی  ر رئيسصد نیآقای ب
فروردين  ٢۵خوزستان و رسيدگی به مشکالت و مسايل مردم آن سامان در تاريخ 

و در آنجا مشغول رسيدگی به طرحها و  )١۵(به آن استان عزيمت کردند ۵٩
انقالب بوی تلفنی مشکالت مردم بودند که آقای دکترعباس شيبانی دبير شورای 

اطالع داد، که شورای انقالب تصميم به تعطيل دانشگاه گرفته است، بدين علت وی 
  . اش را در خوزستان نيمه تمام گذاشت و فوری به تهران بازگشت برنامه

آقای دکتر باهنر عضو شورای انقالب و از مؤسسين حزب جمهوری اسالمی و 
انجام  ۵٩فروردين  ٢٧کيهان در تاريخ عضو شورای مرکزی آن در گفتگويی که با 

  :داد، در مورد تغيير نظام آموزشی و تعطيلی دانشگاه گفت

ّ        در زمينه تعطيل دانشگاهها اطالع رسمی در دست نيست، ام ا زمزمه« هايی بوده                                                   
مبنی براينکه گروههای اسالمی دانشگاههامعتقدندکه دانشگاههابايد متناسب با نيازهای 

در اين مدت تغيير . ای در آنجا پياده شود ر کند و نظام و سيستم تازهانقالب اسالمی تغيي
کنند  گيری در سيستم دانشگاهها داده نشده و اين هدف را بدنبال پيام امام تعقيب می چشم

  . و هدف اين است که نظام دانشگاهها را مطابق با انقالب اسالمی عوض کنند

رد يکی اينکه دانشگاهها به همين در زمينه تغيير اين نظام دو نظريه وجود دا
ريزيهای تازه انجام شود وکادرهای متناسب  طريق ادامه دهند و به تدريج برنامه

. انتخاب شود که احتياج به دراز مدت دارد و اين در واقع يک رفرم در دانشگاههاست
ّ                                                                     ام ا نظريه دوم اين است که دانشگاهها برای مدتی تعطيل شود و دانشجويان با   

               ً                                                      تهای انقالبی مثال  شرکت در نهضت سوادآموزی، جهاد سازندگی و غيره بپردازند فعالي
کشد فراغی باشد تا بتوانند برنامه دقيقی برای  ای که به يک سال می ودر فاصله

  . تغييرات اساسی در دانشگاهها پياده کنند

 دکتر باهنر در پاسخ به اين سؤال که آيا مسئله در شورای انقالب مطرح شده يا
  : خير گفت
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ّ                                  ام ا در حاشيه مذاکرات شورا مطرح شده . هنوز بطور رسمی مطرح نشده است  
و در سال گذشته نيز ضمن مذاکراتی که در اين مورد داشتيم، آخرين تصميم مبنی 

   )١۶(» .براين بود که دانشگاهها به همان وضعی که دارند کار خود را ادامه دهند

دکتر باهنر، تغيير نظام آموزشی کشور  شود که موافق بيان آقای مالحظه می
   ً                                                                 قبال  هم درشورای انقالب مطرح وپس از بررسی جوانب مختلف آن، تصميم بر باز 

ّ                ام ادر غياب رياست . بودن دانشگاههاوتغيير تدريجی نظام آموزشی مناسب بوده است  
جمهوری بقول آقای باهنر در حاشيه شورای انقالب بستن دانشگاهها مطرح شده و 

وچون به زعم آنها تحصيل کردن علم  )١٧( اند ا مدت آن را هم يکسال تعيين کردهابتد
ودانش ازامورغيرانقالبی محسوب شده،تکليف دانشجويان درمدت بستن دانشگاهها، 

  . پرداختن به کارهای انقالبی و يا به عبارت ديگر پرداختن به قبضه کردن قدرت است

ر که برای احيای طرحهای عمرانی و صد       ً              که قبال  گذشت آقای بنی همانطوری
 ٢۵کشاورزی خوزستان و رسيدگی به مشکالت و مسايل مردم آن سامان در تاريخ 

به آن استان عزيمت کرده و در آنجا مشغول رسيدگی به طرحها و  ۵٩فروردين 
» احيای خوزستان«را به  ۵٩فروردين  ٢٧مشکالت مردم بودند و اينجانب سرمقاله 

  ).١٨( جمهور اختصاس دادم و سفر رئيس

فروردين در محل اقامت خود در اهواز با  ٢٧ر در تاريخ صد آقای بنی 
که آقای دکتر عباس شيبانی دبير ) ١٩( روحانيون خوزستان ديدار و گفتگو داشت

 شورای انقالب تلفنی بوی اطالع داد که شورای انقالب تصميم به تعطيل دانشگاه
اش را در خوزستان نيمه تمام گذاشت و فوری به  بدين علت وی برنامه. گرفته است

شورای انقالب تشکيل شد و  ۵٩فروردين  ٢٩تهران بازگشت و بالفاصله جمعه 
ر در مصاحبه راديو و صد باتفاق آراء تصميماتی اتخاذ گرديده بود که آقای بنی

      ً          ما قبال  در شورای «: وی اظهار داشت.      ّ       الع مل ت رساندتلويزيونی خود آنها را به اط
بمان را که باتفاق آراء هم  ّ                           انقالب بحثی کرديم و بعد خدمت امام رسيديم و پيشنهاد مصو                                                      
                                                                  ً            تصويب کرده بوديم با ايشان در ميان گذاشتيم ايشان هم همان نظر را قبال  اظهار کرده 

خواهيم هيچ گروهی را از  نشگاه نمیاين پيشنهاد را هم خود من دادم ما در دا. بودند
  . ای بکنيم آنطور نيست نفس نکشد و يا تصفيه. اش سلب کنيم آزادی

ا دانشگاه هم نمی ّ                 ام                                    ً    آيا در دنيا جائی سراغ داريد که مثال  يک . شود ستاد باشد  
اطاق بتواند در اختيار داشته باشد و هر جور دلش خواست رتق و فتق  ۵٠گروهی 
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موضع بگيرد و چند گروهند که اين امکانات را گرفته و به خود امور کند به زور 
اين . اند                 ً                                                     منحصر کرده و عمال  اينجا را از دانشگاهی خارج کردند و تبديل به ستاد کرده

ستاد بايد تعطيل شود که گروههای سياسی ستاد در بيرون دانشگاه و در حدود قانون 
صميم گرفتيم که دانشگاه به کار خود طور ت ما اين... توانند تشکيل بدهند اساسی می

دهد تا امتحانات به پايان برسد بعد هم تالش و کوشش برای يافتن خطوط  ادامه می
                                                     ً                      اساسی نظام جديد آموزش عالی که بدون آن اين انقالب واقعا  ناتمام است و گروههای 
سياسی که در دانشگاه هستند و تعدادشان زياد است ستادهای خود را از آنجا 

توانند  چينند اگر از صبح شنبه شروع به برچيدن کنند همان روز اول هم می میبر
قضيه را تمام کنند ولی ما از لحاظ اينکه اگر ابهاماتی در ذهنشان هست رفع شود و از 
روی آگاهی عمل کنند قرار را سه روز گذاشتيم و اميدواريم که در اين سه روز 

و شنود برگردد و اين ستادها آنجا را تخليه  دانشگاه به حالت سالم بحث آزاد و گفت
زنيم بدون اينکه دنباله  کنند اگر خدای ناکرده چنين گمان کردند که حرفی است که می

وقت من از مردم دعوت خواهم کرد که با خود و اعضای شورای انقالب  داشته باشد آن
  )٢٠( ». کرددر دانشگاهها حضور داشته باشند و ما آن ستادها را تعطيل خواهيم 

شورای انقالب نيز در همان تاريخ پس از مالقات با آقای خمينی رهبر انقالب و 
کيهان چنين : ای صادر کرد تأييد مصوبات شورای انقالب وسيله ايشان اطالعيه

  : گزارش کرده است

ر صد دکتر ابوالحسن بنی) ۵٩فروردين  ٢٩جمعه (پيش از ظهر ديروز 
ری کشورمان به همراه اعضای شورای انقالب با امام خمينی رهبر جمهو رئيس

در پايان اين مالقات که تا ساعت چهارده . انقالب اسالمی ايران ديدار و گفتگو کردند
  .ادامه داشت اطالعيه زير انتشار يافت

  هللا الرحمن الرحيم بسم

المی ما ملت مسلمان مبارز و با فرهنگ ايران يکی از ويژگيهای انقالب اس«
ملتی که برای به ثمر رساندن انقالب خود دهها . اهميت و عظمت بعد فرهنگی آن است

هزار شهيد داده در اين انديشه بوده است که پس از پيروزی نگهبان انقالب خود باشد 
و مطابق ضوابط و قواعد خودی بينديشد و نيروی انسانی کار آمد و کارشناسان خود 

قالبی و اساسی تربيت کند از اينرو بالفاصله پس از پيروزی را با قواعد و ضوابط ان
انقالب ضرورت است تغيير بنيادی نظام آموزشی اعم از ابتدايی و متوسطه و عالی 
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ّ                       مورد توج ه مسئوالن امر قرار گرفت اين دگرگونی بنيادی در اساس و محتوای .        
نش معلمانی که درد گيری تعليمات عالی در حد اسالمی انقالبی، گزي ها، جهت برنامه

مردم را دريابند و برای انقالب دل بسوزانند، بدون برخوردی انقالبی و صادقانه و 
ّ                                      ام ا کسانی که دلشان برای انقالب اسالمی نمی. عميق عملی نبوده و نيست طپد و درک   

ديگری از دانشگاه و کار دانشگاه دارند بايجاد بحران در امور دانشگاهی و تبديل 
        ً                     آور، عمال  مانع دگرگونی بنيادی  ش عالی به ستاد عمليات سياسی تفرقهمراکز آموز

. اند اند و موجب نارضايی همه عالقمندان به تعليمات عالی متعهد گرديده دانشگاهها شده
ای اصيل و اساسی ملت است در پيام نوروزی  امام امت که همواره بيانگر خواسته

عالی را که ميراث رژيم سابق است و  خود به اين مسئله پرداختند و نظام آموزش
دهنده آن بوده است بشدت محکوم کردند و خواسته است که   گزار و توسعه استعمار پايه

ّ            اين امر بطور جدی مورد توج ه قرار گيرد دانشگاهيان و دانشجويان مسلمان که از .                         
اند و تغيير  ای يافته نظام آموزشی طاغوتی در رنج بوده و هستند با اين پيام جان تازه

اين خواست دانشگاهيان و دانشجويان مورد تأييد . اند بنيادی نظام را خواستار شده
ماست و کاری است که هر چه زودتر بايد به بهترين وجه و با توجه به اوضاع و 
احوال کنونی کشور انجام يابد ولی سرنوشت سازترين مسئله بخصوص در شرايط 

با تأييد همۀ مردم در دست دولت باشد و دولت  فعلی کشور آنست که حاکميت امور
يکپارچه با ياری و همکاری ملت کارهای اساسی و تغييرات بنيادی را به سامان 

. های بزرگ و اقدامات بنيادی است يگانگی و وحدت، شرط ضرور جراحی. برساند
ی ها و يا مراکزی را که موجب درگير تواند کانون توطئه در شرايط کنونی دولت نمی

                          ً دانشگاه در هر زمان و خصوصا  . شود بپذيرد و اختالف نظر و عمل در دانشگاه می
و از . در حال حاضر بايد محل کار و فعاليت دانشگاهی ملهم از انقالب اسالمی باشد

حالت ستاد عملياتی گروههای گوناگون خارج شود و شورای انقالب در اين امر 
های بنيادی در نظام آموزشی عالی  ونیاصرار دارد به اينکه هر چه زودتر دگرگ

به تصويب  ۵٩فروردين  ٢٩بوجود آيد و بدين منظور برنامه زير را که امروز جمعه 
  : حضرت امام رسيده است به مرحله عمل درآورد

ـ ستادهای عملياتی گروههای گوناگون، دفترهای فعاليت و نظاير اينها که در ١
اند در ظرف سه روز از  زش عالی مستقر شدهدانشگاهها و دانشکدهها و مؤسسات آمو

چنانچه تا پايان اين مهلت تأسيسات . صبح شنبه تا پايان روز دوشنبه برچيده شود
جمهوری و  مذکور برچيده نشوند شورای انقالب مصمم است که همه با هم يعنی رئيس
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 اعضای شورا مردم را فراخواند و همراه با مردم در دانشگاه حاضر شوند و اين
  . های اختالف را برچينند کانون

ـ دانشگاهها و مدارس عالی بايد ترتيبی دهند که امتحانات تا چهاردهم خرداد ٢
خرداد تعطيل خواهد شد تا فرصت کافی برای تهيه برنامه و نظام  ١۵پايان يابد و از 

پذيرش دانشجويی براساس موازين . آموزشی بر پايه معيارهای انقالبی داشته باشد
  . د انجام خواهد يافتجدي

انتظار داريم . هر گونه استخدام در دانشگاهها از هم اکنون بايد متوقف شود
دانشگاهيان و دانشجويان و همه ملت عزيز ايران در اجرای اين طرح صميمانه 

خدای متعال يار و راهنمای ما در پيشبرد انقالب عزيز اسالمی ما . همکاری کنند
  )٢١(» ١٣۵٩فروردين  ٢٩ری اسالمی ايران ـ جمعه شورای انقالب جمهو. باشد

، ۵٩فروردين  ٣٠                        ً                        متعاقب اطالعيه فوق، مجددا  شورای انقالب، غروب شنبه 
العاده خود در رابطه با دانشگاهها، اطالعيه ديگری صادر کرده و در  در جلسه فوق

  : آن نکاتی را به اطالع مردم رسانده که به قرار زير است

دی نظام آموزشی دست زدن به يک انقالب وسيع و عميق که ـ دگرگونی بنيا١«
برمبنای اصالتها و ارزشها حقايق انقالب اسالمی استوار باشد از ابعاد مهم انقالب 
اسالمی ايران است و شورا با آگاهی انقالبی پرداختن به اين امر عظيم را وظيفه 

و معتقد است که اينکار داند  اصلی و اساسی خود و همه نيروهای انقالبی مسلمان می
بدون مشارکت همه جانبه دانشگاهيان و دانشجويانی که در خدمت انقالب اسالمی 

  ...ايران و در جهت رهنمودهای امام امت گام برميدارند عملی نيست

ها و  ـ شورای انقالب معتقد است که تأخير در اين امر مهم ناشی از نابسامانی٢
به همين دليل نيز با تشنج در محيط دانشگاهها درگيريهای گوناگون بوده است و 

مخالف است و چنين وضعی را مغاير با تدارک فرصت جهت دگرگونی بنيادی نظام 
  . داند آموزشی می

ـ تصميم شورا در مورد برچيدن ستادها و دفاتر فعاليت گروههای مختلف شامل ٣
. شود گروهها مربوط میکليه مراکز، دفترها و اطاقهايی است که به نحوی از انحاء به 

...  

ّ                                                             ـ ام ا اين تصميم هرگز به معنی عدم رعايت جو آزاد و سازنده فکری در ۴    
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چهارچوب قانون اساسی نيست ولی وجود اين دفترها که در هيچ جا و در هيچ انقالبی 
                             ً                                               به اين کيفيت سابقه ندارد، عمال  موجب درگيری و نابسامانی و آسيب ديدن جو آزاد و 

  . ... ورد آراء و افکار گرديده استسازنده و برخ

ها  ـ برچيدن اين مراکز در دو روز آينده با حضور دانشجويان در دانشکده۵
بنابر اين دانشجويان با شورای انقالب همکاری خواهند نمود و از اين . منافات دارد

  . کنند تا کار برچيدن اين مراکز به آسانی صورت گيرد ساعت دانشگاهها را تخليه می

آوری وسايلی که در دفاتر موجود است و  ـ هر يک از گروهها برای جمع ۶
وسايل با حضور . کنند ها معرفی می نفر را به سرپرست دانشکده ۵تخليه اين دفاتر 

            ً                         گردد تا بعدا  آنچه متعلق به دانشجويان  ها در محلی مضبوط می مسئوالن اداری دانشکده
نشگاه تعلق دارد به سرپرست دانشگاه يا است از دانشگاه خارج شود و آنچه به دا

  . نماينده او سپرده شود

ـ به کميته مرکزی انقالب اسالمی دستور داده شده است که حفظ امنيت ٧
دانشگاهها و نمايندگان گروهها را چه در جريان تخليه و چه جابجائی وسايل و چه بعد 

  . از آن بعهده بگيرد

مادگی خود را برای اجرای اين تصميمات شود که آ ـ از همه مردم خواسته می ٨
حفظ کند و در عين حال برای آسان کردن کار تخليه ستادها از تجمع در حول و حوش 

بديهی است در هر لحظه که . ها و مؤسسات آموزش عالی خودداری کنند دانشگاه
 شود تا به همراهی شورای انقالب الزم دانست با يک پيام راديوئی از آنان خواسته می

  . جمهوری و شورای انقالب به دانشگاهها بروند رئيس

ـ بديهی است اگر امور برخالف آنچه در فوق اشاره شده است جريان يابد شورا ٩
شوند و به منظور آماده  جمهور منتظر پايان روز دوشنبه اول ارديبهشت نمی و رئيس

  . کردن فوری زمينه برای اجرای تصميمات شورا به دانشگاه خواهند آمد

شنبه دوم ارديبهشت  ـ پس از انجام عمليات و برقراری نظم از روز سه١٠
  )٢٢(» .شورای انقالب جمهوری اسالمی ايران. دانشگاه افتتاح خواهد شد

ای  در رابطه با مسائل دانشگاهها اطالعيه ۵٩در تاريخ دوشنبه اول ارديبهشت 
هوری انتشار يافت که متن آن به شرح جم ر رئيسصد از سوی دکتر ابوالحسن بنی

  :    زير است
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  هللا الرحمن الرحيم بسم

مقصود شورای انقالب از تصميمات متخذه عادی کردن وضع و برعهده دولت 
در اين دو سه روز گروههايی به اين . گذاشتن تغييرات بنيادی نظام آموزشی بوده است

اند ستادهای گروهها را  خواستهجمهوری و شورای انقالب از مردم  عنوان که رئيس
گروههای   تخليه کنند افراد را در برابر دانشگاهها و مؤسسات عالی و مراکز فعاليت

آورند که منجر به  کند و برخوردهايی بوجود می سياسی در خارج دانشگاه جمع می
اينست که اين مراتب را به اطالع عموم . شود ضرب و جرح و بيشتر از آن شده و می

  : اندميرس

ـ برابر اطالعيه و توضيحات چند گروه دانشجويی اين گروهها تصميم شورای ١
  . کنند انقالب را اجراء کرده و می

شنبه هيچ نيازی باجتماع مردم نيست و اگر ضرورت  بنابر اين تا صبح روز سه
بنابر اين هر گونه . اقتضا کرد که مردم گردآيند موضوع به اطالع عموم خواهد رسيد

  . شود اع و ايجاد درگيری در دانشگاهها و خارج آن عمل ضد انقالبی تلقی میاجتم

ـ در خارج دانشگاهها اقدام هر گونه تجمع و حمله به مراکز سازمانهای سياسی ٢
گر  توطئه برضد دولت انقالب و تضعيف جبهه داخلی ما در برابر آمريکای سلطه

  .       ً           د فورا  تخليه گرددهر محلی که خارج از دانشگاه تصرف شده باي. است

ـ مردم کشور بايد مراقب امنيت محيط کار خود باشند و بدانند اجرای تصميمات ٣
جمهوری  رئيس. مقامات تعيين شده از سوی مردم شرط ادامه انقالب و پيروزی آنست

  )٢٣(» رصد منتخب مردم ابوالحسن بنی

ارديبهشت  ٣١الب در تاريخ                        ً               ظرف چند روز گذشته مجددا  جلسه شورای انق 
و ) ٢۴(وزيری تشکيل  ر در ساختمان نخستصد ، به رياست دکتر ابوالحسن بنی۵٩

در پايان جلسه آقای دکتر حبيبی سخنگوی شورای انقالب گفت، مسائل مربوط به 
               ً                                          ً               دانشگاهها مجددا  در شورا مطرح شد و بر چند نکته اساسی مجددا  تأکيد شد، اول 

مسئله ديگر اينکه در شرايط بحرانی الزم . ها غيير بنياد آموزشی، محتوا و برنامهت
است که تشنج وجود نداشته باشد و محيط تفاهم باشد و تصميمات شورای انقالب به 

  )٢۵( .اجرا درآيد
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با ) ۵٩ارديبهشت  ٣٠(ای که صبح ديروز  آقای حبيبی افزود که در جلسه
کليه سرپرستان در اين امر متفق القول بودند که در « شورايعالی دانشگاهها داشتيم

حال حاضر دگرگون بنيادی نظام آموزشی و نحوه اداره دانشگاه مورد قبول همه است 
نکته دوم که مورد توجه همه بود و بر آن اصرار داشتند اين ... و بر آن تأکيد داشتند

هديد آزاديهای اساسی باشد و بود که آنچه در اعالميه دوم آمده است نبايستی به معنی ت
جمهور تذکر داده شد که آنچه مسأله است و مورد بحث، منع  اين نکته هم توسط رئيس

فعاليتهای سياسی در دانشگاهها نيست بلکه اظهار مخالفت و اظهار عدم رضايت از 
حاکميت گروهها برسيستم اداری دانشگاه است يعنی حاکميت گروهها غير از فعاليت 

شود بلکه آنچه مهم است دانشگاه  ت و اين فعاليت سياسی نيست که منع میسياسی اس
بايد بتواند سامان پيدا بکند با حضور اداری و حکومتی گروههای سياسی در دانشگاه 

   )٢۶( ».اين امر امکان ندارد

مورد و  نيروهای انتظامی نبايد دخالت بی« :سخنگوی شورای انقالب گفت
         ً                                          ند و اصوال  حضور داشته باشند اينهم روشن بود و حتی در موقع و بدون دليل کن بی

ها در خارج از محوطه دانشگاهها  اعالميه شورای انقالب آمده است که حضور کميته
       ً ايم فعال   و مؤسسات آموزش عالی فقط برای تأمين امنيت است بخصوص اينکه گفته

. کنند ی اخالل میمردم از تجمع خودداری کنند برای اينکه معلوم شود که چه کسان
بهرحال آنچه که از نظر دانشگاهها اهميت دارد اينست که اين مطلب به معنای تهديد 
فعاليتهای سياسی نباشد که تا آنجا که مربوط به دولت و شورای انقالب است چنين 

           ً                                                             ای نيست قبال  هم دو بار در مالقاتی که با هيئت مديره موقت دانشگاهها شده بود  مسئله
ً                                                       ه صريحا  ذکر شده اين چندين بار توسط مسئوالن مختلف کشور ذکر شد و اين مسئل        

  )٢٧(» .ر اين مسئله را با صراحت طرح کردندصد پريشب هم آقای بنی

هللا موسوی اردبيلی دادستان کل کشور و عضو شورای انقالب در پايان  آيت
هها به خبرگزاری پارس فروردين شورای انقالب درباره مسائل دانشگا ٣١جلسه 

                                     ً                       به دانشگاهها شورا موقعيت خود را مجددا  اعالم کرده و همان موضع  راجع« :گفت
اولی است و با تغيير بنيادی دانشگاهها براساس يک نظام جديد اسالمی هيچ مخالفتی 
                                ً                                           ندارد و منتهی شورا معتقد است فعال  بايد دانشگاهها با آرامش کار و فعاليت علمی 

فعاليت سياسی هم به معنای بحث کردن و اينها هيچ عيبی . ادامه دهند خودشان را
ها را  ندارد ولی بدون درگيری و بدون توطئه و چون وجود اين دفترها و دفترچه
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که اختالف اساسی در ميان نيست چون  عالوه بر آن. ... دانند مخالف اين مسئله می
يير بنيادی فرهنگی و اين را الظاهر عبارتست از يک تغ موضوع اصلی و اولی علی

همه قبول داريم اختالف فقط در زمانبندی است حاال هر وقت که شد و در اين ديگر 
  )٢٨(» .کنم موجب بحث شديدی باشد فکر نمی

ل ارديبهشت، برای مردم و دانشجويانی که به ديدار  ّ                                                آقای خمينی نيز در تاريخ او                           
مطالبی را عنوان کردند و با اشاره به وی رفته بودند، در مورد دانشگاه و اصالح آن 

مصوبات شورای انقالب در مورد دانشگاه آن را تأييد و پشتيبانی خود را از آن اعالم 
  : داشتند که قسمتی از آن چنين است

ترسيم آن  ترسيم ما از دخالت نظامی نمی عزيزان من ما از حصر اقتصادی نمی«
ترسيم  است ما از دانشگاه استعماری میترساند وابستگی فرهنگی  چيزی که ما را می
. ترسيم که جوانهای ما را آنطور ترتيب کند که خدمت غرب بکند ما از دانشگاهی می

خواهيم که دانشگاه ما مثل اين اشخاصی که بعضی  که خدمت به کمونيست کنند ما می
. فهمند نمیاشکال به اين مسئله کردند نباشد اينها معنی استقالل و اسالميت دانشگاه را 

اند و  جمهور راجع به تصفيه دانشگاه گفته من آن چيزی را که شورای انقالب و رئيس
راجع به اينکه بايد دانشگاه از آن جهاتی که در او هست بيرون برود تا مستقل شود تا 

کنم و من از تمام جوانها خواستارم که  ما بتوانيم استقاللش را حفظ بکنيم پشتيبانی می
کنند و مقاومت نکنند و نگذارند که اگر مقاومت کردند ما تکليف آخر را کارشکنی ن

                        ّ                            از خداوند متعال سعادت مل ت اسالم را و سعادت جوانها را .        ّ           برای مل ت معين کنيم
  )٢٩(» .خواستارم

  
  ر در دانشگاه تهرانصد بنی

  

ن ستاد براساس تصميمات شورای انقالب و پايان مهلت مقرر برای برچيد
) ٣٠(. گروهها از دانشگاهها، به جز دو گروه مابقی ستادهای خود را برچيده بودند

ارديبشهت در پايان مهلت مقرر باتفاق اعضای  ٢شنبه  ر در تاريخ سهصد آقای بنی
شورای انقالب و جمعی از وزيران و گروه کثيری از مردم که در دانشگاه گرد آمده 

يافت و سخنان مهمی خطاب به ملت ايران ايراد کرد، که در زير  بودند، حضور
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  : گذرد قسمتهايی از آن از نظرتان می

امروز روز بزرگی در تاريخ ماست که حاکميت شما از طريق شورای انقالب «
اند  خواسته ر به تجمع مردم و تصميم فدائيان خلق که میصد بنی» .نشيند به کرسی می

در حال حاضر و در اين روزهايی «: اجتماع مردم را بگيرند اشاره کرد و گفتجلو 
که بر ما گذشت دو موضوع در حال پيدايش بود يکی موجی که بخواست خدا و به 

يک موج ديگری که ممکن بود بصورت آشوب تمامی . اراده استوار شما پيروز شد
ده بود و احتمال وقوع داشت ای که چيده ش آن توطئه. کشور را در کام خود فرو برد

ّ                    ام ا هوشياری مردم ما، . اين بود که سرتاسر کشور را در تعطيل و اغتشاش فرو برد  
جمهور منتخب شما و شورای انقالب مورد تأييد شما موجب شد که  امام امت ما، رئيس

خواهيم  آن موجی که ما می... موج انقالب فرهنگی در اصل اساسی خود پيروز شود
م و بخواست خدا اين روز تاريخ روز ورود آن موج در مرحله عمل است برانگيزي

کنند، آنهايی که در کار نفت  ها اخالل می اينست که در همه جا آنهائی که در کارخانه
اند، آنهائی که در  کنند، آنهائی که در کردستان بر روی ملت ايستاده اخالل می

د روستاها و شهرها را تهديد کنند و خواهن چينند، آنهائی که می خوزستان توطئه می
بکام آشوب بکشند، بدانند هر جا بخواهند در برابر ملت بايستند و هر جا بخواهند به 

شود و حاکميت خود را از طريق دولت  تعطيل بکشانند، اين ملت در آنجا حاضر می
  . کنند اعمال می

ه امام در پيام خواستم برای شما توضيح بدهم اين است ک مسئله دومی که من می
نوروزی خود هم به انقالب فرهنگی تأکيد فرمودند و هم به امنيت کشور و 

. جمهور را مسئول حفظ امنيت کشور کردند و امسال را سال امنيت عنوان دادند رئيس
ای را  گويم که در روزهايی که گذشت خواب کشتار خيابانی بيرحمانه من به شما می

اری دانشجويان مسلمان و همۀ مردم کشور ما اين توطئه ديده بودند ولی بر اثر هوشي
  . خنثی شد و برخوردها و زد و خورد به حداقل انجاميد

دانيم که آشوب به سود کشور  ديروز صبح دو نفر پيش من آمدند و گفتند ما می
ايم که ستادها را در دانشگاهها تخليه کنيم فقط يک محلی در  نيست، بنابر اين آماده

من با وزير . آذر که اين محتاج طول زمان است ١۶شگاه داريم در خيابان خارج دان
فرهنگ مشورت کردم و نظر او اين بود که آن محل را قفل بکند و بروند و روز بعد 

قرار شد بر همين قرار با . که محل جديد پيدا کردند بيايند اثاثيه خودشان را ببرند
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ّ     نماينده وزير فرهنگ ديدار بکنند ام ا تا بعد از ظهر از اين نمايندگان خبری نشد و نه                                  
به سراغ وزير فرهنگ رفتند و نه به سراغ نماينده او رفتند، سرپرستهای دانشگاه 
تهران که تمام ديروز و ديشب با منتهای اخالص کوشيدند تا برخوردها را بحداقل 

که در ساعت کنم منتظر آنها بودم  برسانند و من هم از کوشش آنها تقدير و ستايش می
بعد از ظهر بطرف ستاد آنها بروم و با آنها برای تحويل آن محل گفتگو بکنم اما  ٢

بعد از ظهر برابر آنچه آن سرپرستها ديشب در شورای انقالب  ٢يک ربع به ساعت 
بما گفتند خود آنها مقدمه برخورد را بوجود آوردند و به سراغ سرپرستها هم نرفتند در 

  ...       ً        ً                    ز مسلما  و محققا  در مسئوليت آنها استنتيجه برخورد ديرو

اصل اول اين . ايران امروز به يک انقالب فرهنگی اصيل واقعی احتياج دارد
انقالب اين است که دولت منتخب شما نيروی اجرای ملت باشد و هيچ نيروی اجرای 

   .ديگری در خارج از دولت به خود حق ندهد بنام ملت تصميم بگيرد و به اجرا بگذارد

اصل دوم انقالب فرهنگی اينست که تمام جوانان، پيران، زنان و خرد وکالن 
اصل سوم انقالب فرهنگی اينست که . مردم ما به توليد هر چه بيشتر بپردازند

دانشگاههای ما که فرهنگ تخريب داشتند امروز فرهنگ توليد بيشتری و فرهنگ 
  . توليد پيدا کنند

اجتماعاتی که امروز در همه شهرهای : در پايان سخنان خود گفتر صد آقای بنی
کشور برقرار است و تأييدی که در اين اجتماعات از تصميم شورای انقالب شد، اين 

جمهور و تصميم شورای انقالب  تصميم، تصميم ملت ايران، تصميم امام، تصميم رئيس
  .       ً          و عينا  اجرا کنند است و همه دانشجويان بايد اين تصميم را محترم بشمارند

بايد افتتاح . در محيط دانشگاه برخورد نبايد باشد. شود از امروز دانشگاه باز می
هيچکس حق ندارد در محيط دانشگاه و خارج آن به هيچ . دانشگاه را محترم بشمارند

عنوانی برخورد بوجود بياورد و کسانی که برخورد بوجود آورند، شما پاسداران 
يروز و تمام ديشب با منتهای فداکاری و صبر انقالبی و شکيبايی عزيز که تمام د

سخت در خور ستايش مراقبت کنيد تا برخوردها را به حداقل برسانيد و خنثی گردانيد 
رويم هر کس به هر عنوان ولو بنام اسالم  توطئه کشتار خيابانی را ـ از اين پس ما می
هوری با چوب چماق يا غير چوب و جم و بنام امام و بنام شورای انقالب يا رئيس

  )٣١(» .چماق خواست برخورد ايجاد کند شما موظفيد آنها را توقيف کنيد
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سرانجام دانشگاهها پس از سه روز تعطيلی جهت مهلت به گروهها، برای 
ر در دانشگاه صد تخليه ستاد و دفاتر و اطاقهای اشغالی خود با سخنرانی آقای بنی

جرايد روز کشور هم . بازگشايی شد و کالسهای درس و بحث برقرار گرديدتهران، 
و ) ٣٢(»کار دانشگاهها آغاز شد «                                       ً اعالم کردند که پس از يک وقفه کوتاه مجددا  

دانشگاه به کار علمی و آموزشی خود ادامه داد و کسانی که برنامه تعطيل کردن 
گرچه دانشجويان پيرو خط . دانشگاهها را در سر داشتند، تيرشان به سنگ خورد

امام و وابسته به حزب جمهوری اسالمی و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی 
ّ                     آوردند ام ا قرار بر ادامه کار  گهگاهی صحبت از تعطيل کردن دانشگاه را به ميان می         

دانشگاه و تغيير برنامه و سيستم آموزشی عالی در تعطيالت تابستان و به تدريج 
  . و آموزش عالی گرفته شده بود وسيله وزارت علوم

در اين رابطه آقای رجائيان سرپرست سازمان سنجش آموزش کشور در 
با توجه به اينکه « :گفتگويی با کيهان پيرامون نحوه برگزاری کنکور امسال گفت

باشد و از طرفی  تغيير نظام آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات عالی کشور مطرح می
پس از مشخص  ۵٩ن موضوع جدا نيست لذا کنکور سال چون اجرای کنکور از اي

شدن ضوابط جديد گزينش دانشجو و همچنين تاريخ شروع به کار دانشگاهها قطعی 
از مدتی پيش اشکاالت و نارسايی کنکور سال گذشته و : وی همچنين اضافه کرد. است

گيری نظرات رسيده مردم در اين زمينه مورد بررسی قرار گرفته است که پس از پي
  )٣٣( ».رسد الزم نتيجه به اطالع همگان می

  
  خرداد ٢٢ترتيب وقايع تا فرمان غيرقانونی انقالب فرهنگی در 

  

، ۵٩ارديبهشت  ٢٠ارديبهشت تا پايان روز شنبه  ١٧در تاريخ چهارشنبه 
ای در رابطه با انقالب فرهنگی و روشن شدن ابعاد مختلف آن به  سمينار چهار روزه

                  ّ          جمهور و دانشگاه مل ی در سالن  مآهنگی همکاريهای مردم با رئيسابتکار دفتر ه
در اين گردهمآيی که متخصصان استادان، دانشجويان، )٣۴(. ابوريحان تشکيل شد

گروههای مختلف و جمع کثيری از مردم در آن شرکت کردند، در اولين روز 
ی حبيبی وزير فرهنگ و جمهور و با حضور آقا ر رئيسصد گردهمآيی آقای بنی

  )٣۵( .آموزش عالی گشايش يافت
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ر، حبيبی، مهندس بازرگان و موسوی اردبيلی در صد در اين روز آقايان بنی
 .مورد انقالب فرهنگی و ابعاد مختلف آن و نظرات و پيشنهادات خود سخنرانی کردند

زاده  يل همايون، دکتر تقیآل احمد، دکتر ناصر تکم در روز بعد آقايان شمس )٣۶(
               ّ                                                    رئيس دانشگاه مل ی، دکتر اسدهللا مبشری وزير دادگستری سابق و استاد دمحم تقی 

  )٣٧( .جعفری در رابطه با انقالب فرهنگی و نظرات خود، برای حضار سخن گفتند

اين گردهمايی در چهارمين روز خود با ترتيب دادن ميزگردی که در آن آقايان 
ر رياست جمهوری، دکتر حبيبی وزير فرهنگ و آموزش عالی، دکتر صد بنی

احمد، طاهر احمدزاده  آل االسالم معاديخواه، مسعود رجوی، شمس شريعتمداری، حجت
ارديبهشت به کار خود  ٢٠و دکتر تکميل همايون شرکت داشتند، در پايان روز شنبه 

  )٣٨( .پايان داد

ر به اخذ نتيجه سخنرانی و صد آقای بنیدر پايان ميزگرد و ختم سمينار 
جمعبندی پيشنهادات پرداخت و در ابتدای سخن خود گفت الزم است در اينجا از 
افرادی که در اين راه تالش کردند و پرچمدار اين انقالب فرهنگی بودند ياد کنم، از 

جمهور، احترامات  احمد، از دکتر شريعتی و از مطهری و من بعنوان رئيس جالل آل
بعد از آن در تاريخ  )٣٩( .کنم اين جمهوری را تقديم اين مردان و تمام شهيدان می

، سمينار تعيين سياست کلی پژوهش و تحقيقات در ايران با ۵٩ارديبهشت  ٢٨
شرکت متخصصان و کارشناسان پژوهشی کشور در وزارت فرهنگ و آموزش عالی 

  )۴٠( .گشايش يافت

سمينار آقای حبيبی وزير آموزش عالی در گفتگويی با خبرنگار  و در پايان اين
، دانشگاهها تا چه مدت تعطيل ۵٩خرداد  ١۵پس از « کيهان در پاسخ به اين سؤال که

وی افزود که . خواهد بود گفت هنوز در اين مورد تصميم قطعی گرفته نشده است
ات آموزش عالی برگزار ماه قبل از بازگشايی دانشگاهها و مؤسس ٢کنکور آينده نيز 

  )۴١(» .خواهد شد

» حوزه دانشگاه انقالب فرهنگی«ای بنام  حوزه علميه قم نيز سمينار سه روزه
ای به کار خود پايان  ، با صدور قطعنامه۵٩خرداد  ٢تشکيل دادند که در روز جمعه 

نظارت بر «در بخشی از قطعنامه از آقای خمينی خواسته شده بود که . دادند
ی نظام آموزشی و دانشگاهی را برعهده گرفته، افراد صالح از اساتيد دگرگون

های علميه را برای اين دگرگون در نظر بگيرند و تا پياده شدن  دانشگاهها و حوزه
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ارزشهای فرهنگی اسالمی در رابطه با نظام آموزشی دانشگاهی الزم است کليه 
ری کنکور قبل از تهيه شدن سازی و برقرا دانشگاهها تعطيل بوده و هر گونه زمينه

  )۴٢(» .باشد طرح آموزش اسالمی از نظر ما مانع تحقق آرمانها فوق می

پس از درخواست حوزه علميه قم از آقای خمينی مبنی بر تشکيل شورای 
انقالب فرهنگی و تعطيل کردن دانشگاهها، اعضای هيئت علمی دانشکده حقوق و 

جمهور  ای به مجلس و رئيس مه سرگشادهعلوم سياسی دانشگاه تهران با ارسال نا
نظرهای خود را پيرامون تعطيل دانشگاه و تغيير نظام  ۵٩خرداد  ١٧درتاريخ 

در اين «: در قسمتهايی از نامه آمده است. آموزشی و انقالب فرهنگی بيان کردند
گذراند وزير  زمان که دانشگاه آخرين روزهای سال تحصيلی نيمه تمام خود را می

ما امضاء ... شود تهديد به تعطيل می» انقالب آموزشی«و » انقالب فرهنگی«عنوان 
کنيم  های معنوی کشور را در خطر نابودی و انحطاط احساس می کنندگان که سرمايه

بينيم که درباره اين وضع نگران  به حکم وظيفه اخالقی و انسانی، خود را ناگزير می
و مسئوالن آموزشی هشدار دهيم و توجه  کننده به همه دولتمردان و به ويژه مديران

  : آنان را به نکات زير جلب کنيم

...  

توانند در خارج از  بينی است اگر تصور شود که جمعی می ـ اين کمال کوته٢
دانشگاه و بدون توجه به بافت اين اجتماع زنده، برای آن قاعده وضع کنند و هدفهای 

اين است که از همه نيروهای موجود در  تنها راه معقول. خود را بر آن تحميل سازند
استادان و کارکنان و دانشجويان، هر کدام به فرا خور . دانشگاه ياری خواسته شود

استعدادها و مسئوليتهای شغلی خويش، در اين راه شرکت کنند تا نظام جديد را ساخته 
  . خويش پندارند و در راه اجرای آن صادقانه بکوشند

ها برگزيده  رای دگرگون ساختن شيوه آموزش در دانشکدهباضافه هر نظامی که ب
ميدان اين تجربه دانشگاه است در رابطه ... شود، تنها جنبه نظری و آزمايشی دارد
دهد که تا چه اندازه راه صواب پيموده شد و  استاد و دانشجو و کالس درس نشان می

پرورانند بايد  رمیپس از آنان که خيال تعطيل دانشگاهها را در س. خطا در کجاست
خواهند آزمايشگاه اين تحقيق را تعطيل کنند و انتظار انقالبی  پرسيد که چگونه می

  درست و بنيادی نيز داشته باشند؟ 
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در اين کانون . شود ـ زندگی دانشگاهها تنها به باز بودن کالسها تأمين نمی٣
. ون زندگی استعلمی، آزادی انديشه و بيان و ايجاد محيط تفاهم و همبستگی، قان

ای از گروههای سياسی، آن هم در دورانی پس از انقالب و بعد از  های پاره روی زياده
ها در دانشگاه نامطلوب جلوه کند  ساليان دراز خفقان نبايد سبب شود که برخورد انديشه
بلبالن . بينند به زبان و قلم آورند و استاد و دانشجو نتوانند آزادانه آنچه را حقيقت می

الزمه تحقيق و . خوانند، هر چند که قفس از طالی ناب باشد اين باغ در قفس نمی
  . گيرند گذرد که قلم بمزدان جای محققان را می تفحص آزادی است وگرنه چندی نمی

. . .  

ـ تعطيل دانشگاهها و اجبار دانشجويان و استادان و کارکنان به رفتن به ۵
ت تا دبير علوم با گروههای سياسی و احزاب روستاها از مسائل اداری و روزمره نيس

اجرای اين تصميم مستقيم با . و شوراها بتوانند درباره آن تصميم بگيرند و اجرا کنند
شخصيت و آزادی اشخاص و دگرگونی بنيادی و مسائل کشور، يعنی آموزش و 

  .فرهنگ دارد

ای ای نياز به قانون دارد و در صالحيت خاص مجلس شور وضع چنين قاعده
قانون اساسی از مجلس  ٩٠و  ٧۶ما به استناد به اصول . ملی جمهوری اسالمی است

خواهيم که درباره نحوه اجرای انقالب آموزشی در دانشگاهها تحقيق  شورای ملی می
جمهور منتخب نيز انتظار  از رئيس. کند و اساسا آن را در جلسه علنی مطرح سازد

لمی و شغلی دانشگاهيان نيز از دخالت اشخاص داريم که درباره اين بخش از امنيت ع
  )۴٣(» .و گروههای غيرمسئول جلوگيری کند

گروههايی که طرح بستن دانشگاهها را برای قبضه کردن قدرت نظير انقالب 
اشان به شکست انجاميد،  فرهنگی چين برای حذف ديگران در نظر داشتند و برنامه

م وارد شده و بدين خاطر آنها در اينک از در ديگری و از طريق حوزه علميه ق
خواهند که وارد عمل شده و شورای انقالب فرهنگی  قطعنامه خود از آقای خمينی می

  .و بستن دانشگاهها را زير نظر خود انجام دهد

با درخواست حوزه علميه قم از آقای خمينی مبنی بر تشکيل شورای انقالب 
نون اساسی که خود آن را امضاء فرهنگی و تعطيل کردن دانشگاهها وی برخالف قا

، فرمان تشکيل ۵٩خرداد  ٢٢کرده است و مصوبات شورای انقالب، در تاريخ 
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                                                            ّ           شورای انقالب فرهنگی را صادر کرد و آقايان دمحم جود باهنر، مهدی رب انی املشی، 
الدين فارسی، و علی  احمد، جال حسن حبيبی، عبدالکريم سروش، شمس آل

  :کيل ستاد شورای انقالب فرهنگی کردشريعتمداری را مسئول تش

  : متن پيام بدين شرح است

  هللا الرحمن الرحيم بسم

                                                        ّ  مدتی است ضرورت انقالب فرهنگی که امری اسالمی است و خواست مل ت «
                                                                 ّ  باشد، اعالم شده است و تاکنون، اقدام مؤثر اساسی انجام نشده است و مل ت  مسلمان می

تعهد، نگران هستند و نيز نگران اخالل اسالمی و خصوص دانشجويان با ايمان م
        ّ                          شود و مل ت مسلمان و پايبند به اسالم  گران که هم اکنون گاه آثارش نمايان می توطئه

خوف آن دارند که خدای نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگيرد و 
رکز فرهنگ اين م فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه رژيم فاسد کافرمايان بی

مهم اساسی را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند که از دست آوردهای 
رغم خواست  شود که جز معدودی متعهد و مؤمن که علی دانشگاهها بخوبی ظاهر می

دانشگاهها در خدمت کشور و اسالم بودند، ديگران جز ضرر و زيان چيزی برای 
االسف خواست بعضی گروههای  کشور ما بار نياوردند و ادامه اين فاجعه که مع

ای مهلک به انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی وارد  ضربه. وابسته به اجانب است
. خواهد کرد و تسامح در اين امر حياتی، خيانت عظيم بر اسالم و کشور اسالمی است

بر اين اساس، به حضرات آقايان محترم، دمحم جواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن 
الدين فارسی، علی شريعتمداری،  احمد، جالل دالکريم سروش، شمس آلحبيبی، عب

شود تا ستادی تشکيل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد با ايمان و  مسئوليت داده می
ديگر قشرهای تحصيل کرده متعهد و مؤمن به جمهوری اسالمی دعوت نمايند تا 

ط مشی فرهنگی آينده های مختلف و خ ريزی رشته شورائی تشکيل دهند و برنامه
دانشگاهها براساس فرهنگ اسالمی و انتخاب اساتيد شايسته و متعهد و آگاه و ديگر 

بديهی است بر اساس مطالب . امور مربوط به انقالب آموزشی اسالمی اقدام نمايند
فوق، دبيرستانها و ديگر مراکز آموزشی که در رژيم سابق، با آموزش و پرورش 

شد، تحت رسيدگی دقيق قرار گيرد تا فرزندان عزيزم  اداره میانحرافی و استعماری 
  . از آسيب و انحراف مصمون گردند

نمايم و عظمت  از خداوند متعال توفيق آقايان را، در اين امر مهم، مسئلت می
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  هللا الموسوی الخمينی والسالم عليکم روح. اسالم و کشورهای اسالم را خواهانم

  )۴۴(» ١٣۵٩خرداد  ٢٢ـ  ١۴٠٠رجب  ٢٩

ـ ٢ـ هدف از طراحی انقالب فرهنگی ١(با توجه به آنچه در دو بخش گذشته 
و با ) »ستاد انقالب فرهنگی«روز فرمان تشکيل  ۵٩خرداد  ٢٢سير وقايع تا تاريخ 

جای هيچگونه » انقالب فرهنگی«توجه به اسناد و مدارک روز شمار آن دروان 
که آقای خمينی فرمان  ۵٩خرداد  ٢٢ گذارد که تا تاريخ اعوحاج و شکی باقی نمی

ر رياست جمهوری، نه صد تشکيل ستاد انقالب را صادر کرده است، نه آقای بنی
ای بربسته شدن دانشگاهها  شورای انقالب و نه آقای خمينی نه تنها صحه

 اند، بلکه براساس مصوبات شورای انقالب و تأييد آقای خمينی از مصوبات نگذاشته
  : جمهور، قرار بر موارد ذيل گذاشته شده بود های رئيس شورای انقالب و خواسته

  .ـ تخليه و تعطيل و برچيده شدن ستادهای گروههای مختلف از دانشگاهها١

ـ باز بودن دانشگاهها و تهيه برنامه در تعطيالت تابستان و تغيير تدريجی ٢
  .نظام آموزشی کشور

اسی در محدوده قانون اساسی در بيرون ـ تضمين برقراری آزاديهای سي٣
  .دانشگاهها

ـ دانشگاهها با آرامش کار و فعاليت خودشان را ادامه دهند و محل بحث آزاد ۴
  . و برخورد انديشه ها باشد

که حوزه علميه قم، از آقای خمينی خواست که زير نظر  ١٣۵٩خرداد  ٢در 
ارزشهای انقالب فرهنگی  خود شورای انقالب فرهنگی تشکيل دهد و تا پياده شدن

هيئت . اسالمی در رابطه با نظام آموزشی کليه دانشگاههای کشور را تعطيل کنند
علمی دانشکده حقوق و علوم سياسی که خطر بسته شدن دانشگاهها را احساس 

، نظرات خود ۵٩خرداد  ١٧کرده بودند، طی نامه ای سرگشاده و مشروح، در تاريخ 
وزشی کشور توضيح داده و خطر بسته شدن دانشگاهها و را درباره تغيير نظام آم

های معنوی کشور را گوشزد همۀ دولتمردان  غيرقانونی بودن آن و نابودی سرمايه
جمهور خواستند که از بسته شدن دانشگاهها و از بين بردن امنيت  کرده و از رئيس

  . شغلی و علمی دانشگاهيان جلوگيری کنند
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، جهت مأموريت انجام »ستاد انقالب فرهنگی«ل آقای خمينی با فرمان تشکي
صحه » ستاد انقالب فرهنگی«به بسته شدن دانشگاهها بوسيله » انقالب فرهنگی«

ستاد «با توجه به نکات ذکر شده روند بسته شدن دانشگاهها را بوسيله . گذاشت
  . کنيم با هم در قسمت سوم اين مطالعه مرور می» انقالب فرهنگی

  
  انتصابی و بستن دانشگاهها» ب فرهنگیستاد انقال«ـ ٣

  

در » ستاد انقالب فرهنگی«روند بسته شدن دانشگاهها، بعد از فرمان تشکيل 
  : شود ، به ترتيب تاريخ گزارش می۵٩خرداد  ٢٢

، نخستين ۵٩خرداد  ٢۴، مورخ ۵/١١ـ ستاد انقالب فرهنگی، در ساعت ١
د را بمنظور دستيابی به جلسه خود را تشکيل دادند و در آن نقطه نظرهای خو

  )۴۵( .مشی مشترک برای اجرای انقالب فرهنگی مورد بحث و گفتگو قرار دادند خط

 ۵٩خرداد  ٢۶ـ در دومين جلسه ستاد انقالب فرهنگی که در تاريخ دوشنبه ٢
دکتر باهنر  )۴۶( .تشکيل گرديد، تشکيل ستادهای چند گانه انقالب فرهنگی اعالم شد

که در متن پيام امام نيز مشخص شده  همانطوری« :شورا گفت در مورد وظايف اصلی
مشی و ترسيم اهداف و خطوط  اند يکی تعيين خط است سه موضوع را تعيين کرده

دوم . خواهيم اصلی انقالب فرهنگی به اين معنی که چه بايد انجام دهيم و چه می
خصصی در های مختلف که در اين زمينه از شوراهای ت ريزی برای رشته برنامه

» .سازی اساتيد به اين منظور خواهد بود شود و سوم آماده حوزه همان رشته استفاده می
)۴٧(  

برای سهولت کار ستادهايی تشکيل می دهيم که هر کدام با « :آقای باهنر افزود
وظايفی مشخص کار خواهند کرد از جمله يکی فقط کارهای تحقيقی را انجام خواهد 

و يک کميسيون ) ۴٨(  کند هنگی کشورهای ديگر را بررسی میداد و زمينه انقالب فر
سازی افکار عمومی را از طريق سخنرانی، برگزاری کميسيون، و  نيز کارهای آماده

. دهد های گروهی را انجام می نظرخواهی از مسئولين و صاحب نظران توسط رسانه
«)۴٩(  

و فعاليت اين  وی سپس در پاسخ به سؤال کيهان که کارهای انجام شده قبلی
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 :تواند موجب بازگشايی دانشگاهها در سال آينده تحصيلی شود گفت ستاد در آينده می
                                           ً                         ماقصدداريم سيستم وهدف فعلی دانشگاهها راکامال  دگرگون کنيم وازاين حالت «

لذا اين . استعماری خارج کرده وبه يک دانشگاه مطابق با ارزشهای اسالمی ارائه دهيم
 ».رسداين اقدامات کفاف گشايش مجدددانشگاههارابدهد نظر نمی کاری است عظيم وبه

)۵٠(  

در مورد تغيير نظام آموزشی و اينکه برای اين تغيير از « آقای باهنر همچنين
توان اين مقاطع  برای تغيير نظام آموزشی نمی: شود گفت چه مقطع تحصيلی شروع می

ولی ما معطل دبستان و . تندتحصيلی را از هم تفکيک کرد زيرا همه به هم مربوط هس
ريزی کلی چون  دبيرستان نخواهيم شد و ضمن در نظر گرفتن کليت آموزش و برنامه

نحوه برخورد مسايل دانشگاهی با مسايل دبيرستانی متفاوت خواهد بود، لذا دبستانها و 
ی کنند و اين ستاد بيشتر به مسايل دانشگاه دبيرستانها از مهر ماه کار خود را آغاز می

  )۵١(». خواهد پرداخت

ريزی انقالب فرهنگی در  آقای دکترعلی شريعتمداری عضو ستاد برنامه
که دانشگاهها بايد طرز فکر خود را تغيير بدهند، زيرا «گفتگويی خاطر نشان کرد 

  ) ۵٢(». جامعه ما انتظار دارد که روحيه اسالمی در دانشگاهها حاکم بشود

شنبه  در جلسه مورخ سه» نقالب فرهنگیستاد ا«ـ اعضای شورای هفت نفری٣
، آقای دکتر باهنر را بعنوان دبير شورا و دکتر سروش را سخنگوی ۵٩خرداد  ٢٧

مسئول تصفيه وتزکيه  )۵۴(االسالم ربانی املشی وحجت )۵٣(.شورا تعيين کرد
  . اند ستاد انتخاب شده)۵۵(الدين فارسی،مسئول جهادسازندگی  دانشگاهها وآقای جالل

جلسه شورای انقالب فرهنگی بطور « :باهنر در پايان اين جلسه گفتدکتر 
شود و قرار است جامعه اسالمی دانشگاهيان و دفتر تحکيم وحدت  مرتب تشکيل می

  )۵۶(». دانشجويان با اين شورا همکاری کنند

توانيم زمان بازگشايی را  ما نمی« :آقای ربانی املشی در پايان همين جلسه گفت
شود  ها بهيچ عنوان نمی بينی بکنيم و تا آماده شدن طرحها و برنامه يشبطور دقيق پ

   )۵٧(». کردتاريخ بازگشايی را االن اعالم 

ـ آقای دکتر سروش سخنگوی شورای انقالب فرهنگی در گفتگويی با کيهان ۴
  : ، گفت۵٩خرداد  ٣١در 
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 انقالب فرهنگی معتقد است به عوض کردن بنيادهای همه ارکان فرهنگی«
دکتر سروش تأکيد کرد که . اجتماع که يکی از آنها دانشگاه و مؤسسات آموزشی است

شورای انقالب فرهنگی از تمام استادان و دانشجويان و باالخره تمام گروههای 
ما : دکتر سروش افزود... عالقمند برای تهيه طرحهای فرهنگی بهره خواهد گرفت

  . ايم حبتی نکردهدرباره تعطيل و يا عدم تعطيل دانشگاهها ص

                                                                           ً بنابراين به منزله نظر جمع، اين مقدار را بايد بگويم که اين امر از نظر ما فعال  
گيريم دانشگاهها تعطيل بماند يا  مسکوت است و در حقيقت اين ما نيستيم که تصميم می

اين خود انقالب فرهنگی است که اين امر را در خارج ايجاد خواهد کرد و . نماند
آقای . است که در مورد مسايل دانشگاهها تصميم خواهد گرفت  ب فرهنگیماهيت انقال

که ما در حال حاضر مشکالت زيادی داريم، در درجه اول : دکتر سروش اضافه کرد
دانيم که اين                ً                                             مايليم که اصوال  انقالب فرهنگی را در دانشگاهها خالصه نکنيم و می

ژه ممکن است انقالب آموزشی ما بطور وي. درست نيست و فهم عام هم اين نيست
نظران  دانشگاهها را مورد توجه قرار دهيم و کميسيونهايی متشکل از اساتيد و صاحب

نيز به همين منظور تشکيل خواهيم داد تا اين کار را با سرعت بيشتری با همکاری 
  . ای برسانيم وزارت علوم به مرحله

اين توصيه را بکنيم که  توانيم ما می«: وی در صورت بسته بودن دانشگاه گفت
         ً                                                             اگر محتمال  دانشگاهها بسته ماندند ما توضيح دهيم برای مردم خودمان و برای 

توان همه  دانشجويان خودمان که فراگيری فقط در کالسهای دانشگاه نيست بلکه می
جامعه را فرهنگستان کرد و همه جا را صحنه آموختن و آموزش کرد و بسياری از 

ر نظر گرفت و عرضه کرد که آموزش است و بيرون از مدرسه شود د روشها را می
  »     .گيرد صورت می

بايد با وزرات علوم مشاوره کنيم که «: وی در پايان اين گفتگو خاطر نشان کرد
اگر بنا باشد دانشگاهها بسته باشند تکليف کنکور و با بطور کلی از همين حال تکليف 

نها تعيين کند و بهر حال در درجه اولويت قرار امور مربوط به نظام وظيفه را برای آ
                                        ً                 توانيم به آن بدهيم و مسأله دانشگاهها فعال  از نظر ما مسکوت  داد ولی اآلن پاسخی نمی

  )۵٨(». است

ً                  حتما  آقای دکتر سروش می دانند که انقالب فرهنگی و ستاد انقالب فرهنگی،      
ا است و ستاد و يا شورا قائم  به ذات نيست و قائم به اعضای آن ستاد و يا شور
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والجرم اين اعضای آن ستاد هستند که تصميم . بدون اعضايش وجود خارجی ندارد
شود که مجری  گيرند چکار بکنند و يا نکنند و يا اينکه به آنها دستور داده می می

حال چگونه است که آقای دکتر . شوند ای باشند که در اينصورت آلت فعل می برنامه
اين . گيريم دانشگاه تعطيل بماند يا نماند اين ما نيستيم که تصميم می« :گويند سروش می

خود انقالب فرهنگی است که اين امر را در خارج ايجاد خواهد کرد و ماهيت انقالب 
  )۵٩(» . فرهنگی است که در مورد مسايل دانشگاهها تصميم خواهد گرفت

دانشگاهها تصميم اگر اين ماهيت انقالب فرهنگی است که در مورد مسائل 
کنيد که نقش اعضای ستاد انقالب  گيرد و اين در خارج از ستاد است آيا تأييد نمی می

فرهنگی اجرای دستورات خارج از ستاد بوده و ستاد آلت مجری برنامه ارائه شده 
  بوده است و نه معمار و طراح آن؟ 

رهنگی که از سوی دکتر عبدالکريم سروش، اطالعيه شماره يک ستاد انقالب ف
  : در اختيار خبرگزاری پارس قرار گرفت بدين شرح است

با اتکال به حق تعالی با متابعت از دستور امام امت و با تأييد مردم مستضعف «
و انقالبی گرد آمديم و ستاد اقالب فرهنگی را بنيان گذاشتيم بمنظور گستردن فرهنگ 

  : از راهخروشان و انديشه واالی اسالمی در ملت عطشان ايران 

ای که در گذشته سبب  رويها و ضرورتهای فراموش شده ـ تشخيص انحرافها و زياده١
  . شده تا فرهنگ ما سترون شود و بپوسد

ـ يافتن راههای کوتاه و بلند مدتی که نشان و کرامت انسانی امت اسالمی را تضمين ٢
  . کند

ب نه شرقی نه های افراد و گروههای استقالل طل ـ گردآوری حاصل غمخوارگی٣
  . اند غربی جمهوری اسالمی که اينجا و آنجا پراکنده

ـ پيشگيری از دو و چند پاره کاری دانشجويان و استادان و روحانيون و روشنفکران ۴
  . با ايمان و متحد همآهنگ کردن راستای حرکت آنان

. رندـ آشتی و پيوند بين افراد و گروههای دلسوز به انقالب که در ذات از يک گوه۵
  : پرسيديم که برای اين منظور الزم بود طی چند نشست از خود می

  . ـ از کجا شروع کنيم١
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  . ـ به چه سمتی حرکت کنيم٢

  .ـ در چه راستايی باشيم٣

  .  ـ و با چه ميزانی از گسترش در آغاز کار۴

ای هستيم           ّ                                                          به اين ني ت و با استفاده از تمام امکانات موجود در کار تشکيل دبيرخانه
هايی تا ضمن گردآوری مواد الزم و تدوين و تنظيم آنها حاصل کار را در  و کميته

ها و اعضای ستاد به شور و نقد بگذاريم و از نظر  شورايی مرکب از نمايندگان کميته
های  ستاد شک ندارد که حوزه. امام امت بگذرانيم و در اختيار مسئوالن قرار دهيم

کند که از  ستاد ترديد نمی. ری کوتاهی نخواهند کردعلميه و دانشگاهيان متعهد از يا
های متعهد و مؤمن به انقالب سود  ها و کانون رهنمودهای احزاب و گروهها و انجمن

  . جويد

کوشد مؤلف صديق و امينی باشد بين کليه آراء و عوايدی که در حوزه  ستاد می
واند مشاور مطمئنی ستاد اميدوار است بت. گيرد انقالب فرهنگی در دسترس قرار می

ستاد يقين دارد کليه دردمندان و درمان شناسان با . باشد برای مقام رهبری انقالب
ايمان و متعهد به انقالب و جمهوری اسالمی ياری ستاد را وظيفه شرعی و اخالقی 

  : خود خواهند شمرد و با ايجازی روشن به ما پاسخ خواهند گفت که

  . چيست و عالئم ابعاد آن بطور دقيق کدام استـ بيماريهای فرهنگی جامعه ما ١

  . ـ مواضع درد کجاست٢

  . ـ درمان چيست و طبيبان کيستند٣

  . ـ و سرانجام درمان را از کجا بايد آغاز کرد۴

ً         ً             ستاد خود را موظف ميداند که از کليه گروههايی که کتبا  يا حضورا  نويد همکاری                                                     
بعد از انتخاب  آقای دکتر  )۶٠(».اری کنداند يا خواهند داد سپاسگز خود را بما داده

سروش به سمت سخنگوی ستاد انقالب فرهنگی صدا و سيمای جمهوری اسالمی با 
آقايان دکتر علی شريعتمداری، دکتر حسن حبيبی، : اعضای ستاد انقالب فرهنگی

مجری برنامه . دکتر عبدالکريم سروش و جالل الدين فارسی مصاحبه ای ترتيب داد
سروش می خواهد که در مورد اسالمی کردن دانشگاها توضيح بدهد و آقای از آقای 

از ابتدائی که فزا ی انقالب فرهنگی در اين مرز و « سروش چنين توضيح می دهند
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بوم برخاست و دانشجويان متعهد و دورانديش ما خواستار آن شدند که دانشگاه ها 
ابتدا آنچه که در ذهن و ضمير و  همگام با انقالب اسالمی ايران حرکت کنند، از همان

بر زبان دانشجويان بود و خواست همۀ ملت ايران انقالبی ما بود، اين بود که دانشگاه 
ها می بايد سراپا عطر و بوی انديشه اسالمی را بخودشان بگيرند و اين گلستان، 
 گلستان معطری باشد که هر گاه کسی و جوينده ای وارد آن می شود، از همان ابتدا

 )۶١(» مشامش به اين بوی دلنواز عطر آگين بشود 

احمد، دو تن از شورای انقالب فرهنگی در گفتگويی  آل  ـ دکتر باهنر و شمس ۵
انتشار پيدا کرده است، در مورد  ١٣۵٩تير ماه  ۵که در کيهان مورخ پنجشنبه 

عنوان ها، مطالبی  ريزی انقالب فرهنگی در مدارس و بازگشايی دانشگاهها و برنامه
  : دکتر باهنر دبير ستاد انقالب فرهنگی گفت. کردند

شود چرا که در حال حاضر  انقالب فرهنگی بطور اعم شامل مدارس نيز می«
کند در  ای بار فرهنگی که جهت فکر و انديشه و خصلت افراد را تعيين می قسمت عمده

دانشگاهها است از سوی ديگر مدارس پايه و زير بنای . شود مدارس به او آموخته می
های  های فرهنگی و شيوه توانيم در مورد تغيير بنيادی برنامه و بدين جهت نمی

  : آقای باهنر در زمينه دانشگاهها و بازگشايی آن گفت. آموزشی در مدارس کاری نکنيم

از آنجا که رابطه زيادی بين تغيير سيستم با افتتاح دانشگاه برقرار است بدين 
وان با عدم تغيير بنيادی نظام سابق دانشگاه را ادامه داد، بعيد به معنا که مشکل است بت

رسد که آغاز کار دانشگاهها کمی به تأخير بيفتد تا سيستم آموزشی مشخص  نظر نمی
ها  بشود حتی ممکن است که بتدريج که درباره هر يک از دانشگاهها و رشته

البته تصميم نهايی در . افتتاح کردآيد، بتوان آن دانشگاه را  ريزی دقيقی بعمل می برنامه
وی در زمينه مدت کار اين . اين زمينه بايد توسط ستاد انقالب فرهنگی گرفته شود

             ً                                                            ستاد گفت اصوال  کار ستاد انقالب فرهنگی در زمينه، اصالح، تکميل، ايجاد و تأسيس 
ا با توجه به اينکه د. دانشگاهها و مدارس عالی جديد در آينده ادامه دارد ّ                     ام  انشگاهها  

متوقف هستند و ضرورت دارد که هر چه زودتر کار دانشگاهها آغاز بشود بايد 
: در زمينه شايعه تعطيل مدارس گفت. ريزی خيلی سريع و فشرده انجام گيرد برنامه

وجه صحيح نيست و اول مهر ماه تمام مدارس در سرتاسر کشور باز  اين شايعه بهيچ
  : ر زمينه بازگشايی دانشگاهها گفتاحمد د شمس آل) ۶٢(» .خواهند بود

بنظر من بايد آماده شويم که اگر نه تمام دانشگاهها بلکه قسمت اعظمی از «
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  )۶٣(». دانشگاهها در اول سال تحصيلی آينده باز شوند و آماده خدمت باشند

در  ١٣۵٩تير ماه  ١۶ـ اعضای ستاد انقالب فرهنگی در تاريخ دوشنبه  ۶
  . با وی ديدار و گفتگو کردنداقامتگاه رهبر انقالب 

هيئت شورای انقالب (گزارشی از عملکرد هيئت «در اين ديدار آقای باهنر 
های اين هيئت درباره مراکز آموزش عالی و  پس از انتخاب و برنامه) فرهنگی

  )۶۴(». چگونگی گزينش دانشجو برای دانشگاهها را بعرض امام رسانيد

الب فرهنگی پيرامون بيانات و آقای دکتر سروش سخنگوی شورای انق
تير ماه  ١۶(در مالقات ديروز « :رهنمودهای امام به شورای انقالب فرهنگی گفت

هايی را که خودمان تاکنون طرح کرده بوديم و درباره آنها  ، ما تمام برنامه)ن. ۵٩
ايشان بدون استثناء همه را . گيری شده بود را در حضور امام مطرح کرديم تصميم
های شايسته و خوبی است ايشان  ردند و تصويب کردند و گفتند که برنامهقبول ک

  . جمهور بايد با ستاد همکاری کنند فرمودند دولت آينده و رئيس

بود، در مورد ) ن. ۵٩تير ماه  ١۶(نکات مهمی که در صحبت ديروز امام  
امور  تصفيه و نظارت کامل بر دانشگاهها بود و نکته ديگر مربوط به پرداختن به

الخصوص در آموزشهای دوره دبيرستانی و دوره  تهذيب نفس و اخالق و علی
متوسطه بود و نکته بعد پيرامون بازگشايی دانشگاهها که هم نبايد تعجيل و هم نبايد 
تطويل شود يعنی نه اصرار بر اين باشد که به سرعت باز شوند و نه اينکه خيلی 

تی دانشگاهها باز شدند ديگر ناقص نباشد و طوالنی باشد بلکه به نحوی باشد که وق
  . دشواريهای سابق تکرار نشود

های قبلی که گروههای سياسی ايجاد کرده بودند، غيرقابل تکرار باشد  سنگربندی
و محل تحقيق و تعليم و تهذيب باشد و آموزشهای اسالمی و اخالقی در دانشگاهها 

  )۶۵(». جاری شود

ای اعالم کرده بود  ، طی مصاحبه۵٩تير ماه  ۵خ احمد که در تاري آقای شمس آل
که بايد آماده شويم که اگر نه تمام دانشگاهها بلکه قسمت اعظمی از دانشگاهها در 

شود که  و پس از آنکه در اين ديدار متوجه می. اول سال تحصيلی آينده باز شوند
های کار  هدف تعطيلی دانشگاهها است و شورا درباره چگونگی و برنامه

مورد بازگشايی «گيری کرده و امام هم تمام آنها را تصويب کرد و گفتند که در  تصميم
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جمهور که تشکيل  ر، رئيسصد و از طرفی آقای بنی» دانشگاهها هم نبايد تعجيل کرد
را مخالف قانون اساسی و خارج از اختيارات آقای خمينی » ستاد انقالب فرهنگی«

ونی بودن اعضای منصوب شده از طرف آقای خمينی را وسيله دانست، غيرقان می
آقای شمس از آن به بعد بدون اينکه . احمد به اطالع ساير اعضاء رساند شمس آل

اعالم کند در شورای انقالب فرهنگی شرکت نکرد و در جلسه ستاد انقالب فرهنگی، 
مد برگزار اح ، اعالم شد که جلسه ستاد بدون حضور شمس آل۵٩مرداد  ١٨مورخ 
  )۶۶( .گرديد

در مورد « همانگونه که سخنگوی ستاد انقالب فرهنگی گفت، که آقای خمينی،
                                     ّ    نکاتی را يادآور شده بود، ستاد آقای رب انی ) ۶٧(»تصفيه و نظارت کامل دانشگاهها

شهريور در مورد  ٢۴املشی را مسئول تصفيه تزکيه دانشگاهها کرده و وی در تاريخ 
شهريور انقضای اليحه  ۶در «جديد و تصفيه، اظهار داشت هدف هيئت پاکسازی 

پاکسازی شورای انقالب بود و ستاد انقالب فرهنگی هيئت پاکسازی جديدی انتخاب 
کرد و اين هيئت ضمن پاکسازی و مسئول برقراری امنيت قضايی، مالی و جانی در 

ين برای آنکه محيط دانشگاه خواهد بود و ضوابط جديد برای آن تهيه شده است، همچن
ای انجام نگيرد، ضديت با انقالب بعهده دادگاههای  کوچکترين سوءاستفاده و سانحه

انقالب گذاشته شده و برطبق آن هر کس با انقالب مبارزه کند او را به دادگاه انقالب 
» .کنيم و رسيدگی به پرونده وی از عهده هيئت پاکسازی خارج خواهد شد معرفی می

)۶٨ (  

تير ماه  ١۶ن ديدار ستاد انقالب فرهنگی با آقای خمينی در تاريخ پس از پايا
، و استماع بيانات و رهنمودهای ايشان آقای دکتر سروش سخنگوی شورای ۵٩

از اين پس دانشگاهها بصورت استانی « :هفت نفره انقالب فرهنگی، اعالم کرد
موزشی در سطوح وی تأکيد کرد که همچنين با تغيير نظام آ. دانشجو خواهند پذيرفت

دبيرستانی، سعی خواهد شد که از تورم داوطلب ورود به دانشگاه جلوگيری و دانش 
  . آموختگان دوره متوسطه پس از پايان تحصيالت جذب بازار کار شوند

کنيد که  وی در پاسخ اين سؤال که با توجه به رهنمودهای امام تصور می
  ً                              عال  تصميم قطعی در اين مورد اتخاذ ف:                          ً             دانشگاهها از چه وقت مجددا  باز شوند گفت

تعجيل نکنيد و سعی کنيد که با طرح «امام هم به شورا تأکيد کردند که . نشده است
کنم که طرح بازگشايی  روی همين اصل تصور می» «.ای دانشگاهها باز شوند پخته
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ماه تا يکسال ديگر تکميل شود و اين مراکز آموزش عالی کار مجدد  ۶دانشگاهها از 
  )۶٩(». ود را آغاز کنندخ

ـ آقای دکتر سروش سخنگوی شورای انقالب فرهنگی در گفتگويی که در ٧
دانشگاهها در نيمسال اول « :، انتشار يافت گفت١٣۵٩مرداد ماه  ۵کيهان يکشنبه 

های مورد نياز مانند پزشکی       ً                                             مطلقا  بسته خواهد بود و در نيم سال دوم برخی از رشته
های مورد نياز کشور                  ً                  هند داد و احتماال  برای برخی از رشتهبه کار خود ادامه خوا

دکتر سروش به جوانان ديپلمه هشدار داد که بدليل . دانشجوی جديد پذيرفته خواهد شد
بسته بودن دانشگاهها در نيم سال اول برای جلوگيری از تلف شدن وقتشان انجام 

  . خدمت وظيفه را مقدم بدانند

نگی همچنين اظهار داشت طرحی برای آموزش سخنگوی شورای انقالب فره
در دست تهيه است که براساس آن افراد ديپلمه به ) دوره عالی آزاد(بيرون از دانشگاه 

  . توانند تحصيالت خود را بطور آزاد ادامه دهند ها می باال به ثبت نام در اين دوره

از اساتيد  اين مورد در مساجد و سالنهای کنفرانس و اماکن عمومی با استفاده
. آيد و اين طرح در شهريور ماه به اجراء در می. متعهد دانشگاهها برگزار خواهد شد

ای از کليه  طی بخشنامه) ن. ١٣۵٩مرداد  ۵(همچنين شورای انقالب فرهنگی امروز 
اساتيد و اعضای هيئت علمی دانشگاهها که بر اثر تعطيل شدن دانشگاهها در حال 

مرداد ماه آمادگی خود را جهت  ٢٠خواست که حداکثر تا  حاضر فعاليت علمی ندارند
  )٧٠(». های عمرانی و علمی و تحقيقاتی کشور اعالم کنند مشارکت در برنامه

، ١٣۵٩مرداد  ١۶ای که درکيهان پنجشنبه  ـ ستاد انقالب فرهنگی دراطالعيه ٨
متن . شدتعطيل دانشگاهها در نيمسال اول تحصيلی قطعی : انتشار يافته اعالم کرد

  : اطالعيه چنين است

ً        بدينوسيله رسما  اعالم می« ، ۵٩ـ  ۶٠سال اول تحصيلی شود که حداقل برای نيم               
  )٧١(». دانشگاهها تعطيل بوده و هيچگونه فعاليت آموزشی نخواهند داشت

  : کميته های پاکسازی ستاد انقالب فرهنگی در دانشگاها مستقر می شود -٩ 

گوی ستاد انقالب فرهنگی دريک گفتگو با دکترعبد الکريم سروش سخن« 
چندين مسئله ازجمله مسئله پاکسازی دانشگاهها وادغام وانحالل :اطالعات گفت

دانشگاه ها در ستاد انقالب فرهنگی مطرح است که به زودی به نتيجه نهائی خواهد 
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قراربراين شده است که کميته : دکتر سروش درمورد پاکسازی دانشگاهها گفت. رسيد
يک يا دو نفر از اعضای اين کميته از . ئی در دانشگاهها برای پاکسازی بوجود بيايدها

سوی ستاد انقالب فرهنگی و دو يا سه نفر از سوی دانشگاهها تعيين خواهند  شد و اين 
کميته ها به مسئله پاکساز و همچنين اگر تجديد نظر و رسيدگی به شکايات در آنچه از 

   )٧٢(» .باشد  خواهد پرداخت سابق انجام شده است الزم

ـ آقای دکتر سروش سخنگوی ستاد انقالب فرهنگی، پس از پايان جلسه ١٠
احمد برگزار گرديد، خبر از نحوه کار  ستاد که بدون شمس آل ۵٩مرداد  ١٨مورخ 

جهاد دانشگاهی و سرپرستان جديد دانشگاههايی که سرپرستان آنها برکنار و يا 
وی . عالوه بر آن وضع انستيتوهای تکنولوژی را مشخص کرد اند، داد و استعفا داده

   :در توضيح در مورد انستيتوهای تکنولوژی وابسته به آموزش و پرورش گفت

ولی . بدنبال تعطيل دانشگاهها در پانزدهم خرداد اين انستيتوها نيز تعطيل شدند«
نظر وزارت عقيده ستاد انقالب فرهنگی بر اين است که اين مؤسسات همچنان زير 

  . آموزش و پرورش باقی بمانند و در اول مهر ماه بکار خود ادامه دهند

التحصيالن درجه فوق ليسانس برای  از وی سؤال شد با توجه به اينکه فارغ
تکميل رساله يکساله خود از تاريخ پايان تحصيل فرصت دارند و اکنون دانشگاهها 

نخواهند بود در مدت تعيين شده کار التحصيالن فوق ليسانس قادر  تعطيل است فارغ
هايی کرده  بينی ستاد انقالب فرهنگی در اين مورد چه پيش. خود را به اتمام برسانند

  : است؟ گفت

از نظر ستاد، دانشگاهها برای تمام اقشار تحصيلی تعطيل است و ميان ليسانس و 
هر زمان که لذا فرصت يک ساله اين عده نيز از . ليسانس و دکترا فرقی نيست فوق

  ... دانشگاهها باز شد محاسبه خواهد شد و از اين نظر اشکالی وجود نخواهد داشت

سخنگوی ستاد انقالب فرهنگی در مورد ادامه کار جهاد دانشگاهی و ارسال فرم 
جهاد : پرسشنامه از طرف اساتيد و اعضای هيئت علمی دانشگاهها اظهار داشت

الدين  برنامه خود مشغول است و استاد جاللدانشگاهی همچنان به بررسی و تکميل 
فارسی نيز که مسئول جهاد است امروز حکم عده زيادی را در اين مورد امضاء کرده 

: سپس به وضعيت دانشگاهها اشاره کرد و گفت... است تا کار خود را شروع کنند
در نظر  اند اشخاصی برای دانشگاههايی که سرپرست آنها استعفا داده و يا بر کنار شده
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» . شود اند و هر گاه مورد تصويب ستاد قرار گرفتند اسامی آنها اعالم می گرفته شده
  : در اينجا دو نکته حائز کمال اهميت است)  ٧٣(

ـ هيئت پاکسازی جديد که ستاد انقالب فرهنگی تعيين کرده، بسياری را ١
کسی در نيايد، پاکسازی، از کار برکنار و يا مستعفی کرده و برای اينکه نطق از 

  . مخالفين را بعنوان ضد انقالب به دادگاههای انقالب حواله کرده است

که دورتر خواهيد ديد ستاد انقالب فرهنگی، تمام امکانات دانشگاهی  ـ بطوری٢
الدين فارسی عضو ستاد  کشور را در اختيار جهاد دانشگاهی که مسئول آن آقای جالل

مرکزی حزب جمهوری است قرار داده و جهاد انقالب فرهنگی و از اعضای شورای 
ای که تنظيم کرده کوشش کرده که نظير انقالب  دانشگاهی نيز براساس برنامه

  . فرهنگی چين به قبضه کردن قدرت و حذف مخالفين بپردازد

شهريور، دکتر حبيبی، دکتر شريعتمداری و  ٢۴ـ در تاريخ دوشنبه ١١
عضای ستاد انقالب فرهنگی دريک مصاحبه         ّ                    االسالم رب انی املشی سه تن از ا حجت

آقای دکتر حبيبی در مورد . مطبوعاتی به تعدادی از سؤاالت خبرنگاران پاسخ دادند
اين ستاد به منظور سه هدف تشکيل شد، « :کار ستاد انقالب فرهنگی اظهار داشت

يکی تعيين خط مشی فرهنگی و بطور محدودتر خط مشی آموزشی کشور، ديگری 
های آموزش کشور برای دوره قبل از ابتدايی تا سطح آموزش عالی و حتی  مهتهيه برنا

مشی، و سوم انتخاب و تربيت استاد جهت تدريس  بعد از آن در چهارچوب همان خط
ها و انجام اين کارها نيز در يک ماه و دو ماه و با زمان کوتاهی ميسر  اين برنامه

  )  ٧۴(». دريزی شو                  ً               نيست و بايد دقيقا  بررسی و برنامه

بنابر تصميم « :وی در مورد بازگشايی دانشگاهها و نحوه ادامه کار آنها گفت
ماه از تحصيل  ۶های پزشکی و دندان پزشکی دانشجويانی که فقط          ً        ستاد فعال  در رشته

التحصيل شوند و با  توانند به درس خود ادامه دهند تا فارغ آنان باقی مانده می
هايی از قبيل  دانشکده ۶٠              ً               لعه است احتماال  تا ابتدای سال هايی که در حال مطا برنامه

  )٧۵(». پزشکی قادر به شروع کار خواهند بود

آقای شريعتمداری در مورد تشکيل ستاد جهاد دانشگاهی و شايعه بيکاری 
درباره شايعاتی از قبيل اينکه با تعطيل دانشگاهها يک ميليون نفر بيکار « :توضيح داد

کند، اقدامات سه ماهه ستاد را برشمرد  د از افراد متخصص استفاده نمیاند و يا ستا شده
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و گفت از مهمترين کارهای اين ستاد تشکيل جهاد دانشگاهی و جلب همکاری استادان 
های مهمی از قبيل تأليف، ترجمه و تدوين متون قابل استفاده برای اين جامعه  در زمينه

نامه برای اساتيد و اعضای هيئت علمی و در جهاد دانشگاهی با ارسال پرسش. است
دانشگاهها و تکميل آن از طرف همکاران دانشگاهی به نتايج مطلوب فراوانی 

هزار پرسشنامه بدست ما رسيده است که اين نشان دهندۀ  ٨ايم و تاکنون بيش از  رسيده
  )٧۶(». پويايی استادان و دانشگاهيان و عالقه آنان به شرکت در اين امر خطير است

نهايت سعی و کوشش شد که در اين بخش روند بسته شدن دانشگاهها را به 
فرمان آقای خمينی و بدستياری ستاد انقالب فرهنگی برای خوانندگان، محققين و 
نسلهای آينده، قدم به قدم با توجه به اسناد و مدارک و آنچه اتفاق افتاده توضيح 

  : گذارد که شبه نمی آنچه تا بحال ذکر آن رفته است، جای شک و. دهم

جمهور و مصوبه  ر رئيسصد ، و بنابر فرمان بنی۵٩ارديبهشت  ٢ـ حادثه ١
شورای انقالب و تأييد آقای خمينی، تخليه اطاقهای دانشگاهها و تعطيل ستادهای 

های مختلف در دانشگاهها بوده و نه بستن و تعطيلی آن و آشکار گشت که  گروه
  . طيل نشدند و بکار خود ادامه دادنددانشگاهها تع

تعطيل دانشگاهها نبوده است و دانشگاهها هم تعطيل » انقالب فرهنگی«ـ ٢
  . شد» ستاد انقالب فرهنگی«نشدند، بلکه موجد 

طبق متن فرمان آقای خمينی، انجام » ستاد انقالب فرهنگی«ـ مأموريت ٣
ستاد «هها که اگر دومی بود، بود و نه مأموريت بازگشايی دانشگا» انقالب فرهنگی«

  .گرفت نام می» بازگشايی دانشگاهها

ـ مأموريت انقالب فرهنگی دوره قبل از ابتدايی تاسطح آموزش عالی و بعد از ۴
در سطوح دبيرستان سعی خواهد شد که از تورم داوطلب ورود « و. گيرد آن را دبرمی

ز پايان تحصيالت جذب به دانشگاه جلوگيری و دانش آموختگان دوره متوسطه پس ا
  » .بازار کار شوند

، ستاد انقالب فرهنگی که تصميم به بسته شدن ۵٩خرداد  ٣١ـ در  ۵
تعطيل « :گويد دانشگاهها گرفته است، سخنگوی آن برای فرار از مسئوليت خود می

                            ً                                                 و يا عدم تعطيل دانشگاهها فعال  از نظر ما مسکوت است و در حقيقت اين ما نيستيم که 
اين خود انقالب فرهنگی است که . گيريم که دانشگاهها تعطيل بماند يا نماند یتصميم م
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اين امر را در خارج ايجاد خواهد کرد و ماهيت انقالب فرهنگی است که در مورد 
  )  ٧٧(» .مسائل دانشگاهها تصميم خواهد گرفت

ابه گيرد بن ای را در برمی که چند صفحه ـ اولين اطالعيه ستاد انقالب فرهنگی ۶
انشاء آن و بکارگيری لغات و نحوه تنظيم آن به احتمال قريب به يقين به قلم آقای 
دکتر سروش است و اگر هم نباشد وسيله سخنگوی ستاد انقالب فرهنگی در اختيار 

ای در کار است و نه  خبرگزاری پارس قرار گرفته، حکايت از اين دارد که نه برنامه
به جز يک انشاء احساسی که حکايت از چه  تصميمی برای حل معضل دانشگاهها

کند و به متابعت از امام اعضاء شورا با هم جمع شده و  بايد کرد هميشگی می
مطلب ديگری را )  ٧٨(». مشاور مطمئنی برای مقام رهبری باشد« اميدوار است که

  .  رساند نمی

رار ـ طبق بيان سخنگوی ستاد انقالب فرهنگی روحانيون و آقای خمينی اص ٧
اند و ستاد نيز امر آقای خمينی را مطاع و گردن  بربسته شدن دانشگاهها داشته

  . گذاشته است

ـ ستاد انقالب فرهنگی خود هيئت پاکسازی تشکيل داده و اين هيئت عالوه بر  ٨
پاکسازی، برقراری امنيت قضايی، مالی و جانی و مبارزه با ضد انقالب و متمردين 

  . حواله داده است را به دادگاههای انقالب

ـ ستاد انقالب فرهنگی، جهاد دانشگاهی تشکيل داده و امکانات دانشگاهی ٩
  . کشور در اختيار جهاد به سرپرستی آقای فارسی قرار گرفته است

اند، نامه  پس از آنکه خوانندگان مطالعه اين تحقيق را تا بدينجا تعقيب کرده
که پس از بيست سال بعد » خواهانهرنجنامه داد«آقای دکتر سروش را تحت عنوان 

که در آن رابطه نگاشته شده » انقالب فرهنگی«و » ستاد انقالب فرهنگی«از قضيه 
  : گذرانم است، از نظرتان می
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  متن نامه آقای سروش

  بنام خدا «

  اند ه بر ما بسی کمان مالمت کشيد

  حکايتی شکايت آلود از آنچه بر صاحب اين قلم رفت 

جمهور  خواهانه و ستم ستيزانه و دردمندانه صاحب اين قلم به رئيسرنجنامه داد
و از زبان خوش و ناخوش . های مخالف و موافق بسيار برانگيخت خاتمی، واکنش

بر » های برآميخته بدشنامی چند بوسه«و » های بانواع عتاب آلوده لطف«نويسندگان، 
فغانی خودمدارانه کسانی در آن جز درخواستی شخصی و . سر وی باريدن گرفت

و . شد شد به آنجا ختم نمی که آن رنجنامه گرچه از اين جا شروع می در حالی. نخواندند
کسانی لحن داغ ولی دقيق آن را با عصبيت و اهانت يکی گرفتند و آن را گزيده ولی 
گزنده يافتند و ندانسنتند که گزيدن گزندگان خلق، رذيلت که نيست هيچ بلکه فضيلت 

ومی دوستانه از آن بوی ترغيب به استعفا را استشمام کردند غافل از آنکه و ق. است
. اگر در آن پيامی بود اين بود که خاتمی به اعتراض بماند نه اينکه به اعتراض برود

بماند و به پشتوانه مردم با گرانان گرانی کند نه اينکه برود و گرانان را گشاده دست 
جمعی هم فرصت را غنيمت . ا دشمنان، مدارابا دوستان مروت کند و ب. بگذارد

خبری خود را باز کردند و کينه خود با روشنفکری دينی را بر  شمردند و مشت بی
را باز گشودند و گناه ويرانی » انقالب فرهنگی«آفتاب افکندند و پرونده مجعول 

ازو  دانشگاه و تصفيه دانشگاهيان را در نامه عمل صاحب اين قلم نوشتند و خالق وار
و هنوز بجاهی و جائی نرسيده و . توبه و استغفار بل خموشی و انکسار طلب کردند

. امان به تصفيه مخالفان و دگرانديشان دادند طعم قدرتی و مکنتی نچشيده، فرمان بی
هم بانگ برداشت » کيهانی صفتان«کار به جائی رسيد که در ميانه اين غوغا، يکی از 

وی اخبار و انذار » سابقه زشت فرهنگی ـ انقالبی«ارسی و نويسنده رنجنامه را از و
هم در آن حضور » خاتمی عزيز«کرد و اينقدر نينديشيد که اگر آن سابقه زشت بود، 

به بيرون ) بگمان وی(عضو بود و » ستاد انقالب فرهنگی«داشت و مدتی مديد در 
  .داد ها فرمان می ها و ويران کردن دانشگاه گناه کردن بی

که قصه ) کنم و برای مغرضان فقط دعا می(گويم  گاهی طالبان حقيقت میبرای آ
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و ديگر بار در » سياست نامه«يک بار در . ام انقالب فرهنگی را دست کم دوبار نوشته
شود انيست که  و با خواندن آنها کمترين چيزی که دستگير خواننده می. »لوح«مجله 

اولی برای . که ما عضو آن بوديم» یستاد انقالب«فرق دارد با » انقالب فرهنگی«
انقالب فرهنگی يک حادثه . ها بود و دومی برای بازگشودن دانشگاهها بستن دانشگاه

بود در ميان حوادث قهرآميز بسيار که در فضای توفان زده ابتدای انقالب در کشور ما 
ها  ههای مسلحی بودند که در دانشگا رخ داد و مسئوالن آن، نه فقط حکومت که گروه

جمهور  پيامهای رئيس. در کمين حکومت نشسته بودند و حاضر به ترک آنجا نبودند
ر هم به خرج آنها نرفت و ناچار به فرمان وی، به قهر، از صد وقت سيدابوالحسن بنی

  . آنجا بيرون ريخته شدند و دانشگاه بسته شد

ن آن پرسيد و پند است که غالب نيک و بد اين حادثه را هر چه بود بايد از مسببا
مدتی پس از اين حادثه بود که به فرمان . و مغلوب حرف خود و حکم خود را دارند

های بسته  با هفت عضو برای بازگشائی دانشگاه» ستاد انقالب فرهنگی«رهبر انقالب، 
اين ستاد که همه مأموريتش بازگشائی بود با سرعت و پشتکار بسيار، . شده تشکيل شد

های دانشگاهی  با همکاری بيش از يک هزار استاد دانشگاه، به بازنويسی برنامهو 
نشر دانشگاهی را برای اشتغال استادان تأسيس ) بسيار معتبر(همت گماشت مرکز 

نه بيست سال، که خواسته انقالبيون و روحانيون (            ً                     کرد و نهايتا  پس از يک سال و اندی 
های کشور را بازگشائی نمود و  دانشگاه ، با اصرار به رهبر انقالب، همه)بود

خدمتی که اين ستاد به .                             ً                       دانشجويان و استادان را مجددا  بر سر سفره معرفت نشاند
ئی که  ها داشت و مبارزه دانش و فرهنگ کشور کرد و سهمی که در بازسازی دانشگاه

انه برای بيرون کشيدن علوم انسانی از منجالب اعتراضات جهل آلود کرد، و مشی مي
که بعدها گناهش به (های در پيش گرفت  ها و تندروی ئی که در توفان چپ نمائی روانه

پای صاحب اين قلم نوشته شد و کسانی چون دمحم تقی مصباح يزدی، وی را نفوذی 
  . ستاد انقالب فرهنگی خواندند داستانی است که بايد در جای ديگر گفته شود

دهند که مهمترين کاری که از دست  ف میاند انصا آنها که آن روزگار را ديده
آمد، مهار زدن بر ويرانگری و ويرانگران چپ  نيکخواهان در نهادهای رسمی بر می

خدمت کردن به کشور چون شنا . و راست، و کند کردن تيغ انقالبی نمائی آنان بود
ّ                                  شيرين ام ا پر از سختی و چسبندگی و فقط شيره. کردن در دريائی از شيره بود ا ئيه        

  !نشستند کنار می
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ّ             ام ا حديث تصفيه های  بالفاصله پس از انقالب، کميته. ها هم شنيدنی است  
پاکسازی در سراسر ادارات و دانشگاههای کشور سر برآوردند و اين هيچ ربطی نه 
به انقالب فرهنگی داشت و نه به ستاد انقالب فرهنگی که يک سال و اندی بعد تشکيل 

امنا بمانند و «گفته بود » بهشت زهرا«آغازين خود در رهبر انقالب در نطق . شد
های پاکسازی، بيرون نهاده  ئی به حکم کميته ئی خود رفتند و پاره پاره» خائنين بروند

نشينان هنوز به قدرت نارسيده  ئی از خارج باز هم رحمت به آن روزگار، پاره(شدند 
شان را هر روز  حکم تصفيهپرورانند و  خيالی را در سر می» خائنان«هوس پاکسازی 

باری هر چه بود آن پاکسازيها نه با آگاهی ما بود و نه با اذن ما و نه ). کنند صادر می
ای از کوره انقالب بود که دامن همه را فرا گرفت و هيچ  شعله. ئی از مأموريت ما پاره

هار با اينهمه اگر چيزی به فرونشاندن و م. جا را از سوختن معاف و مصون نگذاشت
بود ) دينی و غيردينی(کردن انی شعله فزاينده کمک کرد، همان گفتمان دموکراتيک 

. که صاحب اين قلم و دوستانش سالها برای استقرار آن رنج بردند و هزينه پرداختند
بطوری که چپ نماها و سالح فروشان ديروز هم اينک با همان منطق، به چنگ 

ها بود نه  ه هنگامه ديروز هنگامه جنگ سالحروند، انگار نه انگار ک ها می تندروی
  ...شد تر شمرده می و هر که تندروتر بود انقالبی. ها جنگ گفتمان

، ١٣۶٢سال خدمت بدون ديناری مزد و اجرت، يعنی در سال  ۴باری پس از 
جمهور  و اين عين عبارتی بود که با رئيس(چرخد  وقتی ديدم که در به پاشنه ديگر می

شود و مقاومت  ئی از کجرويها نهادينه می و پاره) ای در ميان نهادم منهوقت سيدعلی خا
از ستاد انقالب فرهنگی استعفا کردم و رو به تحقيق . من سودی در اصالح امور ندارد
ها چه گذشت حديث پر خون  پس از آن بر من و من. و تدريس و نقد و اصالح آوردم

  . هادجگری است که شرح آن را به وقت ديگر بايد ن

اينک بيست سال است که اين قلم به قدر وسع و طاقت خويش در گستردن 
کوشد و خدای را سپاس  فرهنگ مدارا ومروت وزدودن فرهنگ خشونت ورعونت می

خيل عظيمی ازجوانان اينک درس . گذارد که درين راه کاميابی مقبولی داشته است می
مدارا و مروت، :تفسيراين دو حرفخوانند وآسايش دو گيتی را  زندگی را بدين نمط می

رود، از آن رو است که او را هم تابع  واگر ازين قلم نقدی بر خاتمی می. دانند می
 وداندوخوف آن داردکه مبادا نرمی وی،جسارت در شتخويان  وطالب همين طريقه می

  دهد که مروتی مدارا ستيزان را افزونترکند و بوی هشدار می گرانی گرانان و بی
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  اش         هر طفل نی سوار کند تازيانهز حد مبرکه چو دندان مار ريخت       نرمی 

ا به گفته امام . وقتی سحر ساحران را ديد ترسيد) ع(به گفته قرآن موسی ّ                ام   
او از سحر نترسيد، بلکه از آن ترسيد که مبادا غلبه با ساحران افتد و بيخ ) ع(علی

ن قلم هم موسی وار است و عتابش هم خوف اي. تر گردد جهالت و ضاللت مستحکم
و کدام ). مترس که تو دست باال را داری(عتابی قران وار که التخف انک انت االعلی 

دست باالتر از ميراث اعتماد و پشتی بانی قاطبه خلق که خاتمی خنده رو و شيرين 
  دهان را بر مسند خواجگی و سليمانی نشانده است؟ 

  الجرم همت پاکان دو عالم با اوست      امن پاک   روی خوب است و کمال هنر و د

  او سليمان زمان است که خاتم با اوست    ولی            پادشهانند  دهنان  شيرين  گرچه 

  کشت ما را و دم عيسی مريم با اوست؟        با که اين نکته توان گفت که آن سنگين دل   

سرشوق نه شکايتی از سر جور و آنچه به زبان اشارت آوردم حکايتی بود از
وگرنه به زبان عبارت مثنوی هتفادمن کاغذ » خردمند را يک اشارت بس است«

  . کرد وبا آن همه کژ خوانان را کفايت نمی. خواست می» به پهنای فلک«شد، ودهانی می
  تا که کژ خوانی نخواند برخالف      الجرم من تيغ کردم در غالف                 

  آيد ليک از شوق حکايت بزبان می   شق است که از جور شکايت نکنم     شرط ع
  آيد هر که از دست مالمت به فغان می   گو رو اندر پس زانوی سالمت بنشين          

  عبدالکريم سروش 

  »١٣٨٢يازدهم مرداد 

و اينک با مطالعه نامه آقای دکتر سروش و مقايسه آن با آنچه گذشته است، 
  : کنم گذارم و دو نکته را يادآوری می نه خود، که برعهده خوانندگان می قضاوت را

ای را که در نوجوانی از مولی علی آموختم و  ـ نکته تعيين کننده و ارزنده١
آن مرد : کوشش کردم که در زندگی خود، هميشه در حد توان آن را بکار بندم اينکه

بودن و نبودن شرکت  در رابطه با حق) ع(عرب در جنگ جمل به حضرت علی
ای مرد آيا : عايشه در جنگ مسئله دار شده و به حضرت ايراد گرفته بود، پاسخ داد

شناسی و يا مرد را به حق؟ حق را بايد شناخت و مردان را با  تو حق را به مرد می
با توجه به اين کالم درر بار . آورد آن سنجيد و نه به عکس که فاجعه ببار می



     ١٣٩ 
  

  

نبودن آقای خاتمی در ستاد انقالب فرهنگی، خطا را صواب و ، بودن و )ع(علی
     ً                                                 ثانيا  آقای خاتمی جزو هفت نفری نبود که آقای خمينی برای . کند صواب را خطا نمی

  . تشکيل ستاد انقالب فرهنگی منصوب کرد

احمد از عضويت در ستاد، در همان سال  وی يا بعد از اينکه آقای شمس آل
که ستاد و آقای خمينی تصميم بر بسته شدن  وقتی بر وی روشن شد ١٣۵٩

اند، از شرکت در ستاد کناره گرفت و يا پس از آنکه به وزارت  دانشگاهها گرفته
  . ارشاد منصوب گرديد، به عضويت ستاد انقالب فرهنگی در آمده است

ـ دانشگاهها نه يک سال و اندی که دو سال و اندی بعد بازگشايی شد و بنابه ٢
نتظری سه سال بعد از فرمان رهبر انقالب بر اجرای انقالب فرهنگی گفته آقای م

ها باز نشده است و تحقق انقالب فرهنگی تدريجی است که در بخش  هنوز دانشگاه
  . بعد توضيح آن خواهد آمد

ای مرد، مگر ما : گويم دهم و می در پايان اين بخش اينجانب به خود تذکر می
و مبرا از خطا هستيم، چرا حاضر نيستيم و يا انسانها، آدمهای معصوم و کامل 

برايمان سخت است که رويدادهايی را که بر جامعه و خودمان گذشته است ولو خطا، 
سهو و اشتباهی از جانب خودمان باشد، همانگونه که رخ نموده است، آن را برای 

اگر کسی و افتد  چه اتفاقی می. تجربه و پندگيری از تاريخ، برای آيندگان گزارش کنيم
يا شخصيتهايی به خطا و اشتباهات خود با صعه صدر اعتراف کنند؟ اين که 
شخصيتها و يا کسانی بعد از خطا و يا اشتباهی به راه صواب قلم زده و قدم 

گرداند ـ  اند، آن راه صواب، اشتباهات و خطاهای تاريخی گذشته را راست نمی گذاشته
گذارد ـ  ضعی خود را در جامعه برجای میچون هر عملی چه خطا و چه صواب اثر و

پردازد و اجر و قدر کسی که به راه صواب قدم گذاشته و  بلکه به جبران مافات می
اينک بيست سال است که اين قلم به قدر وسع و طاقت «: حسب نامه آقای سروش

خويش در گسترش فرهنگ مدارا و مروت و زدودن فرهنگ خشونت و رعونت 
خيل . گذارد که در اين راه کاميابی مقبولی داشته است ا سپاس میکوشد و خدای ر می

خوانند و آسايش دو گيتی را  عظيمی از جوانان اينک درس زندگی را بدون نمط می
با خدا خواهد بود و آنان را مشمول » .دانند مدارا و مروت می: تفسير اين دو حرف

رحمت و غفران بيکرانش را به گرداند و درهای  می) ٧٩(  ِ                       ا ن الحسنات يذهبن السيئات
  . گشايد روی آنها باز می
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  بعد از تعطيلی دانشگاهها

قبل و بعد از تعطيلی دانشگاهها، به بهانۀ اجرای انقالب فرهنگی و تغيير نظام 
دادند و عواقب ناگوار  آموزشی کشور، کسان و دلسوزانی بودند که مرتب هشدار می

بخشی از . کردند پرده آن را گوشزد میتعطيلی دانشگاهها و هدف طراحان پشت 
تذکرات و هشدارهای قبل از بسته شدن دانشگاهها در قسمت اول و دوم اين تحقيق 
از نظرتان گذشت و اينک برای اختصار نکاتی را که اينجانب بعنوان مسئول پر 

و بعنوان جمعبندی نظرات  ) ٨٠( تيراژترين روزنامه در طول تاريخ مطبوعات کشور
ده ديگران که به زعم خود هدفی جز آزادی و استقالل و شکوفايی کشور و مطرح ش

اند، در چندين سرمقاله روزنامه انقالب                      ّ              استيفای حقوق آحاد مل ت ايران نداشته
  : کنم ام، تقديم حضور پيوندگان و جويندگان راه حق می اسالمی آورده

د انقالب که هنوز فرمان تشکيل ستا ۵٩خرداد  ١٨ـ در تاريخ يکشنبه ١
های  فرهنگی صادر نشده بود، بعضی اطالعات پشت پرده بدست آمده و زمزمه

برخاسته از بعضی مراکزی که در صدد تصاحب قدرت بودند حکايت از آن داشت که 
شود تا دانشگاهها را به تعطيلی بکشانند، لذا در سرمقاله آن روز تحت  تالش می

  : شتماز جمله نو» خواهد بشود هر چه می«عنوان 

ـ از يکی دو ماه پيش بدين سو و در پی جريان انقالب فرهنگی هر شخص و «
کند و راه حل  خود مصاحبه می... گروهی متناسب با وضعيت گروهی و شخصی و

کسانی که ... کنيم، دو سال، سه سال و يا  کند يک سال دانشگاه را تعطيل می ارائه می
  : کنيم پرسيدنی نيست تعطيل می گويند چندين سال هم که شد دانشگاه را می

کنيد اين بيکارها بيکار  ـ با خيل عظيم دانشگاهی چکار خواهيد کرد و خيال می١
ای از اينها نيروی خود را در جهت تخريب بکار خواهند      ً    قطعا  عده: خواهند ماند

گونه  اند بدين که از اسالم دور هستند و يا بريده انداخت و آيا راه حل ساختن کسانی
  است؟ 

  کنيد؟  ـ با خود دانشجويان که جمعيت عظيمی است چگونه عمل می٢

          ً                                                           ـ اگر فرضا  سه سال دانشگاهها را تعطيل کرديد، آيا پس از سال سوم با دست ٣
  خود و متخصص و کارشناس از خارج وارد نخواهيد کرد؟ 
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ـ تعطيل دانشگاهها به مدت چند سال آيا عجز جمهوری اسالمی در حل مسئله ۴
  )٨١(»شگاه و فرار از مسئوليت نيست؟دان

، چهار ماه بعد از تشکيل ستاد انقالب ۵٩آذر  ١٢ـ در تاريخ چهارشنبه ٢
  :عنوان گرديد» استقالل آزادی و علم«فرهنگی، در سرمقاله روزنامه پيرامون 

جاست و هرگز عالمی در  خيال کردن اينکه عالم از جاهل تبعيت کند بی... «
اش تبعيت نخواهد  يق و جاهل در آن رشته و کار به مقتضای آگاهیای از فرد ناال رشته

ً                                     کرد و اگر تبعيت کرد قطعا  يا فرصت طلب است و يا جاهل عالم نماست و اکنون .                         
  : مناسبت نيست که اين سؤاالت را مطرح کنيم بی

  ـ آيا بدون علم و دانش استقالل و آزادی شعاری تو خالی نخواهد بود؟ 

توانيم استقالل و آزادی  سی پيدا کردن به دانشهای کليدی و فنون میـ آيا بدون دستر
  خويش را حفظ کنيم؟ 

های علم و دانش جبران کنيم و به پيش  ـ آيا اگر ما نتوانيم عقب ماندگی را در زمينه
  نرويم، ادامه استقالل و آزادی به معنای واقعی ممکن است؟ 

های ديگر  مجموعه: ان ببنديم و بگوئيم نهتوانيم در کشور خود را به روی جه ـ آيا می
  جهان در ما تأثير نخواهند داشت؟ 

ـ آيا کم و کيف دانشگاهها و محصول آن بيان چگونگی انقالب اسالمی و صدور 
  تواند باشد؟  انقالب نمی

ـ آيا تعطيل دانشگاهها و مراکز علمی و اصرار در ادامه آن برای کشور و انقالب مفيد 
  ود؟ فايده خواهد ب

های مختلف  شود با باز بودن دانشگاهها، نواقص و ايرادات آن را در زمينه ـ آيا نمی
  برطرف کرد؟ 

ـ آيا اگر حتی چند سالی دانشگاهها بسته باشد و هر زمان که بخواهيم آن را باز کنيم، 
  ای مانع و جامع خواهيم داشت؟  برنامه

                     ّ         نيروی واقعی علمی و فن ی خود را ـ آيا در صورت بسته بودن دانشگاهها آن قسمت از 
  از دست نخواهيم داد؟ 
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ـ آيا در صورت بسته بودن دانشگاهها وسايل و امکانات آن از بين نخواهد رفت و ما 
  مجبور نخواهيم شد دوباره با تحمل مخارج سنگينی آنها را احياء کنيم؟ 

  کرد؟  می میشود محيطهای علمی و فنی را اسال ـ آيا با باز بودن دانشگاهها نمی

گذرد به  ـ آيا شورای انقالب فرهنگی بعد از گذشت بيش از چهار ماه که از کارش می
  نتايجی دست يافته است؟ و اگر آری آن نتايج کدامها هستند؟ 

ای که کسب کرده است روشن  تواند با تجربه ـ آيا شورای انقالب فرهنگی اکنون نمی
ها را از طريق تجربه  شود نواقص برنامه یکند که اگر دانشگاهها باز باشد، بهتر م

  کردن به هنگام کار کردن برطرف کرد و يا بسته بودن آن؟ 

  ـ آيا هر موقع که بخواهيم دانشگاهها را باز کنيم مشکالت ما از بين رفته است؟ 

  ؟ ... و آيا

های  کنيم مجموعه کنيم، در جهانی که ما در آن زندگی می ما در خالء زندگی نمی
ی نيز هستند که چه ما بخواهيم و چه نخواهيم در ما اثر خواهند گذاشت بنابر اين ديگر

های علم و دانش و فن مجهز نسازيم وبه تجديد حيات علمی  اگر ما خود را در زمينه
آنچه که در دانشگاهها و . ... خويش نپردازيم حفظ کردن آزادی و استقالل ممکن نيست

  :ت کهمراکز علمی بايد تغيير داد آنس

ـ دست به يک تجديد حيات علمی بزند که اين تجديد حيات علمی در خدمت ١
  . باشد... تغيير بنيادی نظام اجتماعی جامعه ما از اسالم، انسان و جامعه و

در صنعت و پژهشهای . ـ فرهنگ وارداتی را به فرهنگ خودی تبديل کند٢
تی بيشتر تربيت کادر های مختلف که سابق بر اين کار مراکز صنع علمی در رشته

آوردهای غرب بوده است را تبديل به تحقيق  برای صنايع مونتاژ و بکار انداختن دست
  . و دستيابی به صنايع اصيل و کشف و ابداع و ابتکار جديد کند

که برای دانشجو و  بطوری. ـ زمينه تحصيل و دين و کار روزمره را يکی کند٣
دين يکی بداند و دين را در معنای وسيع و  دانش پژو علم و دانش و تحصيل را با

  . جامع االطراف خودش جستجو کند

ـ اگر دانشگاهها و مراکز علمی به اين مهم دست يابند که ابداع و ابتکار و ۴
اند  خالقيت را در اين مراکز بوجود آورند، آينده جهان تحصيل و دانش را تسخير کرده
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  ...و. اند هو مرکز علمی و صادر کردن آن به جهان شد

های دانشگاهها و مراکز علمی برای اين  شود که تغيير دادن برنامه مالحظه می
امور مهم کار يک روزه نيست و با تعطيل دانشگاه و ادامه آن نيز به آن دسترسی پيدا 

ای داشته  اين مسئله بارها به تجربه ثابت شده است که اگر ما برنامه. نخواهيم کرد
عمل و بمرور تکميل خواهد شد و عيوب آن برطرف خواهد باشيم ولو ناقص در 

  )  ٨٢(». گرديد

ـ يک سالی که از بسته شدن دانشگاهها گذشت و بسياری از مسائل پشت ٣
در جهت قرار » ستاد انقالب فرهنگی«پرده آشکار گشت و اختيارات جديدی را 

ای از  هعد. گرفتن مديريت و کنترل دانشگاهها به جهاد دانشگاهی سپرده بود
بردند و  دانشگاهيان و استادان دلسوز که از بسته نگاه داشتن دانشگاهها رنج می

جويی بودند، به دفتر روزنامه آمده و با اينجانب در مورد مسائل مختلف  بدنبال چاره
دانشگاهی به بحث و گفتگو پرداختند و قرار شد که آنها، در مورد مسائل مختلف که 

گرديده است به تحقيق بپردازند و نتايج تحقيقاتشان بطور  دانشگاهها با آن مواجه
مرتب برای جلب افکار عمومی و خارج شدن از بحران بسته بودن دانشگاهها، در 

  . روزنامه درج گردد

، سرمقاله مشروحی را ١٣۶٠خرداد  ١٣بدين مناسبت در تاريخ چهارشنبه 
. هی اختصاص دادمبه مسائل دانشگا» ...يک سال و اندی پس از«تحت عنوان 

قسم اول به موضوعات مورد تحقيق بعد از بسته . سرمقاله شامل دو قسمت است
ستاد انقالب «پردازد و قسم دوم اختياراتی جديدی را که  شدن دانشگاهها می

نظر به اينکه . دهد در اختيار جهاد دانشگاهی قرار داده است توضيح می» فرهنگی
ر مورد انحصار طلبی و تسخير مواضع قدرت و اين سرمقاله حاوی نکاتی گويا، د

  . شود                                                ً             سلطه جهاد دانشگاهی بر کل امور دانشگاههاست، عينا  اينجا نقل می

   
  ...يکسال و اندی پس از 

شود مگر اينکه در مجموع روابط موجود آن جامعه  هيچ انقالبی پيروز نمی«
وضع مطلوبتر  گذشتن از وضع موجود و رسيدن بيک. تغييراتی بوجود آمده باشد

شرط اساسی پيروزی يک انقالب . بدون دگرگونی در روابط موجود ممکن نيست
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... تغيير و دگرگونی در روابط فرهنگی، روابط اجتماعی، روابط سياسی اقتصادی و
مردم آن جامعه است به انقالب اسالمی خودمان نگاه کنيم تا روابط موجود در 

هللا اليغيروا ما بقوم حتی  ان: يروز نشد کهکشورمان تغيير نکرد انقالب اسالمی پ
دهد مگر آنکه خود آن قوم در  يغيروما با نفسهم همانا خدا چيزی را در قومی تغيير نمی

  ) ١١سوره رعد آيه . (نفس خود دگرگونی پديد آورند

بنابراين پيروزی انقالب اسالمی خود بمعنای اين دگرگونی در روابط موجود 
  : کرد، غيرممکن بود آن رژيم گذشته از بين برود ردم تغيير نمیتافرهنگ م. بوده است

ـ لباس خوف و ترس از مردم رخت بر بسته بود و جايش را قهر و اراده تغيير ١
فعال و خالق در ... نظام اجتماعی گرفته بود و همه بدون ترس از کشته شدن و يا

  .ای مردمجستند و در نتيجه از بين رفتن ترس در دله انقالب شرکت می

ـ همه اقشار و طبقات مختلف مردم در خط وحدت و يگانگی بحرکت در آمدند ٢
کنی تبديل شدند که اساس آن رژيم فاسد وابسته به بيگانگان را درهم  و به سيل بنيان

  نورديد و بنابراين

ديدند و دسته و گروه خاصی  ـ همه خود را در انقالب سهيم و شريک می٣
ديد و همه فعال و خالق در به پيروزی رساندن آن نهايت  نمیانقالب را از آن خود 

  . کردند فداکاری را می

ـ همه در رساندن ياری و کمک به ديگری و حل مشکالت بيش از پيش کوشا ۴
کردند که حاضر به هر نوع ايثار و  شده بودند و در اين امر چنان احساس لذت می

  . شدند فداکاری می

کردند و تبعيت از رهبری واحد را اساس  عمل می ـ همه هماهنگ و ارگانيک۵
  . کار خويش قرار داده بودند

ـ معنويات در بين مردم رو به رشد گذاشته بود و اين معنويت به زندگی مفهوم  ۶
  ... ای بخشيده بود و و معنای تازه

های مختلف در  به مرور که در طول جريان انقالب دگرگونيهای الزم در زمينه
ای از رشد خويش رسيد انقالب پيروز  ت وقتی اين دگرگونيها به مرحلهحال شدن اس

  . شود می
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که   هائی کرد و زمينه اگر بعد از پيروزی انقالب اسالمی همين روند ادامه پيدا می
رفت انقالب هر روز در جهت  شد از بين می موجب کندی و يا سد شدن تغييرات می

به انقالب . ب فرهنگی در حال شدن بودگرفت و در واقع انقال رشد خويش شتاب می
به ميزانی که روابط موجود آن زمان تغيير : اسالمی که پيغمبر ما بنياد نهاد نگاه کنيد

تصور تغيير در روابط فرهنگی . شد کرد، روابط فرهنگی مردم نيز دگرگون می می
رات بدون تغيير در روابط ديگر ممکن نيست، جای بحث و گفتگو نيست که اين تغيي

  . گيرد در روابط گوناگون با هم صورت می

در دست گرفتن : بعد از پيروزی انقالب اسالمی بسياری از مسائل از قبيل
قدرت، انحصارطلبی، مطرح شدن، تصور همه اين بود که چنين وضعی ناشی از 
حاکميت رژيم استبدادی وابسته است، از بين خواهد رفت و بجای آن امنيت، معنويت و 

ا آنها دوباره ... همگان در سرنوشت خويش و مشارکت ّ               جايگزين اينها خواهد شد، ام                           
رخ نمود و همين عوامل باعث کندی و يا متوقف شدن رشد آن تغييرات در مجموع 

آمد و ابتداء اشغال و  روابط مردم شد و طبيعی است وضعی که برای دانشگاهها پيش
ابطه با اين مسائل نبوده است و خود ر داشت بی  سرانجام بسته شدن دانشگاه را در پی

بسته شدن دانشگاه آنهم به مدت نامعلوم در وضعيت انقالبی خود بهترين دليل بر 
جای گفتگو ندارد که بستن مراکز . جلوگيری از رشد و پيشرفت انقالب اسالمی است

علمی و دانشگاهی و جلوگيری از رشد انديشه و برخورد آراء و عقايد تحت هر 
که باشد هدفی جز در انحصار در آوردن دانشگاههای کشور را تعقيب عنوانی 

  . کند نمی

اسناد و اطالعات موجود و اعمالی که در رابطه با دانشگاهها به وقوع پيوسته 
دهد که از نظر کسانی که بيش از همه کوشش در بسته نگاهداشتن  است نشان می

شگاه ندارند و اکنون که يک سال و دانشگاهها دارند چشم انداز روشنی برای آينده دان
تر گرديده است که انحصارطلبی و  گذرد اين مسئله عيان اندی از بسته شدن دانشگاه می

. تسخير مواضع قدرت مانع از آن شده است که به مسئله دانشگاهها بجد پرداخته گردد
ل که مسئوليت مستقيم انقالب فرهنگی را بعهده دارند هنوز بعد از يک سا کسانی

کنند که وضع دانشگاههای کشور بچه صورتی در خواهد آمد و  بدرستی معلوم نمی
خورد اختيارات جديدی است که به جهاد دانشگاهی در جهت در  آنچه به چشم می

اختيار قرار گرفتن مديريت و کنترل دانشگاه واگذار شده است که در جای خود به اين 
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ّ                ام ا اين مسئله که . قسمت خواهيم پرداخت نشان داده شود دانشگاه به چه وضعی درآمده  
ای را در پی خواهد داشت خود در خور يک کار  است و با يک چنين وضعی چه آينده

الزم است که صاحبان نظر و اهل خبره به اين مسائل بپردازند و . تحقيقی جدی است
های مختلف ابعاد خطری را که در صورت ادامه وضع موجود دانشگاههای  از جنبه

  :کند برای جامعه روشن گردانند که کشورواستقالل فرهنگی وعلمی و فنی را تهديد می

   

ـ دانشگاهها قبل از بسته شدن به چه صورتی بوده است و اکنون پس از يک ١
  . گذرد به چه وضعی درآمده است سال که از بسته شدن آن می

دانشگاهها  ـ چه تغييراتی در عرض اين مدت وسيله ستاد انقالب فرهنگی در٢
  . بوجود آمده است و جهت اين تغييرات به کدام سمت است

ـ کادر آموزشی دانشگاهها چه تغييراتی در کم و کيف کرده است، در هر ٣
بعضی از آمارها . دانشکده نشان داده شود که وضع استادان و مربيان چگونه است

از استادان بعد از  درصد ٣۵تا  ۴٠          ً                        دهد که مثال  در پلی تکنيک تهران بين  نشان می
اند اگر اين آمارها صحيح باشد و يک چنين  بسته شدن دانشگاه تصفيه و يا مستعفی شده

ها صورت گرفته باشد معنايش اين است که در صورت باز  وضعی در تمام دانشکده
شدن دانشگاه نيز کادر آموزشی الزم وجود نخواهد داشت و اين خطری است جدی و 

شود کوشش شود تا دانشگاهها باز گشوده نگردد و  که باعث میشايد همين کارهاست 
دانند  يا محدوده عمل دانشگاهها را چنان تنگ کنند که عده قليلی را که خود صالح می

  . اعم از دانشجو و استاد مشغول بکار شوند

ای که بعد از بسته شدن دانشگاهها آزاد شده است در چه جهتی به  ـ نيروی فعاله۴
در مراکز ديگر جذب ) دانشجو و استاد(شده است؟ چند درصد اين نيروها  کار گرفته

اند و اين درصد  اند و يا راهی خارج شده اند و چند درصد عاطل و باطل مانده شده
  . عظيم بيکاران چه تأثيراتی در جامعه به جای خواهد گذاشت

زمان رژيم ای که هدفهای مشخصی دارند تنها دانشگاهها در  ـ آيا به زعم عده۵
گذشته طاغوتی بوده است و يا نه يک سيستم و نظام اجتماعی متناسب با آن رژيم در 
تمام شئون اجتماعی حکمفرما بوده است و بسته به جا و موقعيت شدت و ضعف داشته 

کرد و بهر عنوانی که شده دانشگاهها  است و عليرغم اينکه رژيم طاغوت کوشش می
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نشد بلکه حتی در تاريکترين دوران تاريخ کشور ما را قبضه کند، نه تنها موفق 
  . کردند دانشگاهها بر ضد رژيم عمل می

ـ بودجه عظيم دانشگاهی که جهت تربيت کادرهای متخصص و مورد نياز  ۶
کشور و نيز پيشبرد علم و دانش تخصيص داده شده است چقدر بهدر رفته است و در 

  . چه جهاتی مصرف شده است

ير امکانات دانشگاهی به چه صورتی درآمده است و اگر ـ تأسيسات و سا٧
  . بخواهد فردائی مورد استفاده قرار بگيرد تا چه اندازه اينکار عملی است

آموزان                                     ً                        ـ در صورت ادامه تعطيل دانشگاهها اوال  چه تأثيراتی در وضع دانش ٨
قيت از جهت روانی، تربيتی، عالقه به علم و دانش، رشد انديشه و فعاليت و خال

ً                                              خواهد گذاشت و ثانيا  چه مشکالتی از جهت برطرف ساختن کادرهای متخصص و                     
ً                                    مورد نياز کشور بوجود خواهد آورد و ثالثا  آيا بسته بودن دانشگاه ما را در جهت                                         

  های مختلف بخصوص فرهنگی سوق نخواهد داد؟  وابسته کردن در زمينه

ری نهاده است قادر ـ چگونه ممکن است کشوری که علم و دانش را به کنا٩
  بشود انقالب به کشورهای ديگر صادر کند؟ 

  . . . . . . . . و 

چندين بار که اينجانب در بحثهای بعضی از استادان دانشگاه شرکت کردم روی 
های ديگر بکار جدی تحقيقی  های فوق و زمينه اين مسائل بحث شد که بايستی در زمينه

بصورت عينی و خارج از دعواهای مرسوم و                   ّ               بپردازند و برای مل ت مسلمان ايران 
متداول عمق خطر و مسئله را در موارد مختلف يک به يک نشان دهند تا خود مردم 

  . قادر به قضاوت صحيح بشوند

بعد از بسته شدن دانشگاهها شورای انقالب فرهنگی تشکيل شد که مسئوليت 
دوين کند اکنون که يک ای متناسب با فرهنگ اسالمی برای دانشگاهها ت داشت برنامه

سال از آن گذشته است صحبت از احتياجات جديد جهاد دانشگاهی و طرح بازسازی 
کنند قادرند از هر جهت دانشگاهها را  ها گمان می اگر بعضی. دانشگاههای کشور است

کنند  و اگر باز کسانی که خيال می. روند قبضه کنند و در اختيار بگيرند به بيراهه می
عيب و نقص تهيه و تدوين  ی مانع و جامع از هر جهت و بی نند يک برنامهتوا که می

ای هر اندازه خوب، در موقع اجراء و عمل است     ً          اوال  هر برنامه: کنند نيک بدانند که
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                    ً                                   های آن چيست؟ و ثانيا  هر روز که ديرتر دانشگاهها باز شود  کند نارسائی که معلوم می
                                         ً هد آورد و کار را مشکلتر خواهد کرد و ثالثا  يک سری مسائل جديدی را به بار خوا

شود کم و  ای ولو ناقص با کم و کاستی آن به اجراء درآيد در عمل می اگر برنامه
گمان نويسنده اين سطور بر اين است که اگر امروز نيز . کاستی آن را برطرف کرد

از مشکالت دانشگاهها باز شود، مسائل و مشکالتی را ببار آورده است که اگر بيشتر 
           ً                   ای که اخيرا  در شورايعالی ستاد  برنامه. قبل از بسته شدن نباشد کمتر نخواهد بود

انقالب فرهنگی به تصويب رسيده است و اختياراتی را که اين شورا به جهاد 
اندازی جز همه امور دانشگاه را در اختيار جهاد دانشگاهی  دانشگاهی داده است چشم

  . دهد قرار دادن ارائه نمی

ای که اعضاء شورای جهاد دانشگاهی در مورد سازماندهی مجدد  در اطالعيه
جهاد دانشگاهی ارائه داده و مورد تصويب شورايعالی ستاد انقالب فرهنگی نيز قرار 
گرفته است مراحل مختلف کار انقالب فرهنگی و سير کلی تحول اساسی دانشگاهی را 

ه اسالمی، انتقال و تطبيق، ارزيابی ريزی دانشگا برنامه: به پنج قسمت کرده است
ل توضيح می ّ           تصحيح و تکميل در قسمت او  ريزی آموزشی و  دهد که در برنامه                        

جهاد ... غيرآموزشی، اهداف آموزشی گزينش استاد و دانشجو، تصفيه و تزکيه و
مشارکت جهاد به عنوان يک اصل پذيرفته «کند و  دانشگاهی بطور فعال شرکت می

  . ال اجرائی ستاد انقالب فرهنگی استو تنها کان» شده

در قسمت دوم صحبت از طرح انتقالی تطبيقی دانشگاههای فعلی به دانشگاه 
  : اسالمی سخن به ميان رفته است

در اين بخش از انقالب فرهنگی که جهاد دانشگاهی انجام آن را به عهده «
ها  ی اين بازسازیباشد که جهاد اجرا گيرد، سه نوع دگرگونی و بازسازی الزم می می

  . را بعهده گرفت

  .ها الف ـ دگرگونی و بازسازی سيستم اداری و مالی، آموزشی و سياسی دانشگاه

ب ـ دگرگونی و بازسازی کادر دانشگاهی از نظر آموزشی تخصصی، اسالمی ، 
  . انسانی

  »).اعم از ادغام حذف و يا تأسيس(بندی دانشگاهها  ج ـ دگرگونی و بازسازی تقسيم

  )۶٠چهارشنبه دوم ارديبهشت  ۵۴٢وزنامه جمهوری اسالمی شماره ر(
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کند که قصد اينست که دانشگاهها و تمام  بند اول و دوم آشکارا روشن می
خواهند در اختيار جهاد قرار دهند و بنابر اين به  امکانات و اختيارات آن را می

  . انحصار در آوردن دانشگاه

آمده است که جهاد وظيفه ) الف، ب، ج( برای رسيدن به هدفهای سه گانه فوق
  :کند زير را به عنوان برنامه آينده خود تعقيب و اجراء می

  : الف ـ بکارگيری امکانات دانشگاه و کار در جامعه برای«

  .های مورد نياز جامعه ـ تأمين تخصص ١

  .ها ـ شناخت نيازها و امکانات جامعه و تعيين اولويت ٢

  . ی طرحها و تحقيقات مورد نيازريز ـ مطالعه و برنامه ٣

  . ريزی رشد و توسعه کشور ـ شرکت در برنامه ۴

  . ـ ايجاد واحدهای آموزشی کوتاه مدت ۵

ـ ايجاد مراکز تحقيقاتی و جذب مخترعين و محققين به عنوان حلقه واسطه  ۶
  . بين دانشگاه و جامعه

  ...ريزی آموزشی و های برنامه ـ همکاری با کميته ٧

  . د ارتباط صحيح دانشگاه با جامعهـ ايجا ٨

  .                                ً             ـ همکاری با نهادهای انقالبی خصوصا  جهاد سازندگی ٩

ب ـ فراهم آوردن زمينه اجرائی مصوبات ستاد و جايگزينی تدريجی نظام جديد بجای 
  : نظام قديم بوسيله

  . ـ تربيت اسالمی نيروهای دانشگاهی١  

  .ـ ايجاد زمينه برای سنجش واقعی نيروها٢  

  .رشد دادن کيفی کادر آموزشی ـ٣  

  . ـ حذف تدريجی نظام بوروکراتيک دانشگاه۴  

  »ـ تأمين و تربيت کادر دانشگاهی مورد نياز۵  
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  )۵۴٢جمهوری اسالمی شماره (

ای که تحت عنوان الف و ب آمده جز بيان يک امور  شود در برنامه مالحظه می
انشگاهها نيز اين مسائل معلوم کلی و مبهم چيز ديگری وجود ندارد قبل از بسته شدن د

  : بود

ّ            های مورد نياز جامعه را تأمين کرد ام ا با برنامه ـ معلوم بود که بايد تخصص ای که                                    
رود اگر به سرعت اصالح نشود وابستگی تخصص به خارج را به بار خواهد  پيش می

  . آورد، تربيت و تأمين کادر دانشگاهی مورد نياز از مسلمات بود

که بايستی کادر آموزشی از لحاظ کيفی رشد داده شود و نيازها و امکانات  ـ معلوم بود
  .جامعه و نيز اولويتها شناخته گردد

ً                                              ـ معلوم بود که بايستی تدريجا  نظام بوروکراتيک دانشگاه حذف گردد و زمينه رشد                              
ّ                                                  بيشتر را فراهم آورد ام ا انحصاری کردن دانشگاه مستلزم يک نظام بوروکراتيک                       

  . ستديگری ا

ريزی طرحهای مورد نياز و نيز شرکت در  ـ معلوم بود که مطالعه و برنامه
ّ                              ريزی رشد و توسعه کشور از واجبات است ام ا دانشگاه با وضع فعلی که پيش  برنامه                                      

  اند؟  ريزی را يافته رود جز گروه خاص، چه کسانی امکان شرکت در برنامه می

  . . . . . .ـ معلوم بود که 

  : شمرد احتياجات جهاد دانشگاهی را برمیدر قسمت بعد 

کند، ضمن  جهاد دانشگاهی تا تدوين نظام آينده با تشکيالت جديدی که ايجاد می«
نمائيم برای انجام وظيفه مذکور  نفی نظام سابق، زمينه را جهت اجرای نهائی آماده می

داشته الذکر الزمست جهاد دانشگاهی اختياراتی به شرح زير  جهت اجرای هدف فوق
  : باشد

ـ مديريت دانشگاه هماهنگ با شورای جهاد دانشگاهی مربوط بوده و عضو ١
  . باشد نفره رفع اختالف می ٣باشد تشخيص اين هماهنگی به عهده شورای  شورا می

ـ اختيارات سرپرستان در امور محوله به شورای جهاد دانشگاهی مربوطه ٢
  . شود واگذار می
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  . کنند اش در شورای عالی جهاد دانشگاهی شرکت می ـ وزير علوم يا نماينده٣

ـ شورای جهاد دانشگاهی نماينده و کانال اجرائی و ارتباطی ستاد انقالب ۴
صورت امور اجرائی محوله توسط  باشد در اين فرهنگی در درون دانشگاه مربوط می

  .قسمتهای مختلف ستاد از اين طريق انجام خواهد گرفت

باشد، هماهنگی سيستم مالی  ی بودجه مستقل و مستمر میـ جهاد دانشگاهی دارا۵
  . توسط حسابداری جهاد با حسابداری ستاد خواهد بود

های ستاد که به نحوی با جهاد در ارتباط است با مشورت شورايعالی  ـ بخشنامه ۶
گردد، الزم است که در تشکيل شورای مسئولين اجرائی  جهاد صادر و ابالغ می

هنگی بين جهاد و ديگر ارگانهای ستاد به سهولت صورت پذيرد اين تسريع شود تا هما
برنامه پس از تصويب ستاد انقالب، انقالب فرهنگی به تأييد وزير علوم رسيده و 

  » .هماهنگی الزم جهت اجرای آن بعمل آمد

  )ارديبهشت ٢، چهارشنبه ۵۴٢جمهوری اسالمی شماره (

گذارد که به جای اسالمی  باقی نمیاين اختيارات و آن برنامه جای شک و شبهه 
ّ   ام ا . روند کردن دانشگاهها، در جهت قبضه کردن و در اختيار گرفتن دانشگاه پيش می  

ها، عقايد و آراء است، محل  حقيقت اين است که دانشگاه واقعی محل برخورد انديشه
بارور  شکفد و ها در آن می است که انديشه  بحث آزاد بمعنای واقعی کلمه است، و جائی

بنابر اين چون خود انديشه ممکن نيست به انحصار درآيد، دانشگاه انحصاری . شود می
  )  ٨٣(» دمحم جعفری. نيز چيزی جز قبرستان مغزها نخواهد بود

با افزودن سه نکته ديگر به اين مجموعه، قصه انقالب فرهنگی را به پايان 
  : برم می

               ّ                ايان باهنر و رب انی املشی عضويت که در ستاد انقالب فرهنگی آق ـ با وجودی١
داشتند، ستاد از آقای خمينی خواسته است تا نمايندگان خود را در دانشگاهها منصوب 

  : گويد در اين رابطه آقای منتظری می. کند

) ن. مراکز دانشگاهی(برای گسترش مبانی و مسائل اسالمی در اين مراکز «
کردند که افرادی در اين  و درخواست میکردند       ً                           معموال  افرادی از خودشان مراجعه می

مراکز داشته باشيم، در ارتباط با دانشگاهها يک بار آقای دکتر سروش، آقای دکتر 



     ١٥٢ 
  

  

شريعتمداری و دو نفر ديگر آقايان به عنوان ستاد انقالب فرهنگی به من مراجعه 
آنها  گفتند اگر بخواهيم دانشگاههای ما اسالمی باشد بايد يک نظارتی بر کردند و می

اند، شما افرادی را به  ايم ايشان به شما محول کرده باشد، گفتند ما خدمت امام هم رفته
عنوان نماينده ولی فقيه در دانشگاهها بگذاريد که دانشگاه براساس موازين اسالمی 

کم کار آنها توسعه پيدا  من هم افرادی را به عنوان نماينده کردم، بعد کم. اداره شود
دمحمی گيالنی، و محفوظی به عنوان شورای مرکزی مشخص شدند، آقايان آقايان . کرد

نمايندگان جلسات ساالنه داشتند و گاهی به صورت دسته جمعی از دانشگاههای 
خالصه پيشنهاد آن توسط . ... دادم آمدند و من تذکراتی به آنها می مختلف به اينجا می

کردند و من افرادی را برای  ستاد انقالب فرهنگی بود، مرحوم امام به من محول
ای از آقايان فوق  کردم؛ و البته بعد از قضايای برکناری طی نامه دانشگاهها معين می

خواستم که از بيت امام استفسار کرده و کارشان را با صالحديد و با همآهنگی آنها 
  )٨۴(». انجام دهند

حرکت  در رابطه با«:      ً                                    مجددا  آقای منتظری در رابطه با اين سؤال که
روشنفکران در ايران دو نفر بيشتر از ديگران مطرح هستند که در مورد آنها اظهار 

شود، يکی مرحوم دکتر شريعتی در گذشته و ديگری آقای  نظرهای متناقض شنيده می
                  ً                                                           دکتر سروش که اخيرا  گويا برخوردهايی هم با او شده است؛ اگر امکان دارد بفرمائيد 

  چيست؟ نظر حضرتعالی در اين مورد 

به نظر من اين برخوردهايی که به عنوان روحانيت جلوتر با مرحوم دکتر : ج
              ً                                                           شريعتی و اخيرا  با آقای دکتر سروش شده به اين شکل است که گويا ما خودمان را 

دانيم و آنها را يک آدمهای منحرف، و اين  معصوم و آگاه به تمام مسائل شرع می
  .      ً                   اساسا  يک برخورد غلطی است

شود که هم دکتر شريعتی و هم دکتر سروش خدماتی به اسالم و  کر میوی متذ
اند و ما نبايد خودمان را صد در صد مطلق  اند و اشتباهاتی هم داشته انقالب کرده

های  اند انديشه ايم، روحانيت و مراجع نيز اشتباه داشته فرض کنيم که اسالم را شناخته
درست تشخيص داده شد، با منطق جواب مختلف بايستی اظهار بشوند و اگر جائی نا

داده شود و نه با تکفير و تفسيق که با بحث علمی سازگار نيست و من با اين نوع 
هم دکتر شريعتی قصد ) ٨۵. (برخوردهای غلط و تکفير تفسيق از اول مخالف بودم

خير داشت و هم ايشان قصد خدمت دارد، دکتر سروش از طرف مرحوم امام در ستاد 
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فرهنگی بود؛ يک وقت ايشان با سه نفر ديگر اعضای ستاد انقالب فرهنگی در انقالب 
قم پيش من آمدند و گفتند امام به شما محول کرده که نمايندگان روحانی در دانشگاهها 

فرستادم و همه اينها با  داشته باشيد و من افرادی از روحانيون را به دانشگاهها می
بود که هنوز هم اين برنامه به عنوان نمايندگان ولی  سازی و تالشهای اين آقايان زمينه

  )٨۶(». فقيه در دانشگاهها ادامه دارد

ـ نکته دوم اينکه دانشگاهها، يک سال و اندی پس از فرمان صدور انقالب ٢
خرداد  ١٣که در » ...يکسال و اندی پس از «فرهنگی، بازگشايی نشدند و مقالۀ 

دهد که ستاد انقالب  آن است و نشان می ، انتشار پيدا کرده است تکذيب١٣۶٠
فرهنگی در ابتدای کار است و پيشنهاد طرح انتقالی تطبيقی دانشگاههای فعلی به 
دانشگاههای اسالمی و اختيارات مطلق دادن به جهاد دانشگاهی برای اجرای طرح 

  . است

دهد که همسرش، برای  ، خبر می١٣۶١آذر  ٢٧آقای رفسنجانی در يادداشت 
بر اين اساس . )٨٧( در مراسم افتتاح دانشگاهها به تهران رفته استشرکت 

تعطيل شد، نه يکسال » فرمان رهبر انقالب«، بدنبال ١٣۵٩دانشگاهها که در خرداد 
طرفه اينکه اين افتتاح نيز صوری . سال و نيم بعد افتتاح شده است ٢و نيم بعد که 

  : بوده است و نه واقعی زيرا

نزاع و » ستاد انقالب فرهنگی«ت علوم و آموزش عالی با نظر به اينکه وزار
کند و از  اطالعيه صادر می ١٣۶١مرداد  ١٨برخورد داشته و لذا ستاد در تاريخ 

خواهد مصوباتش را اجرا کنند تا بازگشايی  وزارت علوم و مسئوالن اجرائی ديگر می
روز دانشگاهها         ً        که ظاهرا ، در آن  ١٣۶١آذر  ٢٧در  ) ٨٨( .دانشگاهها ممکن شود

افتتاح شده است، نزاع معاون وزارت علوم و ستاد همچنان ادامه داشته است و دو 
شود که ستاد  طرف همراه مقامات اول رژيم نزد آقای خمينی رفته و در آنجا قرار می

  )٨٩( .طرحها را تهيه و تصويب و وزارت علوم آنها را اجرا کند

دانشگاهها به مجلس برد و آقای  آقای حبيبی طرح دو فوريتی برای گشايش
چون « :گويد کند و می نجفی وزير وقت علوم با بازگشايی دانشگاهها مخالفت می

خرداد  ٧در )  ٩٠(»اند، نبايد باری بر دوش آنها بگذاريم دانشگاهها هنوز اسالمی نشده
، سمينار نمايندگان آقای منتظری در دانشگاهها، در قم و با حضور وی ١٣۶٢

سه سال از تعطيل دانشگاهها «: گويد آقای منتظری در آن سمينار می. گردد یتشکيل م
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انقالب فرهنگی تدريجی . گذرد و هنوز انقالب فرهنگی به انجام نرسيده است می
  )٩١(»... است

ـ هيئت پاکسازی ستاد انقالب فرهنگی، عالوه بر پاکسازيهای وسيعی که ٣
شد، به انجام  پژوهشگران را شامل میاستادان، کارکنان دانشگاه، دانشجويان و 

رساند، موجب فرار مغزهای وسيعی ديگر از متخصصان و استادان علوم و فنون 
های مختلف ديگر گرديد که  مختلف دانشگاه و دانشجويان و غيردانشگاهی، در رشته

  : کنم فقط برای مثال چند نمونه را ذکر می

تکنيک تهران  ی رسيده بود، در پلیـ طبق آمارهايی که به روزنامه انقالب اسالم
درصد استادان آن، بعد از بسته شدن دانشگاه تصفيه و يا مستعفی شده  ٣۵ـ  ۴٠بين 

و اينجانب برای فرار از رفتن به دادگاه و يا مجبور نشدن به ذکر نام منبع خبر . بودند
عضی ب«: نوشتم ١٣۶٠خرداد  ١٣اند، در  و کسانی که اطالع را در اختيار گذاشته

درصد از استادان بعد  ٣۵تا  ۴٠تکنيک تهران بين            ً       دهد که مثال  در پلی آمارها نشان می
اند اگر اين آمارها صحيح باشد معنايش  از بسته شدن دانشگاه تصفيه و يا مستعفی شده

اين است که در صورت باز شدن دانشگاهها نيز کادر آموزشی الزم وجود نخواهد 
  )  ٩٢(»داشت

 :نويسد می ١٣۶٠بهمن  ٢١رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه  ـ آقای هاشمی
آمده بودند، در رابطه گشايش ) ٩٣(ستاد انقالب فرهنگی را که به مالقات مهمانها «

خواهند، اساتيد  جوانان انقالبی می. دانشگاه و پذيرفتن دانشجو و استاد بحثها داشتيم
  )٩۴(». وابسته به گروههای چپ را اخراج کنند

نويسد، غالمعلی افروز، نايب رئيس  می ١٣۶١بهمن  ۵ر يادداشت ـ وی د
  )٩۵( .دانشگاه از طرد جمعی از اساتيد دانشگاه توسط افراطيها سخن گفت

تن  ۶٠٠دانشجويان دانشگاه اصفهان  ١٧٠٠، از مجموع ١٣۶٢ـ در ديماه 
  )٩۶(. اند پاکسازی شده

در اين رابطه . است ، هنوز کالسها بعلت فقدان استاد، تق و لق۶٢در سال 
برای «: گويد آقای منتظری از جمله نکاتی را که به سران مملکتی گوشزده کرده می

باال بردن سطح علمی دانشگاهها از اساتيد و فارغ التحصيالن ايرانی خارج دعوت 
وی در نوبتی ديگر به مسئولين )  ٩٧(». شود و به آنها بها داده شود تا جذب شوند
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ن برخورد تند اعتبار دعوت از اساتيد و پزشکان خارج از کشور بکلی با اي« :گويد می
از بين رفت، مسأله پزشکی و استاد و تدريس مسائل ظريفی است و با تندروی و 

  )  ٩٨(». شود، نبايد با دندان باز کرد ای که با دست باز می شود و گره خشونت حل نمی

جوی رويدادها و وقايع با وجودی که بر حقيقت طلبان و کسانی که در جست
که دانشگاه ها پس از وقفه سه . تاريخ آنطور که اتفاق افتاده است، روشن شده است

آقای خمينی به هفت  ۵٩خرداد  ٢٢          ً                                  روزه مجددا  باز گشايی شد و پس از آن در تايرخ 
نفر و از جمله آقای دکتر سروش فرمان تشکيل ستاد انقالب فرهنگی به منظور 

نگی داد، اين ستاد خواسته و يا ناخواسته به مثابه بازوی اجرای اجرای انقالب فره
                                            ً       ً                  خواسته حزب جمهوری اسالمی و روحانيت حاکم مجددا  و رسما  دانشگاه های کشور 

                        ً        ً                                اما آقای دکتر سروش عالما  و عامدا ، اينجا و آنجا و در مواقع مختلف . را تعطيل کرد
گشايی دانشگاه ها پس از بسته مدعی شده است که آقای خمين ايشان را مسئول باز

طبق متن فرمان » ستاد انقالب فرهنگی«مأموريت   در صورتی که. شدن کرده است
بود و نه مأموريت بازگشايی دانشگاهها که » انقالب فرهنگی«آقای خمينی، انجام 

   .گرفت نام می» ستاد بازگشايی دانشگاهها«اگر دومی بود، 

شر و در اختيار عالقه مندان قرار گرفت، از منت ٨۶بعد از اينکه کتاب در سال 
آن تاريخ به بعد نکات ديگری از زبان آقای دکتر سروش در مورد انقالب فرهنگی 
جاری شده که برای کسانی که به دنبال کشف حقيقت ورويدادها و وقايع آن طور که 

 .اتفاق افتاده هستند، جهت روشن شدن گفته های دکتر سروش نکات آورده می شود
                                                                ً           البته در توضيح نکات اشاره شده،  اشاره به بعضی از نکاتی هم که قبال  آمده بود، 
اجتناب ناپذير بود و لذا از تکرار آن ازخوانندگان محترم از پيش عذر خواهی می 

  . کنم

  

  
  ؟»ستاد بازگشايی دانشگاهها«يا» ستاد انقالب فرهنگی«

ِ  ه ندرت ممکن است به نقد  چرا ما ايرانی ها و بويژه روشنفکران، سياسيون، ب                      
اعمال و گفته های  خود  بپردازند؟ و از اين بدتر حتی وقتی هم که به ندرت حاضر 
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می شوند که اعمال و گفته های خود را نقد کنند، آن را به نحوی بيان می کنند که 
برايشان به نقطه مثبتی تبديل شود؟ در صورتی که نقد اعمال چه نظری و چه عملی، 

د بمثابه سرمايه گذاری است که در آينده ثمرات شيرين خود را بوی باز برای ناق
ِ                             رمز و راز ترس از نقد  اعمال خود در کجا نهفته است؟. خواهد گرداند                      

. به نظر اينجانب کشورهای استبداد زده در هر زمينه ای وضع ويژه ی خود را دارد  
، خط دهنده ی در کشوری نظير، کشور ما ايران عناصری که مشق روشنفکری

فکری و يا نيروی مخالف را بازی می کنند، در وجاهت خود، در جامعه و به خاطر 
                                             ً                            ترس از تجربه تاريخی، بسيار حساس هستند و ثانيا  در اينکه حرف آنها، حرف آخر 

  . شوند باشد، و بعنوان تنها ارائه دهندۀ راه حل شناخته شوند، بسيار کوشا می

ً        ها بدليل زندگی کردن در جو سانسور، عموما  به زعم اين گونه افراد و شخصيت                                          
زنند و کليد حل مشکالت و گرفتاريها،  کنند، هميشه حرف آخر را می خودشان فکر می

و برای اينکه بر اين . و حتی راهکارهای دنيا و آخرت در دست و حرف آنها است
خود نيستند خصيصه نقصی وارد نشود، حاضر به قبول هيچ انتقادی از خود و اعمال 

و بويژه اگر يکی از آنان به داليل گوناگونی امکان دسترسی به بلندگوهای قدرت 
حاکم و غير حاکم در برهه ای از زمان پيدا کرد که هر چه می خواهد، بگويد و يا 
بنويسد، گمان می کند که اين امکان تنها به علت وجود، توانائی، استعداد، علم و 

در چنان شرايطی توسن خود بزرگ . وی جمع شده است دانش بی بديلی است که در
و برتر بينی اش به حرکت و جوالن در می آيد، که حتی وقتی قدرت او را بکنار 

و حتی بعد هم به خود نمی آيد و لذا . ميزند، متوجه نمی شود که چرا چنين شده است
نظر می رسد چرا چنين می شود؟ به . اين خط مشی در او همچنان ادامه پيدا می کند

  .که ما از قانون قدرت غافل هستيم

خود به "! بديع"خود قدم به راه می گذاريم و با فکر " تازه"همۀ ما با فکرهای  
دنبال کسب اشکالی از قدرت می رويم، اما غافل از اين قانون و روش هستيم که اول 

د و يک آن قدرت ما را در چنبره خود می گيرد و بعدش تمام می شود و به پيش ميرو
ِ          نگاه می کنيم، می بينيم عالقه ما به خود  قدرت است و آنوقت ديگر راه بازگشتی .                                     

تنها راه گرفتار نشدن به قدرت اين است که انسان هر عملی را که انجام . وجود ندارد
می دهد آن را بايد با حق و عدالت بسنجد و ببيند که با آن سازگاری دارد و يا خير؟ و 

دالت سازگار نبود، يعنی اينکه با نوعی از قدرت همانی دارد و از آنجا اگر با حق و ع
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که آدمی مصون از خطا نيست، و از اعمال خود غافل شد و از چند خطای اوليه 
و بويژه اگر قدرت را هم اصل بداند، . بازنگشت، به سمت قدرت گرايش پيدا می کند

ی رسد که بازگشتی برايش صد البته کار مشکلتر و سنگين تر می شود و زمانی م
و هر کسی اعمال و يا . وجود ندارد يعنی اينکه خود عاشق قدرت خود گشته است

نظراتش را مورد نقد قرار دهد، به او با انگ های مختلف زدن، سعی می کند، در 
ِ                        ذهن مريدانش او را آدم  عاطل و باطلی معرفی کند                       .  

: ت، بلکه همه نوع آن را شامل استمنظور از قدرت در اينجا تنها قدرت سياسی نيس
، قدرت معنوی شامل ...قدرت مادی در شکلهای مختلف سياسی، نظامی، اقتصادی و

چه بسا که قدرت معنوی .  قدرت دينی و روحانی، عبادی، علمی فرهنگی، فلسفی
خطرناکتر است، زيرا قدرت معنوی در لباس قداست و معنويت پنهان است اما 

  . می و اقتصادی آشکار عمل می کندقدرتهای سياسی، نظا

آدمی مصون از خطا نيست، و هر کسی در بعضی از مواقع و جای بحث نيست که 
برخی شرايط ممکن است خطای کوچک و يا بزرگی آگاهانه و يا نا آگاه از او سر 

اما اگر بخواهد آن خطا را بپوشاند و يا بدتر آن را حسن جلوه دهد، يعنی اينکه . بزند
همه می دانند و ميدانيم که . دمی به سمت نوعی از قدرت درغلطيده استچنين آ

معنوی به دانشگاهيان زيادی اعم از دانشجو و مادی  نانقالب فرهنگی موجب خسرا
 ، به١٣٦٠خرداد  ٢٢آقای خمينی در تاريخ . و استاد و به کل کشورشده است

عبدالکريم سروش، شمس دمحم جواد باهنر،مهدی ربانی املشی، حسن حبيبی، : آقايان
الدين فارسی، علی شريعتمداری، طی حکمی مسئوليت داد تا ستادی  احمد، جالل آل

خط مشی فرهنگی آينده دانشگاهها براساس فرهنگ  «و اين ستاد  تشکيل دهند
اسالمی و انتخاب اساتيد شايسته و متعهد و آگاه و ديگر امور مربوط به انقالب 

  )٩٩(».ندآموزشی اسالمی اقدام نماي

، دانشگاه ها بسته ۵٩خرداد  ٢٢در » ستاد انقالب فرهنگی« بعد از فرمان تشکيل
شنبه  در جلسه مورخ سه »ستاد انقالب فرهنگی«شد و اعضای شورای هفت نفری 

، آقای دکتر باهنر را بعنوان دبير شورا و دکتر سروش را سخنگوی ۵٩خرداد  ٢٧
  )١٠٠.  (شورا تعيين کرد

، روز ۵٩خرداد  ٢٢فروردين تا  ٢٨انقالب فرهنگی، سير وقايع از هدف از طراحی 
فرمان تشکيل شورای انقالب فرهنگی، ستاد انقالب فرهنگی، انتصابی و شرح 
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نظر به اينکه روز . تعطيلی دانشگاهها به منظور اجرای انقالب فرهنگی، تشگيل شد
ا عنايت به اسناد و ، در اين فصل ب۶٠تا خرداد سال » انقالب فرهنگی«شمار دوران 

  . مدارک انکارناپذير آن دوران آورده شد نيازی به تکرار آن نيست

اما نکته مورد نظر اينکه آقای دکتر سروش به دروغ، بارها تکرار کرده که من 
تا دانشگاه  در پاکسازی دانشگاهها شرکت نداشته ام و آقای خمينی ستاد را گذاشت

های پاکسازی ستاد انقالب فرهنگی که در دانشگاهها  ابتدا کميته .ها را بازگشائی کند
  :  مستقر شد را از زبان سخنگوی ستاد انقالب فرهنگی بخوانيد

دکتر عبد الکريم سروش سخنگوی ستاد انقالب فرهنگی در يک گفتگو با « 
چندين مسئله از جمله مسئله پاکسازی دانشگاهها و ادغام و انحالل : اطالعات گفت
ستاد انقالب فرهنگی مطرح است که به زودی به نتيجه نهائی خواهد  دانشگاه ها در

قرار بر اين شده است که : دکتر سروش در مورد پاکسازی دانشگاهها گفت. رسيد
يک يا دو نفر از اعضای اين . کميته هائی در دانشگاهها برای پاکسازی بوجود بيايد

سوی دانشگاهها تعيين خواهند  کميته از سوی ستاد انقالب فرهنگی و دو يا سه نفر از
شد و اين کميته ها به مسئله پاکسازی و همچنين اگر تجديد نظر و رسيدگی به شکايات 

  )١٠١(» .در آنچه از سابق انجام شده است الزم باشد، خواهد پرداخت
سخنگوی ستاد انقالب فرهنگی گفت، « باز در مورد پاکسازی ها در دانشگاه ها،

نکاتی را ) ١٠٢(» مورد تصفيه و نظارت کامل دانشگاهها در «که آقای خمينی، 
                             ّ                                                يادآور شده بود، ستاد، آقای رب انی املشی را مسئول تصفيه و تزکيه دانشگاهها کرده 

شهريور در مورد هدف هيئت پاکسازی جديد و تصفيه، اظهار  ٢۴و وی در تاريخ 
ستاد انقالب شهريور انقضای اليحه پاکسازی شورای انقالب بود و  ۶در «داشت 

فرهنگی هيئت پاکسازی جديدی انتخاب کرد و اين هيئت ضمن پاکسازی و مسئول 
برقراری امنيت قضايی، مالی و جانی در محيط دانشگاه خواهد بود و ضوابط جديد 

ای انجام  برای آن تهيه شده است، همچنين برای آنکه کوچکترين سوء استفاده و سانحه
دادگاههای انقالب گذاشته شده و برطبق آن هر کس با  نگيرد، ضديت با انقالب بعهده

کنيم و رسيدگی به پرونده وی از  انقالب مبارزه کند او را به دادگاه انقالب معرفی می
  )١٠٣(»  .عهده هيئت پاکسازی خارج خواهد شد

با توجه به اينکه آقای دکتر سروش سخنگوی ستاد انقالب فرهنگی و يکی از 
و اعضاء در آن ستاد حق برابر داشته اند، بنابراين پاکسازی اعضای آن ستاد بود، 
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هايی که انجام گرفته و حقوق افرادی که ضايع شده، به گردن همۀ آن ها است و نه 
البته نبايد فراموش شود که در آن ستاد هر شخصی بنا بر وضعيتی که . تنها يک نفر

ما آقای دکتر سروش بارها و ا. داشته نتيجۀ اعمالش هم در آن ستاد متفاوت می شود
اين دروغ بی مزه را تکرار کرده که ما رفته بوديم که دانشگاه ها را بازگشائی کنيم، 

 :به دو نمونه آن توجه کنيد
که ) کنم و برای مغرضان فقط دعا می(گويم  برای آگاهی طالبان حقيقت می« 

و ديگر » ت نامهسياس«يک بار در . ام قصه انقالب فرهنگی را دست کم دوبار نوشته
شود  و با خواندن آنها کمترين چيزی که دستگير خواننده می. »لوح«بار در مجله 

اولی . که ما عضو آن بوديم» ستاد انقالبی«فرق دارد با » انقالب فرهنگی«اينست که 
انقالب فرهنگی يک . ها بود و دومی برای بازگشودن دانشگاهها برای بستن دانشگاه
حوادث قهرآميز بسيار که در فضای توفان زده ابتدای انقالب در  حادثه بود در ميان
به عبارت «ی  فارسی، برنامه BBCی  و در شبکه)  ١٠۴(» .کشور ما رخ داد

  :، چنين می گويد٨٨آذر  ١٧، »ها چهره/ديگر
يکی اينکه اين برنامه، يعنی پروژه انقالب . االن ديگر چند چيز فاش شده است«

ی اسالمی برنامه ريزی شد و شخص آقای آيت از کسانی فرهنگی در حزب جمهور
در نوارهايی که از او به دست آمد و منتشر شد، گفته بود که ما . بود که پشت آن بود

برنامه هايی در دانشگاه ها خواهيم داشت که پدر آقای بنی صدر هم نمی تواند جلو آن 
نی رهبر انقالب تأييد کرد آن آيت هللا خمي. هر چه بود دانشگاه ها بسته شد. را بگيرد

   )١٠۵(»  .برنامه را و ستادی را گماشت تا دانشگاها را بازگشائی کنند
دربيان فوق، آقای سروش سره و ناسره را با هم مخلوط کرده، تا خواسته 

اما برای روشن شدن مسئله فوق، چند نکته . نادرست خود را به مردم القا کند 
  :ضرورت دارد

نيد اين نوارهای ذکر شده، در چه زمان و تاريخی ضبط شده و مهم است، بدا-١
نوارهای نام برده شده در باال از زبان آقای . در چه تاريخی انتشار پيدا کرده است

، ابتدا در شماره ۵٩خرداد   ٢٩و پنجشنبه  ٢٨دکتر سروش، در تاريخ چهارشنبه 
های کيهان و ، روزنامه انقالب اسالمی  و سپس در روزنامه ٢٨٣و٢٨٢های 

  .     اطالعات منتشر شده است

با توجه به متن گفته های حسن آيت در نوار معلوم می شود که  گفتگوی آيت با -٢
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  :  توجه کنيد. ارديبهشت بوده است ٢١مخاطبان که ضبط شده، در روز يکشنبه 

در سميناری که از تلويزيون ديشب پخش شد، هم به نعل می زد و هم به ميخ، « :آيت
و با ... از آن طرف معلوم بود که خودش را همآهنگ کرده با رجوی، و با احمد زاده

  ) ١٠۶(» ديگران

ای در  سمينار چهار روزه، »سميناری که از تلويزيون ديشب پخش شد«  منظور از
رابطه با انقالب فرهنگی است که به ابتکار دفتر همآهنگی همکاريهای مردم با 

ارديبهشت  ١٧ی در سالن ابوريحان در تاريخ چهارشنبه                    ّ جمهور در دانشگاه مل   رئيس
اين گردهمآيی با سخنرانی آقای . ، برگزار شد۵٩ارديبهشت  ٢٠تا پايان روز شنبه 

حبيبی وزير فرهنگ و آموزش : جمهور گشايش يافت و در آن آقايان ر رئيسصد بنی
مد، دکتر ناصر تکميل همايون، آل اح عالی، مهندس بازرگان، موسوی اردبيلی، شمس

                    ّ                                        زاده رئيس دانشگاه مل ی، دکتر اسدهللا مبشری وزير دادگستری سابق و  دکتر تقی
استاد دمحم تقی جعفری به سخنرانی پرداخته، و نظرات و پيشنهادهای خود را در 

  .رابطه با انقالب فرهنگی برای حضار بيان کردند

يب دادن ميزگردی که در آن آقايان اين گردهمايی در چهارمين روز خود با ترت
ر رياست جمهوری، دکتر حبيبی وزير فرهنگ و آموزش عالی، دکتر صد بنی

احمد، طاهر احمدزاده  آل االسالم معاديخواه، مسعود رجوی، شمس شريعتمداری، حجت
ان و در پاي)  ١٠٧.  (و دکتر تکميل همايون شرکت داشتند، به کار خود پايان داد

ر به اخذ نتيجه سخنرانی و جمعبندی پيشنهادها  صد ميزگرد و ختم سمينار آقای بنی
  )١٠٨.  (پرداخت

که خودش ... در سميناری که از تلويزيون ديشب پخش شد « با توجه به اين گفته آيت 
ه معلوم می شود، ک  »و با ديگران... را همآهنگ کرده با رجوی، و با احمد زاده

چون در روز . ارديبهشت بوده است ٢١گفتگوی وی با مخاطبان در روز يکشنبه 
ر، مسعود رجوی، طاهر احمدزاده و ديگران صد آخر سمينار و ميز گرد آن آقايان بنی

  . در آن شرکت داشتند

که ما برنامه هايی در دانشگاه ها خواهيم داشت که پدر آقای « اين گفته سروش -٣
دو »  .هر چه بود دانشگاه ها بسته شد. نی صدر هم نمی تواند جلو آن را بگيردب

که ما برنامه هايی در دانشگاه ها خواهيم داشت « : قسمت اول اين است: قسمت دارد



     ١٦١ 
  

  

اين قسمت با آنچه در قسمتی » .که پدر آقای بنی صدر هم نمی تواند جلو آن را بگيرد
حرف » .هر چه بود دانشگاه ها بسته شد«: دوم اما قسمت. از نوار آمده يکسان است

سروش بخشی از مطلب را عنوان کرده . خود آقای سروش است و نه نوار ذکر شده
  :و بخش ديگر را ناديده گرفته است، زيرا در نوار چنين آمده است

                                ً                                    مطمئن باشيد نقشه آماده است و اصال  زير و رو می شود تمام مسائل، غير از «
ً                         خرداد مطلقا  نه امتحانی خواهد شد، نه  ١۴بعد از . فکر می کنيدمسائلی که شما             

برنامه ای داريم که بابای بنی «و » دانشگاه باز خواهد بود دانشگاه تعطيل خواهد شد
مسئله . اين دفعه مثل دفعه قبل نمی تواند مقاومت کند. صدر هم نمی تواند مقاومت کند

تصميمی گرفته شده اليتغير، تغيير «  و» مهم اآلن امام است يک کالم بيايد بگويد
خرداد تعطيل خواهد شد و بعد ما برنامه ای خواهيم  ١۴دانشگاه ها بعد از . ناپذير است

حتی ترتيبی داد شده . داشت و بابای بنی صدر هم نمی تواند روی اين برنامه کار کند
  ) ١٠٩(» .ی شود                                                     ً        که بر خالف دفعه قبل، نمی تواند بيايد مقاومت کند، ظاهرا  همراه م

در چند فراز فوق که آيت در حضور همفکران خود بيان داشته ازجمله اشاره دارد  
برای روشن شدن : خرداد؟ توضيح ١۴چرا می گويد بعد از :اما! خرداد ١۴به بعد از 

                                 ً                                       دقيق اين گفته آيت با وجودی که قبال  بعضی از نکات ذکر شده، بايد کمی به عقب 
  : برگشت

موافق بيان آقای دکتر باهنر، و . شنيده شد ٥٨فرهنگی در آخر سال  زمزمه انقالب
                          ً                                            تغيير نظام آموزشی کشور قبال  هم در شورای انقالب مطرح و پس از بررسی جوانب 
مختلف آن، تصميم بر باز بودن دانشگاهها و تغيير تدريجی نظام آموزشی مناسب 

ب دانشجويان پيرو خط امام از جان ٥٩اما از  نيمه دوم فرودين )  ١١٠. (بوده است
و انجمن های اسالمی وابسته به حزب جمهوری اسالمی، باز زمزمۀ انقالب فرهنگی 

  .  اينجا و آنجا به گوشش می رسيد

حجت االسالم دکتر باهنر عضو شورای انقالب و از مؤسسين  از سوی مسئولين،
ان در حزب جمهوری اسالمی و عضو شورای مرکزی آن در گفتگويی که با کيه

  :در مورد تغيير نظام آموزشی و تعطيلی دانشگاه سخن گفت  ۵٩فروردين  ٢٧تاريخ 

ّ        در زمينه تعطيل دانشگاهها، اطالع رسمی در دست نيست، ام ا زمزمه« هايی بوده                                                    
مبنی بر اينکه گروههای اسالمی دانشگاهها معتقدند که دانشگاهها بايد متناسب با 
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در اين . ای در آنجا پياده شود د و نظام و سيستم تازهنيازهای انقالب اسالمی تغيير کن
گيری در سيستم دانشگاهها داده نشده و اين هدف را بدنبال پيام امام  مدت تغيير چشم

کنند و هدف اين است که نظام دانشگاهها را مطابق با انقالب اسالمی عوض  تعقيب می
  . کنند

کی اينکه دانشگاهها به همين طريق در زمينه تغيير اين نظام دو نظريه وجود دارد ي
ريزيهای تازه انجام شود و کادرهای متناسب انتخاب شود  ادامه دهند و به تدريج برنامه

ّ         ام ا نظريه . که احتياج به دراز مدت دارد و اين در واقع يک رفرم در دانشگاههاست  
ی انقالبی دوم اين است که دانشگاهها برای مدتی تعطيل شود و دانشجويان با فعاليتها

ای     ً                                                               مثال  شرکت در نهضت سوادآموزی، جهاد سازندگی و غيره بپردازند ودر فاصله
کشد فراغی باشد تا بتوانند برنامه دقيقی برای تغييرات اساسی در  که به يک سال می

وی در پاسخ به اين سؤال که آيا مسئله در شورای انقالب » .دانشگاهها پياده کنند
ّ            ام ا در حاشيه . هنوز بطور رسمی مطرح نشده است «: مطرح شده يا خير گفت  

مذاکرات شورا مطرح شده و در سال گذشته نيز ضمن مذاکراتی که در اين مورد 
داشتيم، آخرين تصميم مبنی براين بود که دانشگاهها به همان وضعی که دارند کار 

ّ                                       ام ا در غياب رياست جمهوری بقول آقای باهنر) ١١١(  ».خود را ادامه دهند در   
حاشيه شورای انقالب بستن دانشگاهها مطرح شده و ابتدا مدت آن را هم يکسال 

حزب جمهوری و اعوان انصارش بهانه می آوردند که چون ) ١١٢(اند تعيين کرده
دانشگاهها را ستاد فعاليتهای مسلحانه کرده اند، بايد » ضد انقالب«گروههای 

  .دانشگاه ها بسته شود

جمهور برای احيای طرحهای عمرانی و کشاورزی خوزستان و  ر رئيسصد آقای بنی
به آن  ۵٩فروردين  ٢۵رسيدگی به مشکالت و مسايل مردم آن سامان در تاريخ 

آقای دکترعباس شيبانی دبير . استان به سر می برد که ازاين مسائل مطلع گشت
تصميم به تعطيل  شورای انقالب هم به وی تلفنی اطالع داد، که شورای انقالب

اش را در خوزستان نيمه تمام گذاشت و  دانشگاه گرفته است، بدين علت وی برنامه
جلسه شورای انقالب تشکيل شد و  ۵٩فروردين  ٢٩و در . فوری به تهران بازگشت

ر با تعطيل کردن دانشگاهها مخالفت کرده، تهديد به استعفا کرد که در صد آقای بنی
، در حضور آقای خمينی باز جلسه شورای ۵٩فروردين  ٢٩در همان روز  نتيجه

» ضد انقالب«بهانه اين بود که چون گروههای ). ١١٣(انقالب تشکيل شد 
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درصد  ١٠اند و نظر به اينکه  دانشگاهها را ستاد فعاليتهای مسلحانه در کشور کرده
تفاوت  د استادان بیدرص ٨٠درصد هم موافق انقالب و  ١٠و » ضد انقالب«استادان 

های  و تغيير برنامه» ضد انقالب«درصد  ١٠هستند، با بستن دانشگاهها و تصفيه 
سرانجام پس از بحثهای ) ١١۴( .رسد تحصيلی، انقالب اسالمی به پيروزی می

ـ سال ٢. ـ از تعطيل دانشگاهها صرفنظر شود١: مختلف در همان جلسه موافقت شد
د ماه امتحانات بعمل آيد و در تعطيالت تابستانی، تحصيلی ادامه يابد و در خردا

وزارت علوم تغييرهای الزم در نظام دانشگاهی را مطالعه و پس از تصويب مقامات 
در پايان اين مالقات که تا . مسئول، از سال تحصيلی جديد آن را به اجرا بگذارد

  :ساعت چهارده ادامه داشت اطالعيه زير انتشار يافت

شورای . انقالب به اتفاق آرا مصوبه ای را به تصويب رساند در نتيجه شورای
انقالب در همان تاريخ پس از مالقات با آقای خمينی رهبر انقالب و تأييد مصوبات 

  :ای صادر کرد شورای انقالب وسيله ايشان اطالعيه

کيهان روز بعد، با انتشار خبر چنين نشستی با آقای خمينی، مصوبه شورای انقالب  
اين مصوبه شورای انقالب که به تأييد  ٢و  ١در بند : ". ين گزارش کرده استرا چن

  : اقای خمينی هم رسيد، چنين آمده است

ـ ستادهای عملياتی گروههای گوناگون، دفترهای فعاليت و نظاير اينها که در ١« 
اند، در ظرف سه روز  دانشگاهها و دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر شده

چنانچه تا پايان اين مهلت تأسيسات . ح شنبه تا پايان روز دوشنبه برچيده شوداز صب
جمهوری  مذکور برچيده نشوند، شورای انقالب مصمم است که همه با هم يعنی رئيس

و اعضای شورا، مردم را فراخواند و همراه با مردم در دانشگاه حاضر شوند و اين 
  . های اختالف را برچينند کانون

اهها و مدارس عالی بايد ترتيبی دهند که امتحانات تا چهاردهم خرداد ـ دانشگ٢
خرداد تعطيل خواهد شد تا فرصت کافی برای تهيه برنامه و نظام  ١۵پايان يابد و از 

پذيرش دانشجويی براساس موازين . آموزشی بر پايه معيارهای انقالبی داشته باشد
 ٢٩ری اسالمی ايران ـ جمعه شورای انقالب جمهو... جديد انجام خواهد يافت

       )١١۵(  »١٣۵٩فروردين 

                                                                     ً متعاقب مصوبه شورای انقالب و تأييد آقای خمينی که به آن اشاره رفت، مجددا   
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العاده خود در رابطه  ، در جلسه فوق۵٩فروردين  ٣٠شورای انقالب، غروب شنبه 
اطالع مردم بند صادر کرده و  آن را به  ١٠با دانشگاهها، اطالعيه ديگری در 

  : آن چنين آمده است ١٠و  ۵و  ٣در بند . رساند

ـ تصميم شورا در مورد برچيدن ستادها و دفاتر فعاليت گروههای مختلف شامل ٣« 
  .  شود کليه مراکز، دفترها و اطاقهايی است که به نحوی از انحاء به گروهها مربوط می

ها منافات  ويان در دانشکدهـ برچيدن اين مراکز در دو روز آينده با حضور دانشج۵
بنابراين دانشجويان با شورای انقالب همکاری خواهند نمود و از اين ساعت . دارد

  . .. کنند تا کار برچيدن اين مراکز به آسانی صورت گيرد دانشگاهها را تخليه می

شنبه دوم ارديبهشت دانشگاه  ـ پس از انجام عمليات و برقراری نظم از روز سه١٠
  )١١۶(»  .شورای انقالب جمهوری اسالمی ايران. واهد شدافتتاح خ

ل ارديبهشت، برای مردم و دانشجويانی که به ديدار وی  ّ                                                   آقای خمينی نيز در تاريخ او                           
رفته بودند، در مورد دانشگاه و اصالح آن مطالبی را عنوان کردند و با اشاره به 

يبانی خود را از آن اعالم مصوبات شورای انقالب در مورد دانشگاه آن را تأييد و پشت
  : داشتند که قسمتی از آن چنين است

جمهور راجع به تصفيه دانشگاه  من آن چيزی را که شورای انقالب و رئيس... « 
اند و راجع به اينکه بايد دانشگاه از آن جهاتی که در او هست بيرون برود تا  گفته

کنم و من از تمام جوانها  بانی میمستقل شود تا ما بتوانيم استقاللش را حفظ بکنيم پشتي
خواستارم که کارشکنی نکنند و مقاومت نکنند و نگذارند که اگر مقاومت کردند ما 

                        ّ                  از خداوند متعال سعادت مل ت اسالم را و سعادت .                     ّ           تکليف آخر را برای مل ت معين کنيم
  )١١٧( ».جوانها را خواستارم

برای برچيدن ستاد گروهها از  براساس تصميمات شورای انقالب و پايان مهلت مقرر
ارديبشهت در پايان مهلت مقرر  ٢شنبه  ر در تاريخ سهصد دانشگاهها،  آقای بنی

باتفاق اعضای شورای انقالب و جمعی از وزيران و گروه کثيری از مردم که در 
 دانشگاه گرد آمده بودند، حضور يافت و سخنان مهمی خطاب به ملت ايران ايراد

  : گذرد کرد، که در زير قسمتهايی از آن از نظرتان می

امروز روز بزرگی در تاريخ ماست که حاکميت شما از طريق شورای انقالب به «
هر جا بخواهند در برابر ملت بايستند و هر جا بخواهند به « و »  .نشيند کرسی می
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طريق دولت  شود و حاکميت خود را از تعطيل بکشانند، اين ملت در آنجا حاضر می
گويم که در روزهايی که گذشت خواب کشتار خيابانی  من به شما می. ... کنند اعمال می
ای را ديده بودند ولی بر اثر هوشياری دانشجويان مسلمان و همۀ مردم کشور  بيرحمانه

ايران امروز به ... ما اين توطئه خنثی شد و برخوردها و زد و خورد به حداقل انجاميد
اصل اول اين انقالب اين است که . فرهنگی اصيل واقعی احتياج دارديک انقالب 

دولت منتخب شما نيروی اجرای ملت باشد و هيچ نيروی اجرای ديگری در خارج از 
از امروز «و » . دولت به خود حق ندهد بنام ملت تصميم بگيرد و به اجرا بگذارد

بايد افتتاح دانشگاه را . شددر محيط دانشگاه برخورد نبايد با. شود دانشگاه باز می
هيچکس حق ندارد در محيط دانشگاه و خارج آن به هيچ عنوانی . محترم بشمارند

سرانجام دانشگاهها پس از سه روز تعطيلی جهت )  ١١٨(» برخورد بوجود بياورد 
مهلت به گروهها، برای تخليه ستاد و دفاتر و اطاقهای اشغالی خود با سخنرانی آقای 

    . ر در دانشگاه تهران، بازگشايی شد و کالسهای درس و بحث برقرار گرديدصد بنی

نظراتش را در فوق آورديم، نوار که  ف آيت در آنبنابراين حال معنای دقيق حر
يعنی طبق نظر و برنامه ! مصوبه شورای انقالب چه بود ٢روشن می شود که بند 

وقتی دانشگاه ها طبق مصوبه شورای ريزی آيت و حزب جمهوری اسالمی اينکه 
خرداد که تعطيل می شود، ديگر نمی گذاريم دانشگاه باز شود  ١٤انقالب بعد از 

صحبتهای وی در نوار کذايی، اشاره وی به تعطيلی دانشگاه توسط . الی آخر........و
ستاد انقالب فرهنگی است که حزب جمهوری اسالمی برنامه آن را  برای تعطيلی 

ه ها در دست دارد و از آقای خمينی حکم آن را می گيرند و لذا آقای خمينی در دانشگا
نفر را مسئوليت داد که ستاد انقالب  ٧،  طی حکمی، ١٣٥٩خرداد  ٢٢تاريخ 

فرهنگی تشکيل داده و سپس با دست اين ستاد برنامه حزب جمهوری اسالمی که 
  . کشانده شود و چنين هم شدتعطيلی دانشگاه ها بود، به دست اين ستاد به تعطيلی 

تاخت و تاز )  بنی صدر(حاال بگذاريد ايشان « : آيت در دنبالۀ مطالب نوار می گويد
اآلن اگر يک جا جلويش بايستی، يکی از زرنگی هايش اين است . کند و اين بهتر است

اآلن وقت : فوری می پرد روی موج، می گويد. که خودش را زود همآهنگ می کند
  ».لت است حاکميت دو

ومنظور آيت از حاکميت دولت در اين فراز، اين است که بنی صدر رئيس جمهور بعد  
از سه روز وقفه و تعطيلی دانشگاه برای برچيدن ستادهای مختلف در دانشگاه، 
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همراه با اعضای شورای انقالب، هيأت دولت در دانشگاه تهران حاضر وبه سخنرانی 
هر جا اخالل باشد، «: و گفت. ه ها را اعالن کردپرداخت و بازگشائی مجدد دانشگا

» .اين ملت در آنجا حاضر می شود و حاکميت خود را از طريق دولت اعمال می کند
  )  ١١٩(» روز حاکميت دولت را به ملت تبريک می گويم«و

بنابراين روشن شد که سرانجام دانشگاهها پس از سه روز تعطيلی جهت مهلت به 
ر صد ستاد و دفاتر و اطاقهای اشغالی خود با سخنرانی آقای بنی گروهها، برای تخليه

جرايد روز . در دانشگاه تهران، بازگشايی شد و کالسهای درس و بحث برقرار گرديد
 »کار دانشگاهها آغاز شد «                                               ً کشور هم اعالم کردند که پس از يک وقفه کوتاه مجددا  

وزشی خود ادامه داد و کسانی که برنامه تعطيل و دانشگاه به کار علمی و آم) ١٢٠(
گرچه دانشجويان پيرو . کردن دانشگاهها را در سر داشتند، تيرشان به سنگ خورد

خط امام و وابسته به حزب جمهوری اسالمی و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی 
ّ               آوردند ام ا قرار بر ادام گهگاهی صحبت از تعطيل کردن دانشگاه را به ميان می ه کار         

دانشگاه و تغيير برنامه و سيستم آموزشی عالی در تعطيالت تابستان و به تدريج 
  .وسيله وزارت علوم و آموزش عالی گرفته شده بود

و اين بار دوم بود که پس از باز گشائی دانشگاه ها، طبق نوار آيت دانشگاه ها 
عی است که توسط ستاد انقالب فرهنگی بسته شد و نه آنطوری که آقای سروش مد

طيل نشد و مجددا عآقای دکتر سروش دانشگاهها ت ».هر چه بود دانشگاه ها بسته شد«
که شما نيز يکی  » ستاد انقالب فرهنگی« پس از سه روز باز شد  ولی شما يعنی

 .تعطيل کرديد                                          ً اعضا و سخنگوی آن بوديد، دانشگاه ها را رسما  

يکی اينکه اين «:ف اعتراف می کند ش در بی بی سی اعتراوقتی آقای دکتر سرو
برنامه، يعنی پروژه انقالب فرهنگی در حزب جمهوری اسالمی برنامه ريزی شد و 

با زبان بی زبان نمی گويد که وی » .شخص آقای آيت از کسانی بود که پشت آن بود
 ستاد انقالب فرهنگی عامل اجرای برنامه حزبدر     ً        ً                     عالما  و عامدا  و يا از روی ناآگاهی 

جمهوری اسالمی وشخص آيت شده است؟ فرض قريب به يقين می گيرم که از روی 
در اين صورت هم نقل قول آقای سروش مستند به گفتگوی حسن . ناآگاهی بوده است

 ٢٨آيت با تعدادی از افراد است که نوارآن را روزنامه انقالب اسالمی در تاريخ
حال سئوال .  نرا منتشر کردندمنتشر شد و سپس ساير جرايد کشور آ ٥٩ارديبهشت 

که اين همه جار و جنجال بر   ٥٩ارديبهشت  ٢٨اين است که آيا آقای سروش در 
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سر آن نوار  فضای کشور را فرا گرفته بود و همه جا موضوع نوار ورد زبان ها 
، آقای سروش درکمنتشر  ٥٩ارديبهشت  ٢٨بود، نديد؟ پس با وجود نواری که در 

در حزب جمهوری اسالمی برنامه «برنامه انقالب فرهنگی  به صرافت نيفتاد که
. شده بود، فرض را بر  اين می گذاريم که آقای سروش آن زمان متوجه نشد» ريزی

و قتی شمس آل احمد که يکی از اعضای ستاد انقالب فرهنگی بود، در ستاد بر او 
خنگوی معلوم شد که هدف ستاد بستن دانشگاهای کشور است،  بنا به گزارش س

به بعد ديگر در  ٥٩مرداد  ١٨ستاد انقالب فرهنگی آقای دکتر سروش وی از تاريخ 
وی باز هم متوجه نشد که هدف ستاد انقالب فرهنگی ) ١٢١. (ستاد شرکت نکرد

    ً                                       حتما  بايستی کيسه سردمداران جمهوری اسالمی به . بستن دانشگاه های کشور است
پروژه انقالب فرهنگی در « فت بيفتد که به صرا ٨٨تن اش برخورد کند، تا در سال 

در مصاحبه با بی  ٨٨آذر  ١٧و در تاريخ » حزب جمهوری اسالمی برنامه ريزی شد
بی سی آن را اعالن کند، آن هم نه آن طور که واقع شده، بلکه درست و نادرست را 

 و بنا به گزارش بی بی. با هم مخلوط کردن تا حرف نادرست خود را به کرسی بنشاند
 )bbc/persion(سی فارسی 

از همۀ اينها خنده دار تر اين است که دکتر سروش در سخنرانی خود در دانشگاه ال 
  :، عنوان کرد )١٣٩٠اسفند  ٢٧(=   ٢٠١٢مارس  ١٧اس ای، شنبه 

به انگلستان می آمدم، نامی از رشته فلسفه علم نبود اما در  ١٣۵٢وقتی من در سال « 
ازگشتم و با فرمان آيت هللا خمينی عضوی از ستاد انقالب که به ايران ب ١٣۶٠سال 

دانشگاه های ايران در جريان انقالب (فرهنگی برای بازگشايی دانشگاه ها شدم 
رشته فلسفه علم را برای اولين بار در ) تعطيل شد ١٣۵٧فرهنگی پس از انقالب بهمن 

  )١٢٢(  ».برنامه درسی رشته های فلسفی گنجاندم

   ً                                                       اصال  حاشا کرده که در جريان انقالب فرهنگی و تشکيل ستاد انقالب در اينجا او 
همين جناب آقای دکتر سروش در سمت سخنگوی . فرهنگی در ايران بوده است

ما درباره «: ، گفت٥٩خرداد  ٣١شورای انقالب فرهنگی در گفتگويی با کيهان در 
يعنی اينکه در ) ١٢٣(» .ايم تعطيل و يا عدم تعطيل دانشگاهها تا کنون صحبتی نکرده

بارۀ باز بودن و يا بستن دانشگاه ها بايد ستاد انقالب فرهنگی که آقای دکتر سروش 
 .عضوی از آن است باشد تصميم بگيرد

حال سئوال اين است که اگر آدمی از خودش بپرسد، مگر ما آدميان به دور از خطا 
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هايی را که بر جامعه و هستيم؟ چرا حاضر نيستيم و يا برايمان سخت است که رويداد
خودمان گذشته است ولو خطا، سهو و اشتباهی از جانب خودمان باشد، همانگونه که 
. رخ نموده است، آن را برای تجربه و پندگيری از تاريخ، برای آيندگان گزارش کنيم

افتد اگر کسی و يا شخصيتهايی به خطا و اشتباهات خود با صعه صدر  چه اتفاقی می
 ؟اعتراف کنند

. طبيعی است که انسان بنا به شرايط، طبع و مقتضياتی دچار خطا و اشتباه می شود
آيا اصرار در پوشاندن آن راه صواب است و يا بازگشت و جبران خطا؟ عقل سليم 

حال اگر آقای دکتر سروش . حکم می کند که بازگشت و جبران خطا راه درست است
به آقای خمينی به عنوان رهبر انقالب و ای ملت ايران ما : يکبار با صراحت می گفت

مرجع تقليد و عارفی به او اعتماد کرديم، همچنانکه ملت ايران اعتماد کرد، به اين 
علت ما در انقالب فرهنگی دچار اشتباه و خطا شديم، و از اين بابت از همۀ ملت 

و يا ايران عذر خواهی می کنيم، بهتر بود، يا به حاشا زدن؟ خوب يک بار دو بار 
چند بار حاشا شد، آيا فکر شده که با اين همه اسناد و مدارک در روزنامه های آن 

که هنوز در قيد حيات هستند  دوران و حتی مصاحبه های تلويزيونی و شاهدان عينی
   چه می شود کرد؟ 
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 فصل سوم
 

 تداوم خط نوری ـ کاشانی ـ بقايی ـ خمينی
 

خواهان و يا به تعبير  روطه، دو خط مشروطه و مشروعهاز همان ابتدای نهضت مش
هايی  در برهه. اند من دو خط آزادی ـ  استقالل و ديکتاتوری صالح پابپای يکديگر پيش آمده

از زمان بر اثر روی هم قرار گرفتن منافع مشترک و دشمن مشترک دو خط فوق در ظاهر 
ّ                   به يک خط تبديل گرديده است ام ا هر کدام از آن دو که  اند تا اين رهبران ويژه خود را داشته                            

در دوران انقالب و بعد از پيروزی آن نيز دو . بوقوع پيوست ١٣۵٧انقالب اسالمی بهمن 
ّ                                            ام ا به شرحی که در اين فصل و فصول بعدی مطالعه . پيش آمدند  خط همچنان پابپای هم  

وری منتخب ملت خواهيد کرد، خط ديکتاتوری صالح با ترتيب کودتا عليه رياست جمه
  . ، پيروزی خود را بر خط آزادی و استقالل قطعی ساخت١٣۶٠ايران در خرداد 

شود خط ديکتاتوری صالح تبيين گردد و  که کوشش می در اين فصل عالوه بر اين
حاميان آن بهتر به حيطه شناسائی در آيند، نقش تخريب کنندگان خط آزادی و استقالل، 

گيری خط ديکتاتوری صالح از آنان ـ که  س از آن ـ و بهرهبخصوص در دوران انقالب و پ
  .  شود از جمله حزب زحمتکشان دکتر بقايی و دستياران وی هستند، توضيح داده می

  
  يت و احوال شخصيهآ

اش را برای ساواک در سال  آقای دکتر آيت که با دستخط خود، احوال شخصيه
ق ليسانس علوم اجتماعی، تحرير کرده است، مدارک تحصيلی خود را فو ١٣۵١

ليسانسيه حقوق و ليسانسيه ادبيات، ذکر کرده و در دانشسرای عالی، دانشکده 
طبق اين . ، دانشکده حقوق تحصيل کرده است)مؤسسه علوم اجتماعی(ادبيات 

مدرک دکتری نداشته که در صورت داشتن آن  ٨/۶/١٣۵١دستنوشته، وی تا تاريخ 
هر گونه سابقه سياسی در «:بطه با اين سؤال کهوی در را. کرده است را ذکر می

ايد، با ذکر تاريخ و محل  ها ـ کانونها ـ سنديکاها و غيره داشته احزاب ـ جمعيتها ـ انجمن
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دانم منظور از سابقه و فعاليت سياسی چيست  نمی: دهد پاسخ می«فعاليت قيد نمايد؟ 
و مخالف طرفداران                                                    ّ ولی بهرحال من مخالف سرسخت حزب توده و مخالف جبهه مل ی
و در پاسخ به اين » .دکتر مصدق و مخالف احزاب مليون و مردم و ايران نوين هستم

: گويد سؤال که در حال حاضر در کدام حزب يا جمعيت سياسی عضويت داريد؟ می
در حال حاضر هيچ فعاليت سياسی جز خواندن جرايد و گوش دادن به راديو و «

ر مورد مطالبی که در شماره قبل نوشتم ندارم در تلويزيون و اظهار نظر صريح د
پيوست سند (»   .ضمن از طرفداران پر و پا قرص قانون اساسی و مذهب شيعه هستم

  )۴شماره 

هللا ميثمی از قول عبوديت نقل  اش آقای لطف در رابطه با خصوصيات شخصی
که به احکام ديديم  کرديم، می ما که با آيت زندگی می« :گفت کند که عبوديت می می

 :هللا ميثمی آيت بوی گفته بود و در صحبت با لطف) ١(». دهد مذهبی چندان بهايی نمی
. شوم بينی کرده که من نابغه می پدربزرگم، حاج سيدعلی نجف آبادی، دربارۀ من پيش«

آيت از دست پروردگان بقايی بود و خودش هم « :و باز بگفته مهندس ميثمی) ٢(» 
با دکتر بقايی بوده است  ۵٠می، اعتراف کرد که حداقل تا سال در مجلس شورای اسال

 وی) ٣(». بيند و صداقتش را تا به آخر قبول دارد و در افکار او هم ايرادی نمی
کرد يکی  خواند و سخت، فريفتۀ بقايی بود و هميشه از او دفاع می علوم اجتماعی می«

عالوه بر ) ۴(». زد د، به هم میاز ويژگيهايش اين بود که هر تشکلی که به نفعش نبو
داشت و برخوردش طرف مقابل  العمل وا می وی حالتی داشت که آدم را به عکس« آن

آيت به انگلستان رفت و « :موافق گفته ميثمی) ۵(». کشاند را به لجبازی می
اين سوابق را خودش گفته و در . تحصيالت خود را ادامه داد و فوق ليسانس گرفت

" کاشانی"و " مصدقی"بندی  بعد از انقالب، دسته« و آيت) ۶(». تآرشيو مجلس هس
کرد و اين تضاد را دامن  رفت، سخنرانی می آيت هر جائی می. را اينها درست کردند

  )  ٧(». انقالب را به شکل دو قطبی کردند. زد می

. ، در دبيرستانهای دامغان دبير ادبيات بوده است١٣۴٧آقای آيت که در سال 
فق گزارش کفيل دبيرستان پروين اعتصامی دامغان، فرمانداری، شهربانی، وی، موا

، در سر کالس ٣١/١/١٣۴٧انجمن خانه و مدرسه، و مردم، در تاريخ روز شنبه 
آموزان مطالبی در مورد بوسه و بوسيدن آنان عنوان کرده  چهارم و در حضور دانش

شاگردان به . او را ببوسم آموزان آماده شد، من حاضرم است و گفته هر کس از دانش
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وی در پاسخ اظهار نموده که من اين . اند که شما چنين شهامتی نداريد نامبرده گفته
» آموزی سرانجام دانش« .شجاعت دارم و منتظر پاسخ موافق از طرف شما هستم

آقای . دانم چطور شد که گفتم من حاضرم که خودش اظهار کرده که نمی بطوری
گويد که نبايد  آموزان می بوسد و سپس به دانش ر سر کالس میسيدحسن آيت او را د

 ۴/٢/١٣۴٧مدير مدرسه وی را در تاريخ . اين موضوع از کالس به خارج رسوخ کند
دهد و آموزش و پرورش نيز برای خواباندن  در اختيار آموزش و پرورش قرار می

يوست سندهای پ(»   .کند به شهر ری منتقل می ٢١/٢/١٣۴٧بلوا وی را در تاريخ 
  )٧و ۶و ۵شماره 

  
  آيت و مجلس 

حزب جمهوری اسالمی، آقای آيت را جزو ليست نامزدهای انتخاباتی خود قرار 
 ای تحت عنوان داد و با سوء استفاده و تقلب از نام روحانيت مبارز تهران، اطالعيه

بنام حزب جمهوری اسالمی، روحانيت مبارز تهران و گروههای » ائتالف بزرگ«
پس از آنکه . و نام وی را جزو آن ليست آوردند) ٢پيوست شماره (لفه دادند مؤت

آقای آيت با چنين تقلبی آشکار انتخاب شد، اعتبارنامه وی در مجلس به تصويب 
آقايان  )٨( .نفری تحقيق رفت ١٧اش به کميسيون  نرسيد و برای تحقيق، اعتبار نامه

ه از اعضای اين کميسيون بودند، به حائری شيرازی، دکتر احمد بهشتی و خلخالی ک
ای داليل رأی منفی  طی نامه ١۴/۵/۵٩آقای خلخالی در تاريخ . آن رأی منفی دادند

  : دادن به آيت را اعالم کرد که اهم آن به قرار زير است

پس از . شناختم و نه با اين صنف افراد رابطه داشتم من قبل از انقالب نه آيتی می«
کم سر و صدايی   ً                                 ا  بعد از تشکيل حزب جمهوری اسالمی کمپيروزی انقالب مخصوص

از آقای آيت بگوشم رسيد تا اينکه در جريان محاکمات ضد انقالب متوجه شديم که 
کند آقای  يکی از افرادی که با مهندس بازرگان و دولت موقت سرسختانه مخالفت می

ايشان صحبت  آقای مهندس محلوجی کاشانی چند مرتبه پيش اينجانب از. آيت است
کرد و گفت او هم مزاج شما است و حتی روزی مرا به خانه آيت دعوت کردند و آقای 

پس از صرف غذا درباره . شمس اردکانی سفير ايران در کويت هم حضور داشت
                    ً                               ً                  افراد و اشخاص و طبعا  سياست سخن به درازا کشيد مخصوصا  درباره دولت موقت 

خورد و لذا گفت که من از  ين دولت بدرد نمیکه ايشان مانند من اصرار داشت که ا
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ام و مشغولم که در آتيه کابينه  حاال از ميان اساتيد و افراد برجسته ليستی تهيه کرده
در کميسيون تحقيق پس از بررسی و جر و منجر چند روز متوالی کار ... تشکيل بدهم

فر رأی مخالف و ن ٧نفر بودند که  ١٧افراد موجود در کميسيون . گيری کشيد به رأی
های خود جوری عنوان  نفر رأی موافق به ايشان رأی داديم ولی ايشان در نوشته ١٠
نفر چی  ٧و اين . کند که انگار همه کميسيون تحقيق به ايشان رأی موافق داده است می
منظور (گفتند، چند مسئله عليه آيت در کميسيون تحقيق بدون در نظر گرفتن حزب  می

  : و شخص مطرح بود) ن. میاسال حزب جمهوری

در دامغان دبير دبيرستان دخترانه بوده و در آنجا سر  ۴٧ـ آقای آيت در سال ١
کرده و مطالبی از اين قبيل که آخر االمر  کالس از خاصيت شب زفاف صحبت می

راجع به شهامت و ماچ و بوسه صحبت کرده و از يکی از دختران خواسته که بيايند به 
من و رفقای . داده است و شده آنچه که شده» ماچ«و آمده و خالصه او بدهد » ماچ«او 

ديگر اصرار داشتيم که يک شخص اينجوری شايسته نيست و نبايد در اولين مجلس 
اند، اين مطالب را  چون مردمی که به او رأی داده. شورای اسالمی نماينده مردم بشود

                                ً دادند، حواس آنها جمع بود و مسلما   میدانستند و حتی احتمال هم  دانستند و اگر می نمی
آقای آيت پس از احضار به کميسيون تحقيق گفت که اين جريان را . دادند رأی نمی

  . سازمان امنيت برای من درست کرده و واقعيت ندارد

که اين پرونده را سازمان امنيت درست نکرده، بلکه مقامات : در جواب گفتم
وانگهی مقامات مرکزی سازمان امنيت موضوع را اند  دادگستری دامغان تهيه ديده

ما به ايشان گفتيم اگر . اند پيگيری نموده و پس از تحقيق مکرر آن را درست دانسته
کند چطور است که فقط درباره تو اين  سازمان اين مطلب را درباره شما جعل می

ضال جعل که حقش بود که اين مطالب دربارۀ علما و ف مطالب جعل شده است و حال آن
اند  آقای آيت گفت که دربارۀ فالن واعظ هم مطلب را جعل کرده. شود که ديده نشده

که من گفتم از قضا آن مطلب در جای خود درست بوده و سازمان از آن مطلب ) ٩(
شود که مطالب نوشته شده از طرف سازمان امنيت  چطور می. سوء استفاده کرده است

شود  ها می ها از مجلس و از اداره و وزارتخانهدرباره اشخاص ديگر مدرک طرد آن
آيد و حال آنکه سازمان امنيت آن را  ها درست در نمی ولی درباره آقای آيت آن نوشته

درست نکرده بلکه مقامات دادگستری و شهربانی و آموزش و پرورش دامغان مطلب 
الب را اند و سازمان هم پس از بررسی و تحقيق از مرکز صحت مط را صحه گذاشته
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گزارش نموده و حتی اکتفا به تحقيق سازمان امنيت دامغان ننموده است و حاال هم چند 
  . باشند نفر از زنان و مردان و معلمان و دبيران حاضر به شهادت می

البته آن . کند ولی آقای آيت در مورد فرستادن گروه تحقيق به دامغان مخالفت می
ودشان نيز سستی به خرج دادند و گفتند که آيت کسانی که بنا بود به دامغان بروند خ
  )١٠.(بايد دستخط بدهد تا ما به دامغان برويم

گفت  آقای دکتراحمد بهشتی در کميسيون تحقيق می: الزم به يادآوری است که  
توان کذب فرض کرد و اگر اين قضيه درباره يکی از علمای  که اين قضيه را نمی

گويی کذب است، برای اينکه وجهه يک نفر عالم با شد ب بزرگ اتفاق افتاده بود می
شود نه وجهه يک نفر ريش تراش و کراواتی و جزو حزب  دار می اينجور مطالب لکه

  . زحمتکشان و لذا ايشان هم مانند آقای حائری شيرازی مخالف آيت بودند

های باال بوده و  در حزب زحمتکشان در رده ۵٠تا  ۴۴ـ آقای آيت از سالهای ٢
. توانست مخالف با مظفر بقايی باشد نموده و روی همين اصل نمی را رهبری می حزب

به اين طرف قطع کردم،  ۴٢ولی ايشان مصر بودند که من ارتباطم را با او از سال 
کرد و از تيپ روشنفکران فقط آقای بقايی را در خط  الوصف از بقايی تمجيد می مع

قبول نبود که او با بقايی ارتباط نداشته باشد  دانست و اين مطلب برای ما قابل امام می
بايد سؤال کرد که عيب بقايی چه بود که با . کرد و حال آنکه از او تعريف و تمجيد می

او ارتباط را قطع کردی و اينهمه تمجيد از او چه معنايی دارد و آيا اين حقيقت نفاق 
  . نيست

هللا مجاهد  س اتفاق مرحوم آيتدانند که در بهم زدن اسا ـ روش بقايی را همه می٣
کاشانی بزرگ و دکتر مصدق رل مهمی را ايفا نمود وقتی در قتل افشار طوس و 

در نتيجه هر دو را به تحليل داد و حزب زحکمتشان . جريان غار پلور شرکت داشت
انگيز سياسی دوران سر هم بندی شده آن زمان و با دست  شاهد ماجرای شکست غم

آبادی و ميراشرافی و بقايی و مکی  ر يک طرف قضيه شمس قناتهاست، که د بقايی
هللا کاشانی و مصدق و فدائيان اسالم را و اين آقای  بينيم و در يک طرف ديگر آيت می

شود که در  خواهد با تردستی بخورد مردم بدهد که تاريخ تکرار می آيت هم حاال می
ر قرار دارد و اوست صد يک طرف امام امت خمينی بزرگ و در يکطرف ديگر بنی

خواهد از فرصت  و آيت است که در اين ميان طرفدار امام است و حال آنکه می
استفاده کند و در کمال رندی و به خيال خام خود اين دو جناح را بهم بيندازد و شکست 
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يت اگر های آقای آ اندازی را چه در نوار و چه در گفته  ولی در اين دو بهم... بدهد
بينيم تعدادی وکالی مجلس پس از بررسی  شود و لذا می کمی دقت کنيم دستگيرمان می

  ...اند ولی فرصت ديگر فوت شده خورند که چرا رأی ممتنع داده سخنان او افسوس می

ـ در اسناد بدست آمده از اسناد ملی اين مسئله وجود دارد که آيت از کتاب ۴
يد کرده و حتی گفته است که اين کتاب در روی مأموريت برای وطنم تعريف و تمج

گويد من اين  شود او می ميز جمال عبدالناصر هم بوده است وقتی از آيت سؤال می
ام و حال آنکه در گزارش ساواک اين مطلب بطور جدی  مطلب را بطور مسخره گفته

اند، نه بطور شوخی و مسخره اگر چنين مطلبی هست ساواک  از آيت گزارش کرده
داد که آيت کتاب مأموريت برای وطنم را مورد مسخره قرار داده است و  زارش میگ

  . آيد که اين مطلب بطور جدی بوده است حال آنکه از گزارشات برمی

کند که آزمون معدوم هم جلسه آقای آيت که در پرونده  آيا کسی باور می... ـ ۵
بد با شماره شناسنامه ذکر شده که يک آزمون ديگر و يک منوچهر و اصفهانی و ال

کنيد  اگر شما باور می. موافق باشد چون يکی اهل اصفهان و ديگری اهل تهران است
آزمون همان آزمون معروف است نه کسی ديگر با من اين . کنيم ما هم باور می

مطلب را گفتم تا در تاريخ ثبت شود و در آينده نگويند که مطالب را نگفتند و به اجمال 
و اين برداشت من از شخص آيت و اينهاست و در اين مسئله هيچگونه کاری  گذراندند

با حزب جمهوری اسالمی نداريم و نبايد خلط مبحث شود و روی اين اصل و با اين 
  )١١(»... ام داليل به آيت رأی کبود دادم و روی رأی خودم ايستاده

  
  آيت و دکتر مظفر بقايی    

به  ١٣۴٢ی آيت که در تاريخ سوم آذر ماه ای آقا صفحه ٩۴موافق متن نامه 
آقای مظفر بقايی رهبر حزب زحمتکشان نوشته است، نه تنها کوچکترين استشمامی 

رسد بلکه بلعکس  از انفصال يا استعفا و يا قطع رابطه وی با دکتر بقايی به مشام نمی
ر کند و عالوه ب عيوب حزب زحمتکشان و راههای برطرف کردن آنها را گوشزد می

شمرد  آن برای رسيدن بقدرت کارهايی را که بايد و نبايد بکند برای آقای بقايی برمی
دهد که چگونه و بچه نحو از نيروی مذهب  و مهمتر از هر چيز ديگر بوی نشان می

ّ                                     استفاده کند و در اين رابطه تنفر  خود را از مرحوم مهندس بازرگان و آيت هللا طالقانی                                
خورد که چرا آقای دکتر  دارد و غبطه می مختلف اظهار می هللا زنجانی بطرق و آيت
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بقايی با وجودی که سابقه منفی که روحانيت از آن اطالع داشته باشد، نداشته بلکه 
هللا کاشانی و عنايت ايشان بوی از اين زمينه مساعد استفاده  سابقه همکاری با آيت

ن نامه که نشان دهندۀ راههای برای اختصار در اينجا فقط به قسمتهايی از آ. کند نمی
شود و اهل تحقيق و پژوهش را به  نفاق و سوءاستفاده از مذهب است، آورده می

ـ که در زمان خود نوع ديگری از برنامۀ کودتای )١٢(صفحه نامه  ٩۴مطالعه تمام 
خزنده برای به قدرت رسيدن حزب زحمتکشان و آقای مظفر بقايی است، و 

  . کنم کند ـ دعوت می شمرد و برايش ترسيم می برمی راهکارهايش را يک به يک

  
  نفاق و سوءاستفاده از مذهب    

پس از طرح مطالبی به منظور «           ً کند که قبال   آقای آيت به آقای بقايی گوشزد می
جلب فرهنگيان و کارمندان دولت و ساير طبقات در خصوص استفاده از نيروی عظيم 

يانات اخير مطرح نبود و به فکر کسی هم مذهبی، در حاليکه در آن روز هيچ جر
ای تخطئه شده، چنين  کرد و چنانچه خواهيم ديد اين فکر از طرف عده خطور نمی

مسئله مذهب و استفاده از نيروی عظيم مذهبی از مسايلی است : اظهار نظر شده است
  )١٣(»... که بايد مورد توجه کامل حزب قرار گيرد

در حالی « :دارد ز نيروهای مذهبی اظهار میپس از تشريح چگونگی استفاده ا
کنند و اکنون جمعيت نهضت  که احزاب مخالف ما از اين نيرو بخوبی استفاده می

که گردانندگان آن در باطن اعتقادی به مذهب ندارند، از اين نيرو  آزادی با وجودی
ين وسيله اند و بد برند و مسجد هدايت را سنگر خود قرار داده حداکثر استفاده را می

ولی با وجودی که ما در اين زمينه از آنان . اند جمع کثيری را به طرف خود جلب کرده
در هر حال . ايم وضع مساعدتر داريم تاکنون از اين نيرو آنچنان که بايد استفاده نکرده

ً                                                        در مرامنامه حتما  بايد بعضی از اموری که جنبه مذهبی دارد و موجب جلب افراد                  
جانده شود و نيز به مذهب اسالم و قوانين مذهبی اشاره گردد تا شود گن مذهبی می

گروند، در آينده هم از حربه دين برعليه ما  ای بدينوسيله به ما می ضمن اينکه عده
  )١۴(»ای نتوانند بکنند استفاده

نمونه دسته دوم « :آورد کنندگان از مذهب نمونه می سپس در مورد سوءاستفاده
شده است و منظور حقيقی از تشکيل آنها دين نبوده است بلکه              ّ       که با سوء ني ت تشکيل

هايی است که دين از  های شوم و پليد آنها، دسته ای بوده است بر روی نقشه دين پرده
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دهند اين عاليجنابان که  اند و می جناب مهندس بازرگان تشکيل داده] کذا[عصر اتم 
                  ً          ر داده است و اخيرا  گفته است کم دين را منحصر به خود و اعوان و انصارش قرا کم

روی همين مطالعات و روی « و) ١۵(»: که تنها ما هستيم که بايد دين را اداره کنيم
ای که به جنابعالی و حزب زحمتکشان داشتم و جنابعالی و حزب زحمتکشان را  عالقه

دانستم، منتظر بودم که جنابعالی و  تنها جمعيت با صالحيت برای نجات ايران می
ولی پس از آنکه . ای بينديشد زحمتکشان در خصوص استفاده از اين نيرو چارهحزب 

ها و طرحهای حزب زحمتکشان و  متوجه شدم که چنين نقشه و طرحی در بين نقشه
جنابعالی نيست درصدد برآمدم که عضو حزب زحمتکشان شوم بلکه بتوانم از اين راه 

  )١٦(»تأثيری بگذارم

در يکی از « :گويد هللا حاج سيد جوادی می يتدر مورد مرحوم بازرگان و آ
با عبا و عمامه » آخرين مد«ها آقای حاج سيدجوادی در حضور همين دختران  ميتينگ

آقايان مهندس بازرگان و طالقانی هم سوابقی بهتر از اين . و ريش صحبت فرمودند
سفی هللا بروجردی و آقای فل در نظر روحانيون به خصوص مرحوم آيت... نداشتند

ولی در خصوص جنابعالی جريان ... گذار و نامطمئن شناخته شده بودند افرادی بدعت
زيرا جنابعالی نه تنها سابقه منفی که روحانيت از آن اطالع داشته .     ً          کامال  برعکس بود

ای که آقای خليل ملکی و يارانش در شاهد نوشته بودند و نيز برقرار  به جز مقاله(باشد 
اری د ر منزل که اولی به علت گذشت زمان و نيز جدا شدن خو کردن مجلس روزه

ای خواص کس ديگری  آقای خليل ملکی فراموش شده بود و از دومی هم به جز عده
هللا کاشانی و عنايت ايشان  نداشتيد بلکه سابقه همکاری جنابعالی با آيت) اطالع نداشت

بود و امثال آن زمينه نسبت به شما و شعار نصرمن هللا و فتح قريب که زيب شاهد 
  )١٧(». مساعدی برای جنابعالی فراهم آورده بود

آقای آيت برای اينکه به آقای بقايی نشان بدهد که چه شخصيت برجسته و 
  : نويسد جهانی است، می

برای آنکه قصور خود را در اين زمينه مدلل داريم کافی است وضع خودمان «  
              ً                  همانطور که قبال  نوشتم جمعيت نهضت  .را با جمعيت نهضت آزادی مقايسه کنيم

و . آزادی و آقايان مهندس بازرگان و طالقانی زمينه مناسبی در بين روحانيون نداشتند
حتی به داليلی که قسمتی از آن ذکر شد، روحانيت نسبت به اينها نظر مساعدی 

 زدند و به خصوص که در ابتدای مبارزات اخير به نعل و به ميخ هر دو می. نداشت
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ولی روحانيت نسبت به ما نه تنها نظر نامساعدی . خواستند خدا و خرما را با هم می
گذشته از آن در تمام نهضت آزادی شخصيتی که . نداشت بلکه نظر مساعدی هم داشت

يعنی شخصيتی که از طرفی سابقه . حتی قابل مقايسه با جنابعالی باشد وجود نداشت
سياسی و مذهبی عصر حاضر ايران يعنی  همکاری و همگامی با بزرگترين شخصيت

سال مبارزه کوبنده و شکننده  ١۴هللا کاشانی را داشته باشد و از سوی ديگر سابقه  آيت
المللی در رديف آقای دکتر مصدق پيدا  را دارا باشد و از جانب ديگر شخصيت بين

ضت آزادی از نظر افراد هم نه. نهضت آزادی فاقد چنين امتياز بزرگی بود. کرده باشد
افرادی ورزيده و کار کشته مانند اعضا و وابستگان حزب زحمتکشان در اختيار 

ً                                                نداشت و صرفا  متکی به يک عده احساساتی تازه کار و از همه جا بی با . خبر بود             
بينيم بيالن کار آنها از حيث  کنيم می وجود تمام اينها وقتی بيالن کار را بررسی می

ام مردم و نفوذ در قشرهای گوناگون به مراتب بيشتر از پيشرفت خودشان و جلب احتر
  )١٨(». ما بوده است

ای خود، از آقای  صفحه ٩۴ها شايد فکر کنند که آيت بعد از نوشتن نامه  بعضی
نه تنها از متن نامه چنين بوئی به . گيری کرده است بقايی و حزب زحمتکشان کناره

رای تبديل حزب زحمتکشان به يک رسد بلکه وی نهايت کوشش خود را ب مشام نمی
پيشنهاد بوی  ٢٠حزب طراز نوين و قوی برای بدست گرفتن قدرت و رهبری کشور، 

پيشنهادها با اين مقدمه شروع . شود دهد که خالصه آن در زير آورده می ارائه می
حال اگر ما معتقد به ايجاد يک حزب قوی و نيز اصالت خودمان هستيم و «شود  می

اريم که اکنون متأسفانه غير از ايمان راسخ افراد حزب چيزی نمانده اگر اذعان د
           ً                هايی که قبال  مطرح شد، ارائه  انديشی است، پيشنهادات ذيل عالوه بر پيشنهادها و چاره

  )١٩(». تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد. شود می

    
  خالصه پيشنهادها 

آزادی عقايد و افکار و  های تکفير در حزب بدور انداخته شود و اجازه حربه .١
 .نظرات داده شود

 . از افراد طرد شده، کنار گذاشته شده يا کنار رفته دلجويی بعمل آيد .٢

       ً                  شود جدا  رسيدگی و از طريق  به اختالفات درونی حزب که ايجاد شده و می .٣
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 . کدخدامنشی و ماليمت يا به هر طريق عادالنه ديگری ريشه آن خشکانده شود

خواسته شود و مجال ظاهرسازی به کسی داده نشود، فعاليت از افراد مسئوليت  .۴
 . و عدم فعاليت يکسان نباشد و پيشرفت در حزب منوط به فعاليت و شايستگی باشد

       ً                          شود جدا  حمايت شود و تنزه طلبی تا  از گرفتاريهايی که متوجه اعضای حزب می .۵
 . حدود زيادی کنار گذاشته شود

دوستی برقرار گردد و برای محکمتر کردن  بين کليه اعضای حزب پيوند مودت و .۶
 . صميميت و دوستی تبعيضها برطرف گردد

غرض و مورد اعتماد و مطلع از افراد حزب و تحت نظر  يک هيئت از افراد بی .٧
جنابعالی برای رسيدگی به اشتباهات گذشته و نيز مطالعه جامع در خصوص طرق 

مختلف مردم، تشکيل شود و پيشرفت حزب و به مبارزه کشاندن طبقات و قشرهای 
 .درصد رفع نواقص حزب برآيد

کنفرانسی از کليه اعضای کميته مرکزی و کميته شهرستان تهران و مسئولين  .٨
شهرستانها و دوستان با تجربه و مورد اعتماد چه عضو و چه غير عضو برای 

المللی و تهيه يک برنامه و نقشه کامل  مطالعه و بررسی مقتضيات داخلی و بين
 . شکيل شود و سپس برنامه و نقشه به اجراء گذاشته شودت

 . از جميع امکانات مشروع موجود برای تقويت و توسعه حزب استفاده گردد .٩

ای که بوی  های حزب به هيچ ترتيب جمله ها و نشريه در هيچ يک از اعالميه .١٠
 . حمايت از بعضی از مقامات که مورد تنفر ملت ايران هستند، نبايد آورده شود

العاده ضعيف است، در   بايد با توسعه سازمان اطالعاتی خود که متأسفانه فوق .١١
 . ها و احزاب نفوذ کنيم و از نيروی آنان استفاده کنيم تمام دسته

توانيم بعضی از مبارزات را شروع  اکنون بعلت درندگی و هار بودن دستگاه نمی .١٢
سعه آن استفاده کنيم و با های حزب و تو کنيم اين فرصت را برای مرمت و نابسامانی

ايجاد يک برنامه تعليماتی مناسب و اتخاذ تدابير از پراکندگی دوستان جلوگيری و 
 . عده کثيری را برای مبارزه آماده سازيم

ها ميدان                                                     ّ             مردم را به مبارزه منفی دعوت کنيم و اکنون که جبهه مل ی و ساير دسته .١٣
ت ما افتاده با کمی جنبيدن و ابتکار به اند، ميدان بالمنازع بدس مبارزه را ترک کرده
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خرج دادن رهبری مردم را بايد بدست بگيريم و سنگرها را قبل از ديگران تسخير 
کنيم بايد رهبری خود را به روحانيون، دانشجويان و وعاظ بقبوالنيم و ترديد آنها را 

کز و برطرف کنيم و به آنان بفهمانيم تا موقعی که مبارزات در يک سازمان متمر
 . ای عايد مردم نخواهد شد رهبری نشود، هيچ نتيجه

 . تبليغات خارج از کشور را برای رسوخ در روحانيت و مردم وسعت دهيم .١۴

يک هسته قوی مخفی تشکيل دهيم تا در صورت توقيف افراد شناخته شده،  .١۵
شود انجام داد،  فعاليت متوقف نشود و بسياری از کارهای ضروری که بنام حزب نمی

 . تشکيالت مخفی انجام دهدآن 

در تعقيب پيشنهادهای قبلی در خصوص ايجاد يک جمعيت مذهبی در کنار حزب  .١۶
های متعدد و مذهبی و غيره  توانيم هيئت می. کنم      ً                          مجددا  پيشنهاد مزبور را تکرار می

 . تشکيل دهيم و از آن طريق به مبارزات خود ادامه دهيم

بعالی، عالوه بر روزهای پذيرائی برای هر چه بيشتر تماس مستقيم با جنا .١٧
دوشنبه و چهارشنبه در منزل، عصرهای شنبه جلسات مالقات جنابعالی با افراد 

 . سازمان برقرار گردد

المقدور سعی شود از تماس  تشکيل سازمان جوانان به مرحله اجراء درآيد و حتی .١٨
ن افراد تازه وارد با بعضی از اعضای قديمی جلوگيری شود و برای کشاند

 . آموزان سيکل دوم دبيرستانها به مبارزه مطالعات و اقدامات جدی آغاز شود دانش

که در رأس قرار دارند از تظاهر به هر عملی که  کليه افراد حزب و بويژه افرادی .١٩
اين خيلی مضحک . مغاير ظواهر سنن و شعائر مذهبی و ملی باشد خودداری شود

مينی را اعالم کند ولی بعضی اوقات تظاهر هللا خ                  ً           است که حزب ما مثال  مرجعيت آيت
البته هر کس در زندگی . به اعمالی شود که آشکار با مذهب مغايرت داشته باشد

خصوصی خود آزاد است عمل کند و تجسس در زندگی خصوصی افراد چه از نظر 
اميدوارم که به خصوص اين . شرعی و چه از نظر اخالقی مذموم و ناپسند است

 . و سربسته حمل برعدم نزاکت و تجاوز از حد نشودپيشنهاد مجمل 

خوب است اگر ممکن باشد . هللا خمينی تحت نظر و فشار است اکنون کماکان آيت .٢٠
همانطور که در مورد اعالم مرجعيت تامه ايشان ما پيشقدم شديم و بسيار حسن اثر 

 )٢٠( .بخشيد، در اين خصوص نيز مبارزه را آغاز کنيم
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وار بعرض رسيد و به نظر اينجانب  يشنهادات که فهرستاينها بود بعضی پ«
  )٢١(». برای پيشرفت و موفقيت حزب ضرور است

  : شود قبل از پايان نامه چند تذکر نيز داده است که دو تای آن اينجا آورده می

اين نامه مخصوص مطالعه جنابعالی نوشته شده و بدون اجازه نويسنده کس «
در اين نامه بيشتر بر روی اشتباهات حزب . ... الع يابدديگری نبايد از مضمون آن اط

اين دليل بر آن نيست که ما محاسن و مبارزات درخشان . و جنابعالی تکيه شده است
                      ً                 اگر اينطور بود که اصوال  به عضويت حزب در . ايم حزب و جنابعالی را ناديده گرفته

  )٢٢(». پذيرفتيم آمديم و رهبری جنابعالی را نمی نمی

ای خود را بعد از اصل نامه و پيشنهادات بيست گانه  صفحه ٩۴ی آيت نامه آقا
  : کند و تذکرات پنجگانه خود به رهبر با مطرح کردن يک سؤال از رهبر ختم می

                                     ً                                   در خاتمه اين سؤال را هم دارم که اخيرا  به کرات جنابعالی در پاسخ اين سؤال «
مردم تکان نخورند وضع به همين ايد تا  شود فرموده که سرانجام اين کشور چه می

خواهشمند است اينجانب را به عنوان يکی از افراد اين مملکت هدايت . منوال است
اند انجام دهند و از اين به بعد چه بايد انجام دهند که  توانسته فرمائيد که مردم چه می

  موفق شوند و نقشه جنابعالی در اين مورد چيست؟ 

  سيد حسن آيت . راه راستی و آزادی را خواستارماز خدای بزرگ توفيق سالکان 

  )٢٣(» ١٣۴٢نيمه شب يکشنبه سوم آذر 

پاسخ داده  ١٣۴٣سؤال از آيت به نامه وی در سال  ١١آقای بقايی با طرح 
  : است که متن پاسخ بدين شرح است

  آقای آيت«

ر آن را يک بار در همان موقع خواندم و منتظ. ايد متشکرم ای که نوشته از جزوه
فرصتی بودم که با دقت بيشتر مطالعه کنم و اين فرصت دير بدست آمد که موجب 

قسمتی . قسمتی از مطالب جزوه با توجه به زاويۀ ديد شما صحيح است. تأخير شد
. ولی در هر حال از تذکرات خالصانه شما ممنونم. باشد ديگر محل تأمل و بحث می

   ً فعال  . تدريج از شما سؤاالتی خواهم کرد برای اينکه زمينه بحث آينده روشن بشود، به
  : کنم به سؤاالت ذيل جواب بدهيد خواهش می
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 رهبر يک حزب چه صفاتی بايد داشته باشد؟  .١

 حد متوسط صفات يک عضو حزب چيست؟  .٢

در اجرای دستورات دستگاه رهبری يک حزب افراد تا چه درجه آزادی عمل  .٣
 توانند داشته باشند؟  می

 مجاز به فعاليتهای سياسی خارج از هدف هستند؟  افراد حزب تا چه حد .۴

 توانيم قبول داشته باشيم؟  ما مرامنامۀ حزب را تا چه حد می .۵

اسامی آنها و علت . ايد اند اشاره کرده به کسانی که از حزب ما ناحق طرد شده .۶
 . ناحق بودن طردشان را ذکر کنيد

ستند و برند، کي کسانی که اغراض شخصی در امور حزبی به کار می .٧
 غرضشان چيست؟ 

          ً                               خودتان اقال  ده نفر از اعضای شعبۀ تهران که  ٨در اجرای پيشنهاد شماره  .٨
 . صالحيت استشاره داشته باشند، معرفی بفرمائيد

 ها به کجا رسيد؟  نتيجه مبارزات آقای فلسفی بر ضد بهائی .٩

 خرداد پارسال چيست؟  ١۵نظر قطعی شما راجع به حوادث  .١٠

 )٢٤( هللا شريعتمداری چيست؟ به حضرت آيتنظر شخصی شما راجع  .١١
ای آقای آيت و پيشنهادات بيست گانه و تذکرات  صفحه ٩۴اکنون با مطالعه نامه 

کند که کل نامه و يا بقول بقايی جزوه،  پنجگانه بعدی به آقای بقايی، مسجل می
اسالمی و بدست حزب  توضيح همان روش و منشهايی است که در جمهوری

ی برای به انحصار در آوردن قدرت و حذف و طرد ديگران اجراء شده اسالم جمهوری
است و اساس همان طرح ارائه شده آيت به بقايی برای ايجاد يک حزب قدرتمند و 

اسالمی، حکايت از همگامی و  قوی، بعد از پيروزی انقالب در لباس حزب جمهوری
جهت نيست که آيت  یاسالمی با آيت و بقايی دارد و ب همکاری سردمداران جمهوری

اش گذاشته  اسالمی است و رهبری شاخه سياسی آن بعهده جمهوری  در مرکز حزب
شده تا طرح سياست خود را که همان سياست دوران قبل از انقالب بود و اساس آن 

ها بنا نهاده شده بود را به اجراء در آورد و با  بر کينه و ضديت با مصدق و ملی
ها، طرفداران مصدق و خط وی به  ها، ملی مذهبی ملیطرحهای خود در جهت حذف 
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                          ّ                                            اجرا بگذارد و اين نکته مخال  بالطبع آقای خمينی و بهشتی و ساير سردمداران 
اسالمی و ساير روحانيون و غير روحانی خط کاشانی ـ بهبهانی ـ بقايی بود  جمهوری

ر و ساير صد و بدين دليل بود که همۀ آنها از آيت برای حذف و کنار گذاشتن بنی
  . کردند طرفداران مصدق بشدت حمايت و پشتيبانی می

با اين نگاه اگر به مسئله نگريسته شود، ديگر مهم نيست که آقای آيت در حزب 
مهم روشن شدن اجرای خط . زحمتکشان بعد از پيروزی انقالب بوده و يا نبوده است

                                ً حضور داشته است، تازه اگر هم رسما   کاشانی ـ بهبهانی ـ بقايی است که همه جا
هسته يک تشکيالت قوی «جزو اعضای حزب نبوده، براساس پيشنهاد خود وی که 

مخفی ريخته شود که در صورت توقيف افراد شناخته شده فعاليت متوقف نشود و 
شود انجام داد آن  گذشته از آن انجام بسياری از کارهای ضروری که بنام حزب نمی

  .    کرده است در خط حزب زحمتکشان عمل می، )٢٥(»ی انجام دهدتشکيالت مخف
بدليل منفور بودن حزب زحمتکشان و دکتر بقايی در جامعه و نزد قريب به 

                                 ّ          طلبان و کسانی که خواهان حکومتی مل ی و مردمی  اتفاق آزاديخواهان و استقالل
و بنا . عمل کندآمد که خارج از حزب و بشکل نفوذی و لباسی ديگر  بودند، الزم می

به اطالع چند کانال مختلف از کسانی که درگير پرونده بقايی و اعترافات وی در 
هللا سحابی آقای حسن آيت دستيار بقايی در  اند و از جمله مهندس عزت زندان بوده

  . ها بوده است ارتباط با آمريکايی

آقای آيت  دهد که همانگونه که مشاهده شد، نامه آقای خلخالی بوضوح نشان می
يعنی آقای (» از تيپ روشنفکران فقط آقای بقايی را در خط امام« ،١٣۵٩در سال 

نيز کرده عالوه بر آن آقای خلخالی » تعريف و تمجيد«دانسته و از او  می) ن. خمينی
پس از اينهمه «کند که اگر آقای آيت ارتباط خود را با بقايی قطع کرده  مطرح می

  » معنايی دارد و آيا اين حقيقت نفاق نيستتعريف و تمجيد از او چه 

                            ّ                        ای آقای آيت به بقايی نيز مبي ن نشان دادن روشهای نفاق  صفحه ٩۴نامه 
در بخشهای آينده و تا پايان .  افکنانه و وسيله کردن دين برای رسيدن به قدرت است

شود خطی را که به زعم من از نهضت مشروطه و به  اين فصل، کوشش می
هللا نوری شروع شده و همچنان تا انقالب اسالمی و بعد از  فضل سردمداری شيخ

پيروزی آن تداوم داشته و بدست آقای خمينی اهداف آن خط تحقق پيدا کرده است، 
  . روشن و تبيين گردد
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  خط بقايی ـ کاشانی ـ خمينی  

هللا کاشانی،  آقای بقايی قبل و بعد از پيروزی انقالب، با روحانيون طرفدار آيت
هللا بهبهانی و سيدضياءالدين طباطبايی رابطه دوستی و همکاری داشت و  يتآ

تنها کسی که بعد از من اميد است «که نقل شده آقای کاشانی اظهار داشته  بطوری
روزی چند نفر از دوستان و  )٢٦(». بدرد ملت ايران بخورد آقای خمينی است

هللا پسنديده، در  مساعدت در حل مشکلی از آيت ر برای کمک وصد همکاران آقای بنی
منزل پسرش آقا رضا در نياوران خدمت ايشان رسيدند و بعد از بحث و طرح مسئله، 

: هللا پسنديده به عکسی از دکترمصدق که در پيشخوان اطاق بود نگاه کرد و گفت آيت
رو سيد من چه بگويم، من همان زمان هم پيرو اين مرد مصدق بودم و برادرم پي

وی قريب به اين مضمون ادامه داد . )٢٧( بود) ن. هللا کاشانی منظور آيت(کاشی 
گويا قرار بر اين است و يا بنابراين است که هر عزتمندی هست خوار و خفيف 

ای هست کنده شود، هر عمران و آبادی هست خراب شود، هر مال و  بشود، هر ريشه
 .بله مثل اينکه چنين است. يده شودثروتی هست غارت شود و هر زبانی هست بر

)٢٨(  
  
  

  بروجردی ـ کاشانی و خمينی ـ بقايی   

هللا منتظری، فدائيان اسالم در قم حوزه را بهم ريخته بودند، البته  بنا بگفته آيت
ّ                                    زدند ام ا روشی را که اتخاذ کرده بودند، روش  به نظر ايشان حرف حقی را می       

کردند  کردند، به علما اهانت می روجردی اهانت میهللا ب                 ً       نادرستی بود، مثال  به آيت
                                  ّ                           هللا بروجردی برای ختم غائله آقايان رب انی شيرازی، آشيخ علما لر و  سرانجام آيت

که «را مأمور کردند تا اينکه کار به بجائی رسيد  )٢٩( حاج شيخ اسمعيل ماليری
مدرسه فيضيه  يک شب بعد از نماز مغرب و عشا که طرفداران مرحوم نواب آمدند در

فدائيان « و هنگامی که )٣٠(»و شعار بدهند، آقايان تعقيبشان کردند و آنها رفتند تهران
     )٣١(»هللا کاشانی جمع شدند اسالم از قم رفتند تهران اطراف آيت

گويد، من با مرحوم  هللا کاشانی می آقای منتظری در مورد روابط خودش با آيت
ايشان هم خيلی به من عالقه داشت و هر وقت تهران هللا کاشانی رفيق بودم و  آيت
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شبی رفتم منزلشان ايشان بمن گفتند بيا برويم . زدم رفتم، سری به ايشان می می
                                                                         ً روضه با هم سوار ماشين شديم نزديک منزل از ماشين پياده شديم و ايشان را فورا  

که نشسته بود  بردند و من کمی ديرتر رفتم به جلسه روضه، تا آقای کاشانی در جائی
آن شب . مرا ديد، از همان باال صدا زد و گفت آقای منتظری تشريف بياوريد اينجا

خوانها همه  مجلس روضه شده بود مجلس تجليل از آقای کاشانی مداحها و روضه
 .همان موقع پهلوی ايشان نشسته بودم. خواندند هللا کاشانی می شعر در مدح آيت

من اين طرف ايشان . مد و آن طرف آقای کاشانی نشستديدم دکتر مظفر بقايی هم آ«
نشسته بودم، بعد يکدفعه ديدم عکاسها آمدند عکس و فيلم بگيرند، من پيش خود گفتم 

شود، و در بيت  ها منعکس می اگر اين عکس را بگيرند البد فردا در همه روزنامه
ردی هستی آنجا هم شود که تو اينجا پيش آقای بروج هللا بروجردی مسأله درست می آيت

کنند گفتم آقا من بايد بروم، در  تا ديدم دارند مقدمات فيلم و عکس را فراهم می! هستی
بندند، ايشان گفتند بنشين آشيخ حسينعلی، گفتم آقا در مدرسه را  مدرسه را شب می

  )٣٢(». بندند من تا دير نشده بايد بروم، خالصه جلسه را ترک کردم می

دکتر مهدی حائری، آقای کاشانی با آقای خمينی رابطه دوستی  هللا بنابه نقل آيت
. گفت به طوری که آقای خمينی خودش می«های علمی داشتند  و همکاری بحث

کرد و خيلی به اصطالح انس پيدا  های علمی و فقهی می گاهی آقای کاشانی بحث گه
رفتند  ثقفی می کرد با مباحث علمی گه گاهی دو سه نفری، يعنی کاشانی و خمينی و می

و ... ماندند به بعضی از قسمتهای ييالقی تهران ـ شميرانات ـ و در آنجا چند شب می
  )٣٣(». خيلی از اين لحاظ صميمی بودند

هللا کاشانی آقای  آقای منتظری هم معترف است که منشاء رابطه ايشان با آيت
خواهد به  جه میهنگامی که بر اثر چشم دردی آقای منتظری برای معال. خمينی است

گذارد، آقای خمينی به ايشان  تهران برود، مسئله را با آقای خمينی در ميان می
در . برويد پيش آقای کاشانی يک توصيه بکند و سالم مرا به ايشان برسانيد«: گويد می

تعبير آقای خمينی اين » .ضمن توصيه کردند که از اخالق آقای کاشانی هم استفاده کنيد
کند و هم از اخالق ايشان استفاده  ويد پيش آقای کاشانی، هم توصيه میشما بر«بود 

   )٣٤(» . کنيد معلوم شد که آقای کاشانی با آقای خمينی با هم رابطه دارند

کنند که مدت  هللا دکترمهدی حائری گزارش می هللا منتظری و هم آيت هم آيت
آقای « بطوريکه. ه بودهللا بروجردی بسيار حسن مديدی رابطه آقای خمينی با آيت
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بروجردی در مسائلی که ارتباط با دولت داشت ـ بخصوص با شاه ـ يکی دو مرتبه 
آقای خمينی را از طرف خودش فرستاد برای مالقات با دمحمرضا شاه پهلوی که در 

  )٣٥(». مسائل مورد نظر با او صحبت کند

مرحوم دکتر ] سقوط دولت[کند که اين روابط تا بعد از  آقای حائری نقل می
ّ  ام ا. مصدق، ادامه داشت هللا کاشانی  بقايی با آقای آيت] که[زاهدی ] کابينه[در زمان «  

ل آقای کاشانی با زاهدی موافق بود چون هر . کردند عليه زاهدی قدری فعاليت می ّ                                         او   
پس از اندکی بين زاهدی و آقای کاشانی به هم . دو عليه دکترمصدق همکاری داشتند

در اين هنگام آقای کاشانی با دکتر . ی که زاهدی به آقای کاشانی حمله کردخورد تا جائ
ای فرستاده بودند به قم  در اين هنگام آقای کاشانی و بقايی عده. بقايی همکاری داشت

برای اينکه منزل آقای بروجردی بست بنشينند که از بروجردی برای مخالفت و 
اين عده از حزب بقايی بودند، ... هندضديت با دولت زاهدی همکاری و همگامی بخوا

آقای بروجردی هم . آمدند به قم و رفتند توی بيرونی آقای بروجردی بست نشستند
خالصه، مصلحت . مصلحتش نبود. خواست در اين مسائل سياسی مداخله کند نمی
دانست در اين مسائل مداخله کند و دستور داد به شهربانی قم که بيايند اينها را از  نمی

شب . مخالفت کرد] با آقای بروجردی[اين جا بود که آقای خمينی . منزلش بيرون کنند
بود آقای خمينی با برادرم مرحوم حاج شيخ مرتضی حائری يزدی که الحق مردی 
فقيه، زاهد و پاک دل بود رفتند پيش آقای بروجردی و گفتند که چرا شما اين کار را 

تان بيرون کنيد  ای را از خانه د است که يک عدهکرديد؟ اين برای شما و حوزه علميه ب
عرض کنم که آقای بروجردی هم . و آب به روی اينها ببنديد که بروند و از اين حرفها

  . در اين جريان اوقاتش تلخ شد و هر دو را زير کوران عصبانيت خود گذاشت

ی بعد يک جريان داخلی ديگری هم در حوزه بود که آن هم به اين جريان سياس
افزوده شد و بکلی رابطه آقای بروجردی با آقای خمينی قطع شد، يعنی آقای 
                                                           ً            بروجردی در حقيقت ايشان و برادرم از آن تاريخ به بعد ديگر اصال  مبغوض آقای 

باز آقای حائری در مورد رابطه آقای خمينی و کاشانی  )٣٦(» . بروجردی شدند
آقای خمينی هم . دند و خيلی هم دوست بودندهللا کاشانی آشنا بو با آقای آيت« :افزايد می

   )٣٧(»با آقای بهبهانی خوب بود و هم با آقای کاشانی

گويد که بسی  آقای حائری نکته ديگری را در مورد رابطه آقای خمينی می
آقای خمينی با آقای بهبهانی هم مربوط بود و خيلی «انگيز است و آن اينکه  عبرت
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اش  هانی بود و معتقد بود که آقای بهبهانی در عقل سياسیمعتقد به عقل سياسی آقای بهب
های سياسی آقای بهبهانی، آقای خمينی  در روش. قابل مقايسه با آقای کاشانی نيست

                          ً                                                  طور که بنده يادم است، کامال  پشتيبان آقای بهبهانی بود، خيلی بيشتر از اينکه با  همان
افکار سياسی آقای کاشانی وقعی               ً    تا جائی که اصال  به . کاشانی قابل مقايسه باشد

سياسی مرحوم   از اين جهت، از نقطه نظر مشی سياسی، در خط مشی. گذاشت نمی
بهبهانی، يعنی همان خطی که آقای بههبانی با دربار و صميميت با دولت وقت و اينها 

  )٣٨(».         ّ                            ً               نظرات کل ی سياسی آقای خمينی هم تقريبا  در همان خط بود. داشت

                               ً                        قمی اينجانب که بدليل امنيتی فعال  مجاز به بردن نام ايشان يکی از دوستان 
                       ّ                             هللا بروجردی حاج اسمعيل مع زی برايش نقل کرده است، که در  نيستم، پيشکار آيت

دوران فدائيان اسالم، آنها بدفعات به آقای بروجردی مراجعه کرده و از حکومت 
هللا بروجردی  خانه آيتکه در نوبتی جمعی با آقای خزعلی به  شکايت کردند تا اين

  . آمدند و از حکومت شکايت کردند

هللا کاشانی هم به قم آمد و ميهمان آقايان صدر و سيد دمحم  در همين زمان آيت
ّ         ام ا مرحوم . کرد تقی خوانساری بود و برای مقابله با شاه و مصدق تالش می  

ها آقای خمينی که در همان روز بروجردی مقابله با شاه و مصدق را نپذيرفت تا اين
َ                به منزل مرحوم بروجردی آمد و اظهار داشت که ما بايستی اين م رديکه را بيرون                                                          

خواهی شاه بشوی؟ خمينی اظهار داشت  بروجردی از خمينی پرسيد آيا شما می. کنيم
ا اين مرديکه صالحيت ندارد و بايد برود! خير ّ                                     ام  « :مرحوم بروجردی در جواب گفت.  

شان هستند و نه  وران برسيد نه مردم صاحب زن و خانوادهبخدا قسم اگر شما به د
هللا  بدنبال همين جريان بود که آيت» .صاحب مال و آبرويشان، برويد دنبال کارتان

بروجردی به من و ديگران دستور داد که فدائيان اسالم را از مدرسه فيضيه بيرون 
ّ      و مرحوم حج ت با کنيم و همين عمل باعث زد و خورد مابين طرفداران بروجردی           

فدائيان اسالم و دار و دسته کاشانی گرديد که سرانجام فدائيان اسالم از فيضيه بيرون 
  .   رانده شدندو بدين علت آقای خمينی هرگز از مرحوم بروجردی خشنود و راضی نبود

                   ّ             انقالب سفيد شاه و مل ت، توسط آقای  ١٣۴١بهمن  ۶در پی تحريم رفراندوم 
هنگامی که اعالميه تحريم در تهران و . هبهانی از آن حمايت کردهللا ب خمينی، آيت

موج مردم « تظاهرات وسيعی برپا گرديد ۴١شهرستانها منتشر گرديد، در دوم بهمن 
به حرکت درآمد وفرياد رفراندوم قالبی مخالف اسالم است بلند شد بازار تعطيل گرديد 
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ن خواستند که به تظاهرکنندگان هللا خوانساری رفتند و از ايشا جمعی به منزل آيت
اسالمی مردم بپيوندند و سيل جمعيت از همه نقاط تهران در بوذرجمهری و سه راه 

و . کردند جمع کثيری از روحانيون پيشاپيش مردم حرکت می. سيروس اجتماع کردند
هللا بهبهانی نزديک سه راه سيروس به استقبال مردم و  آيت. شعار ادامه داشت

افت و جمعيت به منزل ايشان سرازير شد در اجتماع بزرگ مردم فلسفی روحانيون شت
سخن گفت و سه روز به نشانه اعتراض به رفراندوم غيرقانونی اعالم تعطيل شد و 
اعالميه مشترک خوانساری و بهبهانی دائر بر تحريم رفراندوم قرائت گرديد و اجتماع 

  )٣٩(»بعد از ظهر مسجد سيد عزيزهللا را اعالم داشتند

گويد، به هم خوردن  رسد که برخالف گفته آقای منتظری که می چنان به نظر می
هللا بروجردی با آقای خمينی بر اثر تفتينی بوده که از آقای خمينی و  رابطه آيت

 هللا بروجردی بعمل آمده است                        ّ                       مطهری بعنوان حاميان نوا ب صفوی و کاشانی نزد آيت
هللا بروجردی، در بست نشستن  مينی نزد آيت، علت اصلی مبغوض شدن آقای خ)٤٠(

در منزل آيت بروجردی و بيرون کردن آنها ) حزب زحمتکشان(ای از حزب بقايی  عده
وسيله شهربانی به دستور آقای بروجردی و بيرون ريختن فدائيان اسالم از مدرسه 

آنطور هللا بروجردی، نهفته است و نه  فيضيه و مخالفت آقای خمينی از اين عمل آيت
  . کند که آقای منتظری گزارش می

گزارش آقای حائری، رابطه آقای خمينی با دکتر مظفر بقايی و مخالفت آقای 
و نه تفتين از آقای خمينی نزد . دهد بروجردی را با بقايی در آن دوران، نشان می

. یهللا کاشان هللا بروجردی به خاطر فدائيان اسالم و جمع شدن آنها دور و بر آيت آيت
هللا بروجردی حتی به  اين اواخر شنيده بودم که مرحوم آيت« :گويد آقای منتظری می

آقای بروجردی سعه . کرد و برای ايشان ماهيانه قرار داده بود هللا کاشانی کمک می آيت
البته اين نوع کمکهای روحانيت نسبت به هم را بايد در  )٤١(». صدر داشت

مشی  حظه کرد و نه موافقت و يا مخالفت با خطچهارچوب کمکهای صنفی يکديگر مال
  . سياسی يکديگر

، يکسال و نيم بعد از ١٣٣۴هللا کاشانی در ديماه  و باز به هنگامی که آيت
آرا دستگير و  ، در رابطه با قتل رزم١٣٣٢مرداد  ٢٨استقرار دولت کودتای 

 ٧و ٣يخهای هللا بروجردی برای استخالص ايشان سه نامه در تار بازداشت شد، آيت
توسط قائم الملک رفيع برای شاه فرستاد و درخواست آزادی  ١٣٣۴بهمن  ٢٢و 
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آقای کاشانی را نمودند و حتی از شاه خواسته بودند تا در مورد آقای کاشانی جلب 
   )٤٢( .رضايت مدعی خصوصی بشود

طع شد، هللا کاشانی ق ام با آيت عليرغم اينکه رابطه« گويد ، هللا دکتر حائری می آيت
های همشهری ما آمده بود منزل ما، آقای  هنگامی که چند سال بعد يکی از آقايان يزدی

به رسم احترام هنگام بيرون رفتن تا . کاشانی هم برای ديدن ايشان به منزل ما آمدند
به تمام «ايشان در راه بمن گفتند . نزديکی در رفتم به مشايعت ايشان به احترام ايشان

به تمام مقدسات «گفتم » .با دکتر مصدق نيست. سم حقانيت با من استمقدسات عالم ق
  )٤٣(». با شما نيست. عالم قسم حقانيت با دکتر مصدق است

افزايد که اختالف آقای خمينی با ما هم بر سر مسئله آقای  آقای حائری می
                                                      ّ     وی در مورد اين سؤال که آقای خمينی از طرفداران نهضت مل ی بود. دکترمصدق بود

که يادم است ـ  از اول آقای خمينی به طوری. نخير، نخير«: گويند و يا نبودند؟ می
ً                                                                    اتفاقا  اختالفش هم با ما سر همين مسئله آقای دکترمصدق بود ـ با آقای دکترمصدق        

  )٤٤(». ای نداشت، يعنی معتقد نبود به روش وی زياد رابطه

که با آقای کاشانی ای از وی بدل داشت  آقای خمينی چنان ضد مصدق و کينه
ام که  زيرا من تا به امروز در جائی نديده و يا نشنيده.    ً                      اصال  قابل مقايسه نبوده است

کش بود و يا در  از آقای کاشانی نقل کنند، دکترمصدق مسلمان نبود و يا مصدق آدم
ا آقای خمينی . های مدرسه فيضيه را به مسلسل بستند و کشتند دوران مصدق طلبه ّ              ام   

سوار شدن بر اريکه قدرت هر چه در توان داشت عليه مصدق و تخريب وی بعد از 
  . بکار برد

خواهم بگويم که درزمان  من نمی«: گفت ٢٩/۴/١٣۵٩آقای خمينی در تاريخ 
کنند، چه سيلی به ما زد و آن آدم،    ّ                                           مل يت، در زمان آن کسی که اينهمه از او تعريف می

فيضيه را به مسلسل بستند در آن زمان، های مدرسه  خواهم بگويم که طلبه من نمی
  )٤٥(». طور که در زمان پهلوی بستند همان

آقای موسی خان امير حسينی، مستشار ديوانعالی کشور که يکی از طرفداران 
پروپا قرص آقای خمينی بود، برايمان تعريف کرد، هنگامی که آقای خمينی به ايراد 

ه وی از دروغ گفتن ابايی ندارد، زيرا سخنرانی فوق پرداخت، من تازه متوجه شدم ک
، من »های فيضيه را به مسلسل بستند طلبه« :وقتی آقای خمينی گفت، در آن زمان
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                                   ً                                   خودم بازپرس و قاضی پرونده بودم، اصال  يک چنين چيزی نبود و اتفاقی يک نفر 
 .دستفروش بنام سيددمحم حسينی در مقابل فرمانداری قم کشته شد که او هم طلبه نبود

وی نقل کرد که پرونده در اختيار من بود و مشغول رسيدگی بودم که دادستان که از 
منهم به دادستان . طرفداران کاشانی بود به من دستور داد تا پرونده را بوی تحويل دهم

ً                     گفتم کتبا  درخواست پرونده بکنيد وی نامه را نوشت و پس از ثبت نامه در دفتر .          
چی کردم که در نتيجه آقای مصطفوی، مديرکل اداری انديکس از دادن پرونده سرپي

                         ّ       و من از آن روز نظرم به کل ی نسبت  )٤٦( .وزارت دادگستری مرا منتظر خدمت کرد
  )٤٧(» .به آقای خمينی تغيير کرد

کنند  اينها که فخر می«: در سخنرانی ديگری آقای خمينی در مورد مصدق گفت
چند « :نويسد ی اکبر گنجی در اين رابطه میآقا )٤٨(». به وجود او، او هم مسلم نبود

سال بعد از اين سخنان، در ديدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی با حضرت 
الدين فارسی و دکترعلی شريعتمداری از مشاهدات و اطالعات خود  امام، آقای جالل

                                                      ً                در مورد پرداخت وجوه شرعيه توسط مصدق سخن گفتند و صراحتا  حکم امام را به 
امسلمانی مصدق نقد کردند و امام، در مقابل، توصيه کردند که اين بحث ادامه پيدا ن

 )٤٩(» .نکند

دانيد اين بحث ادامه پيدا نکند يعنی چه؟ اين به اصطالح نايب امام و فقيه و  می
های ايشان بنابه قول آقای اکبر گنجی  داند به استناد همين گفته عارف پير که می

ت به استناد اين جمله حضرت امام، هر گونه دفاع از مصدق را دادگاه ويژه روحاني
يعنی . کند کسی جرأت دفاع از وی را نداشته باشد مخالفت با حضرت امام تلقی می

اينکه آن را فاش نکنيد که معلوم شود آقای خمينی دروغ و اتهام بزرگی را به مردی 
ی از خود ندارد زده است، گونه امکان دفاع که دستش از دار دنيا کوتاه شده و هيچ

  . آشکار گردد

هنگامی . دانم که نکته ديگری را به مطلب فوق اضافه کنم در همين جا الزم می
های  که از روی پرونده آقای دکتر بقايی در دادگاه انقالب معلوم شده بود يعنی بچه
ه با سپاه و دادگاه فهميده بودند که آقای آيت دستيار دکتر بقايی بوده و در رابط

روند و جريان را بوی گزارش  کردند، پيش آقای خمينی می آمريکا همکاری می
که چنين است، اسم او را از ليست شهداء  گويد، حال آقای خمينی به آنها می. کنند می

ّ                           حذف کنيد ام ا سر و صدايش را در نياوريد برای اينکه اگر سر و صدايش را . )٥٠(           
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سالمی و آقای خمينی و مابقی سردمداران آوردند رابطه حزب جمهوری ا در می
گرديد و اين به صالح  جمهوری اسالمی با آقای دکتر بقايی و حسن آيت برمال می

  . آقای خمينی و جمهوری اسالمی نبود

  
  ميراشرافی و کاشانی و بهبهانی

برای هر چه بيشتر آشکار شدن روابط کاشانی، بهبهانی، بقايی و آقای خمينی، 
مهدی ميراشرافی صاحب روزنامه آتش که يکی از سردمداران داخلی از دادگاه سيد

بدستان و تصرف راديو  است که با به راه انداختن چماق ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای 
سر دکتر فاطمی وزير خارجه « و )٥١( اعالم کرد که حکومت مصدق سقوط کرد

  .کنم کر مینکاتی را ذ، )٥٢(»دولت مصدق را من بريدم و گوش او در دست من است

ا بالفاصله با  ّ              ابتداء بعد از پيروزی انقالب او را دستگير و زندانی کردند، ام                                                           
سفارش دفتر آقای خمينی و قدوسی دادستان کل انقالب و آقای بهشتی، آزاد گرديد و 
چون ميراشرافی ميدانست که در تعقيبش هستند برای حفظ امنيت و جان خود، در قم 

وقتی « :آبادی رئيس دادگاه انقالب اسالمی اصفهان گفت فآقای اميد نج. سکنا گزيد
هايی که آوردند ديدم، پرونده آقای  ببينم از جمله پرونده. ها را بياوريد آمدم گفتم پرونده
گفتم آقا اين شخص را چرا آزاد کرديد؟ چرا او را دادگاهی نکرديد . ميراشرافی است

قا يکی از افرادی که در رأس که دادگاه روی اين شخص تصميم بگيرد؟ گفتند آ
ترين ارگانهای مملکتی است تلفن کرده به دادسرا و گفتند اگر آقای ميراشرافی  انقالبی

را آزاد نکنيد به اندازه روزهائی که ايشان در زندان بوده است من دادستان را زندانی 
  )٥٣(»خواهم کرد

ی خويش را از دادگاههای انقالب رسالت اصل« :آبادی متذکر شد اميد نجف  
رسالت آنها اين نيست که چهار تا زن فاحشه و آدم زناکار را محاکمه . اند دست داده

ما اگر صد نفر ... رسالت آنها اين است که سران جرم و فساد را به کيفر برسانند. کنند
. کردند کشتيم اينقدر که برای ميراشرافی توطئه کردند برای آنها نمی پاسبان را می

. اند به قم بيا راشرافی که شروع شد از دفتر امام تلفن کردند که امام فرمودهمحاکمه مي
امام گفتند من کمال . ام گرفت وقتی که با امام مالقات کردم از اظهار لطف ايشان گريه

. دار کنند بيا قم عالقه را بتو دارم و اگر بناست در اصفهان افرادی بخواهند ترا لکه
حاکم « آذر حکم اعدام ميراشرافی به اجراء درآمد، ٢١هنگامی که در روز  )٥٤(»
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نيز در پی آن همراه صدها نفر از مردم ) ن. آبادی يعنی اميد نجف(شرع دادگاه انقالب 
   )٥٥(» ۵۵اصفهان به قم رفت

ولی چه بگويم که چه دستهايی در اين « :حاکم شرع دادگاههای انقالب گفت
ما را تهديد . هديد به تعطيل دادرسی کردندت. ما را تهديد کردند. مملکت هنوز هست

کنيم ولی باز  توبيخ می. کنيم کردند که اگر ميراشرافی آزاد نشود، خود شما را ترور می
    )٥٦(». هم مقاومت کرديم

آبادی حاکم شرع دادگاه انقالب اصفهان به هنگام اعدام  آقای اميد نجف
ر جمع معترضين دادستانی کل ، د۵٨ميراشرافی، بعد از ظهر دوشنبه، ششم اسفند 

من شنيدم که برادران «: حاضر شد و ضمن همدردی با معترضين دادستانی کل گفت
اند و به نحوه کار آقای قدوسی دادستان کل  من در دادستانی دست از کار کشيده

   ً                      قبال  بايد بگويم من قبل از . اعتراضاتی دارند، خواستم به يک نحوی آنها را ياری کنم
  . سال در زندان قصر و همين زندان اوين بودم، زندانی بودم ۶نقالب مدت پيروزی ا

که آقای هادوی کار خود را شروع کرد و دادگاهها تشکيل شد،  من از روزی
سپس بعنوان قاضی در دادگاهها مختلف . همکاری خود را با دادگاهها شروع کردم

روزی : وی افزود. تممثل آذربايجان غربی، کردستان، اصفهان و شهرهای ديگر رف
که آقای هادوی از دادستانی کل رفت و قرار شد آقای قدوسی بجای ايشان بيايند، من به 

کنم ديگر اينجا جای من  شناختم گفتم احساس می ای از برادران که آنها را می عده
به هر حال به من گفته شد به اصفهان . چون خواسته من مجازات مجرمين است. نيست
اند، ولی طبقات  به اصفهان رفتم، متوجه شدم همۀ سران کفر آزاد شده وقتی. بروم

                                                              ً           پائين مثل پاسبان و غيره که از دستشان کاری ساخته نبوده و احتماال  اگر خطايی 
اند به خاطر تهيه يک لقمه نان برای زن و فرزندانشان بوده، دستيگر  مرتکب شده

جهت تصميم گرفتم به کمک برادران  اند، که اين مسئله مرا ناراحت کرد و بهمين شده
بهرحال يکی از اين سران کفر همين ميراشرافی معدوم ... سران کفر را دستگير کنم

  . ها بود ترين محاکمه اش يکی از جنجالی بود که محاکمه

او . هايی که نکرده بود چه جنايت. اين شخص يک پرونده چند هزار برگی داشت
 ١٣٢٧بعضی از شاکيان اين شخص از سال تعداد زيادی شاکی خصوصی داشت، 

رسيد وقتی سؤال کردم که اين شخص  دنبال شکايت خود بودند و دستشان بجايی نمی
شد به توصيه آقای قدوسی دادستان کل ايشان  شود، در پاسخ گفته می چرا دستگير نمی
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ً     من مجموعا  مدت . اند آزاد شده روز وقتم صرف  ۴٠روز اصفهان بودم که  ٨٠         
... تا اينکه او را در قم دستگير و به اصفهان منتقل گرديد. ی ميراشرافی شددستگير

ايشان چنان به آزادی خود اطمينان داشت که روز اول در مقابل اينهمه تماشاچی، 
. جلسه دوم که تشکيل شد، متوجه شد که مسئله جدی است. دادگاه را به مسخره گرفت

و سوم بود که آقای رسولی محالتی از او کمی احساس خطر کرده در بين جلسه دوم 
من به ايشان گفتم کجای دنيا رسم . دفتر امام تلفن کرد و گفت هر چه زودتر به قم بيا

است که يک قاضی را وسط محاکمه خلع کنند آنهم بدون دليل ايشان دو ساعت پس از 
م، مگر من             ً                                                         مکالمه مجددا  زنگ زد پس از اتمام اين جلسه دادگاه به قم بيا در پاسخ گفت

اسالم استقالل قضايی را تضمين کرده همه کشورها هم که از آزادی . مسخره هستم
مگر اينکه يک . ای دارند قضات آن کشورها هم استقالل کامل دارند دموکراسی بهره

  . ای تشکيل شود و به کار آن قاضی رسيدگی کند دادگاه ويژه

داريد و اعالم کنيد که مرا اخراج حاال شما با در اختيار داشتن راديو تلويزيون بر
جلسه سوم را تشکيل داديم پس از آن جلسه شب تا صبح من پرونده چند هزار . ايد کرده

تشکيل شده بود يکبار ديگر مطالعه کردم و  ١٣٢٧برگی ميراشرافی را که از سال 
 .ای صادر کردم که به موجب حکم وی به اعدام محکوم شد بعد يک حکم چند صفحه

شد، ميراشرافی از زندان به من پيغام داد قصد دارد با  موقعی که حکم ماشين می )٥٧(
وی پس از تماس با من گفت قصد دارد با تهران تماس بگيرد من اين . من مالقات کند

بعد از ظهر  ١صبح مرا ديد، و قرار بود ساعت  ١١ايشان ساعت . اجازه را به او دادم
  . حکم اجرا شود

کی از آشنايانم رفتم، که تلفنی به من اطالع دادند که امام ظهر من به منزل ي
خمينی با خط خودش نوشته به قدوسی بگوئيد بقرار مذکور ميراشرافی بر حسب حکم 

من وقتی اين مطلب را . جهت احضار کرده است آقای اميد او را بی. عفو مشمول است
و جلو حکم را بگيرند وقتی شنيدم فوری به چند نفر از پاسداران اطالع دادم که بروند 

  . پاسداران به محل اجرای حکم رفتند متأسفانه يا خوشبختانه حکم اجرا شده بود

به هر حال آقای مؤمنی و آقای قدوسی مطالبی خالف حقيقت به عرض امام 
ساعت با ايشان  رسانده بودند که پرونده را همراه خودم به حضور امام بردم و مدت نيم

م ميراشرافی صحبت کردم و همه مطالب را به عرض امام راجع به صدور حک
امام بمن گفتند خير من . رساندم و گفتم اين حکم اگر خالفی در آن موجود باشد بفرمائيد
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های امام را تمام  اين گفته. هيچگونه ناراحتی از تو ندارم و از تو هيچ ناراحت نيستم
  » .کنند می هائی که نزد امام بودند و شنيدند، تأييد اصفهانی

اگر سوابق گذشته آقای قدوسی را ببينيد، متوجه خواهيد شد که ايشان حتی سابقه 
                          ً                                                     يک روز زندان را ندارد، اصال  ايشان اهل مبارزه نبود و فعاليتهای انقالبی هم نداشته، 

به هر حال من حاضرم در هر . وقت ما انتظار داريم، ايشان بيايد و کار انقالبی بکند آن
که حکم را  من با وجودی. ای که الزم باشد اين مسائل را بگويم در هر مرحلهدادگاهی 

اند ديگر حاضر نيستم قضاوت کنم  هللا مشکينی امضاء کرده آيت هللا منتظری و آيت
  . چرا که معتقدم قاضی بايد استقالل قضايی داشته باشد

ران و آقای قدوسی که گفته است من سه حکم دارم يکی برای اصفهان يکی ته
تواند بدون خواندن حتی يک ورق از پرونده حکم  آيا قاضی می. ديگری کل ايران

صادر کند؟ چرا در مورد ميراشرافی چنين دخالتهايی کرد صرفنظر از آنکه دادستان 
در : اميد همچنين اضافه کرد... کنند العموم باشد، چرا از متهم دفاع می که بايد مدعی

د بگويم ايشان را آقای بهشتی به امام معرفی کرد و همين مورد معرفی آقای قدوسی باي
کند چون آقای  آقای بهشتی فکر می. کند آقای بهشتی است که ازآقای قدوسی حمايت می

تواند دادستان کل  توانست يک مدرسه را اداره کند، پس می قدوسی درمدرسه حقانی می
  )٥٨(». يک مملکت باشد

  چند توضيح

ادگاه آقای ميراشرافی، برای زدودن بعضی ابهامات، ذکر قبل از ادامه جريان د
  : چند نکته ضروری است

در صورت آزاد نکردن ميراشرافی : آبادی متذکر شد همانگونه که آقای اميد نجف .١
تهديد به توبيخ، ترور و قتل گرديده بود ولی ايشان مقاومت کرده و به تهديدها توجه 

 .نيز در اين راه از دست دادنکرد و به نظر من سرانجام سر خود را 

که بعد از دستگيری مجدد آقای ميراشرافی از دفتر امام و قدوسی و  توضيح اين
بهشتی تلفن شده بود و باالخره آقای رسولی محالتی مسئول دفتر آقای خمينی در 
حين دادگاه تلفن کرده و گفت فوری برود قم و حتی آقای خمينی با خط خودش نوشته 

رافی بر حسب حکم عفو، مشمول عفو قرار گرفته است و آقای بود که ميراش
     ً                              اساسا  امام مرا مورد عفو قرار دادند « :ميراشرافی، خود در دادگاه به آقای اميد گفت
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   )٥٩(». چطور حاال بايستی محاکمه شوم
هللا منتظری و با حضور آشيخ  آبادی در مجلس خبرگان و در دفتر آيت آقای نجف

قای علی اميرحسينی و اينجانب دمحم جعفری و چند نفر ديگر در حسن ابراهيمی و آ
وقتی ميراشرافی را : جريان اعدام ميراشرافی را تعريف کرد و گفت ۵٨همان سال 

زندان کنی، زندان . توانی بکنی دستگير کردم، وی بمن گفت تو هيچ کاری نمی
ب آقای خمينی و با وجود سيل تلفنها از جان. شوی شود، اعدام کنی، اعدام می می

و . قدوسی و بهشتی و حتی نامه آقای خمينی که ميراشرافی را آزاد کنم، وی اعدام شد
شوی، وی را در  اگر اعدام کنی، اعدام می: که ميراشرافی بوی گفته بود همانطوری

به بهانۀ همکاری با سيدمهدی هاشمی و مسائل شديد اخالقی اعدام  ١۶/٨/١٣۶٧تاريخ 
   )٦٠( .کردند

يد متذکر شد، روزی که آقای هادوی از دادستانی کل رفت و قرار شد آقای ام .٢
کنم  شناختم گفتم احساس می ای برادران که می قدوسی بجای ايشان بيايد، من به عده

ديگر اينجا جای من نيست، زيرا ايشان نه اهل مبارزه بوده و نه فعاليتهای انقالبی 
 . داشته و نه يک روز زندان رفته است

زاده بدليل پخش مصاحبه وی از شبکه  در رابطه با بازداشت اول آقای قطب       
هللا الهوتی نامه  ، آيت١٣۵٩اسالمی ايران در آبان  سراسر تلويزيون جمهوری

آميز شديد در رابطه با اين بازداشت به آقای قدوسی نوشت و وی را به  اعتراض
دانی متهمی را در  وسی آيا میآقای قد«: و از جمله نوشت)٦١(مناظره دعوت کرد 

بعد از ظهر بازداشت کردند و هنوز شب از نيمه نگذشته بود و متهم زير  ۴ساعت 
ضربات شالق جان سپرد صبح همان روز اعالم کردند که محکوم به اعدام شده و حکم 

ای تا بدانی  ای و در زندان نخفته افسوس که شالق نخورده... اش اجرا گرديده است درباره
زندگی مبارزاتی من و شما از نظر ملت ايران پوشيده نيست، ببخشيد ... کند الق چه میش

گويم و نه بعد از پيروزی را، زيرا شما بعد از پيروزی  مبارزات پيش از انقالب را می
  )٨پيوست سند شماره (» .انقالب ره صد ساله را يک شبه پيموديد

، در رابطه با ١٣۵٩آبان  ١٩ريخ آقای قدوسی دادستان کل انقالب در تا       
ای انجام داد که  زاده با صدا و سيمای جمهوری اسالمی مصاحبه بازداشت آقای قطب

  . انتشار دادند ۵٩آبان  ٢٠جرايد کشور آن را در تاريخ 

وی در قسمتی از مصاحبه خود که بسيار گويا است و حکايت از نحوه تفکر        
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  : کند، گفت اسالمی می مهوریوی و ساير سردمداران روحانی ج

ها  ئی گوئيد انجمنهای اسالمی درست نيست، دانشجويان پيرو خط امام را توده شما می«
کنی، پس چی  کنی به مصادرهها که حمله می به اعدامها حمله می. اند و فدائی و گرفته

  )٦٢(» .ماند و مردم به چی دلخوش باشند در اين مملکت می

آبادی به دادستانی کل  بهشتی، حسب گفته آقای اميد نجفآقای قدوسی را آقای  .٣
آقای مهدی هادوی که اولين دادستان انقالب کل کشور بود، به ناگاه . انقالب رساند

 . تصميم گرفته شد که آقای قدوسی را بجای وی منصوب کنند
 بنابر گزارشات واصله از امام«، عنوان کرد که ۵٨مرداد  ١٨کيهان در تاريخ        

خمينی رهبر انقالب اسالمی سرانجام با استعفای مهدی هادوی دادستان کل انقالب 
  )٦٣(». اسالمی ايران موافقت کرده است

ّ                                          ام ا اطالعات در همان روز در صفحه اول خود نوشت        دادستان کل انقالب « : 
امام اسالمی ايران از سوی امام خمينی، رهبر انقالب برگزيده شد و فرمان خود را از 

  )٦٤(». دريافت کرد
از متن فرمانهای آقای خمينی به آقايان قدوسی و هادوی آشکار است که        

استعفايی در کار نبوده است بلکه قرار شده که آقای قدوسی دادستان بشود و خبر 
متن . پايه است کيهان از استعفای آقای هادوی و موافقت آقای خمينی با آن بی

  :ر استفرمانها به قرار زي

  هللا الرحمن الرحيم بسم

  االسالم آقای شيخ علی قدوسی دامت افاضاته  جناب مستطاب حجت«

بدينوسله جنابعالی به سمت دادستانی کل انقالب اسالمی در سطح کشور منصوب 
شويد که از اين تاريخ در کارهای دادستانی اقدام و شروع بکار نمائيد و در هر  می

از خدای تعالی ادامه توفقيقات جنابعالی را . اعات نمائيد                  ً   حال احتياط را کامال  مر
  .خواستارم

  والسالم عليکم و رحمه هللا و برکاته

  هللا الموسوی الخمينی روح

  )٦٥(.»١۵/۵/١٣۵٨تاريخ 
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  هللا الرحمن الرحيم بسم

  جناب آقای هادوی دادستان کل انقالب اسالمی«

ند ماهه جنابعالی در ضمن تشکر و قدردانی از زحماتی که در طول اين چ  
االسالم آقای حاج شيخ  مقام دادستانی متحمل شديد، قرار شد از اين تاريخ جناب حجت

. علی قدوسی دامت افاضاته متصدی مقام دادستانی شده و بدين مقام منصوب گردند
  . مراتب جهت اطالع آن جناب بدين وسيله ارسال شد

  .از خدای تعالی موفقيت جنابعالی را خواستارم

  والسالم عليکم و رحمه هللا و برکاته 

  )٦٦(»هللا الموسوی الخمينی روح

کنند که  انديشان، ناآگاهان و عالقمندان به آقای خمينی فکر می شايد بعضی ساده .۴
طپيد، از  دلشان برای حفظ جان انسانها می... چون آقای خمينی، قدوسی و بهشتی و

کوشش خود را بکار بردند تا از اعدام  شدت مهربانی و الفت و برقراری عدالت، تمام
کنند به زعم خود برای  کسانی که کوشش می. آقای ميراشرافی جلوگيری بعمل آورند
روند زيرا  های مختلف بتراشند، به کجراهه می اعمال ظالمانه و ستمگرانه آنان توجيه

 آقايان فوق برای قبضه کردن قدرت و يک کاسه کردن آن از هيچ عملی رويگردان
نبودند بويژه که در تعقيب خط کاشانی، بهبهانی، بقايی و سيد ضياء عاملين آماده 

مرداد، اکنون که قدرت را بدست آورده  ٢٨کردن جبهه داخلی برای انجام کودتای 
کردند و بهمين علت است که آقای خمينی تا  خطان خود حمايت می بودند، از هم

فداران دکترمصدق عمل کرد و بدون ها و طر توانست عليه مليون، و ملی مذهبی
 . استثناء همه آنها را آواره، حذف و يا کشت

. گرفتند خطان خود هر گونه جرم و جنايت و فسادی را ناديده می آنها از هم
حد و حصر است من فقط از باب مثال به دو نمونه  اين قبيل موارد الی ماشاءهللا بی

  :کنم برای ضبط در تاريخ اشاره می

در شيراز  ١٢/۴/١٣۵٩نمونه اول اعدام چهارده نفر، در تاريخ الف ـ 
صاحب اين . باشد ساعت به قول خودش، می ١٠بوسيله آقای خلخالی در کمتر از 

ای از  ها و خالصه قلم، درهمان زمان و بعد از تحقيق و رسيدن فتوکپی بعضی از نامه
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آقای خمينی به ايشان، در هللا محالتی به آقای خمينی و پاسخ  ها و نامه آيت پرونده
از جمله » ؟...آيا راست است که«، تحت عنوان ١٣۵٩شهريور  ۴شنبه  سر مقاله سه

  : نوشتم

ساعت محاکمه و محکوم و  ١٠نفر در مدتی کمتر از  ١۴آيا راست است که «
  اند؟  اعدام کرده

  اند؟  های آنان نيز نداده آيا راست است که اجازه مالقات به خانواده

است که زندانيانی را که حکم شرعی قطعی برايشان صادر شده و آيا ر
اند وسيله دادگاهی ديگر محاکمه و اعدام  گذرانيده مجرمين محکوميت قطعی خود را می

  اند؟  شده

آيا راست است که شخصی را که سه سال پيش قاچاق فروشی را ترک کرده، 
گرفته و اعدام کرده و حکم  وجو او را اش در زندان قصر بوده بدون پرس چون پرونده

اند و وقتی مأمورين برای اجرای حکم مصادره  مصادره اموال او را نيز صادر کرده
              ً ای است و ثانيا              ً           کنند که اوال  خانه اجاره روند، مشاهده می اموال و تخليه خانه می

                                                           ّ  فرزند وی در زير چادر خانمش خواب هستند و هم اکنون چند نفر خي ر  ١١بينند که  می
  )٦٧(»هايش بزرگ شوند امرار معاش آنها را تقبل کنند؟ اند تا زمانی که بچه تعهد کرده

گذرد در پنجشنبه  جمهور چه می ر در روزها بر رئيسصد در اين رابطه آقای بنی
  : گفت ١٣۵٩تير ماه  ١٢

شب به منزل بازگشتم و حدود ساعت يک بعد از نيمه شب  ١٢نزديک ساعت «
نفر در فاصله کوتاهی  ١۴       ّ                                         زاده رب انی شيرزای تلفن کرد که حال پدرم از اينکه  هللا آيت

گفتم از . ای در معرض اعدام هستند اند بهم خورده است و عده محکوم به اعدام شده
فارس توضيح بخواهيد و در جواب شنيده شد که سه ربع پيش حکم اجراء شده 

  )٦٨(»است

 عندليب بنابه حکم آقای خمينی رياست دادگاه آقای شيخ اسدهللا: توضيح اينکه
انقالب و حاکميت شرع شيراز را برعهده داشت و هيچ يک از زندانيان سياسی 

سر لشکر ده پناه به يک سال زندان محکوم شده بود، . محکوميت مرگ نداشتند
                                                  ّ    پور به شش ماه زندان محکوم شده بود و از سوی آقای رب انی  سرهنگ غضنفر بهمن

نژاد پيغام داده شده بود که  ی وسيله شيخ عبدالرحيمی به برادر زنش دکتر فاتحشيراز
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مبلغ مزبور به حساب . اگر يکصد هزار تومان به حساب امام بريزند، آزاد خواهد شد
سرگرد طوطيان به . آقای خمينی ريخته شد و قرار بود دو سه روز ديگر آزاد شود

سال و مابقی به همين منوال داشتند  پنج سال زندان محکوم بود، ولدان به يک
که (گذراندند که آقای سيدعبدالحسين دستغيب امام جمعه شيراز  زندانی خود را می

های  از اينکه در شيراز کسی را به جرم...) گفت من عطاع الخمينی، فقد عطاهللا می
به شيخ صادق خلخالی، که از سوی . نکشته بودند بسيار عصبانی بود... فرضی و

کس  ای خمينی حکم داشت تلگراف کرد که ای آقای خلخالی تاکنون در شيراز هيچآق
ها      ً                       لطفا  شما بيائيد و به پرونده. اعدام انقالبی نشده و اين ننگ بر پيشانی شيراز است

  )٦٩( .رسيدگی کنيد
                                                                      ً در پی اين تلگراف آقای خلخالی بعد از ظهر پنجشنبه به شيراز رفت و مستقيما  

سداران رفت و با تعداد تفنگچی عازم زندان عادل آباد شيراز شده و به محل سپاه پا
شب کار همه را ساخت و تا ساعت  ١١آنها را از زندان بيرون کشيد و تا ساعت 

  .شب همه را اعدام کردند ١٢حدود 
در ميان اين چهارده نفر اعدام شده خانمی يهودی بنام بانو نصرت گوئل بود که 

  . گناه اعدام شد فرزند و کارگر آرايشگاه بود که بی ۴رای وی سه ماهه آبستن و دا

  : جريان اعدام وی بنابه اطالع آقای مهندس رجبعلی طاهری چنين است

وکيل  ١٢/۴/۵٩                   ً                                   آقا مهندس طاهری قبال  فرمانده سپاه شيراز بود و در تاريخ 
گناه  بیبعد از اعدام اين چهارده نفر و اعدام اين زن . مجلس و نماينده کازرون بود

پرسد جريان از چه قرار بوده  های سپاه می رود و از بچه برای تحقيق به سپاه می
نظر به اينکه وی خودش فرمانده سپاه آنجا . است و چرا اين زن اعدام شده است

ای بنام زهرا در شيراز دستگير شده  فاحشه: گويند شناخته بوی می بوده و همه را می
گويند که  های سپاه به خلخالی می بچه. آزاد گرديده بود بود و يک ميليون پول داده و

. گويد برويد و او را بياوريد خلخالی می. زهرا يک ميليون داده و آزاد شده است
زهرا که مخفی شده و يا به جائی رفته بود، وی . روند که زهرا را بياورند ها می بچه

و را پيدا نکرديم و خوب نيست که که بد شد که ا گويند اين ها می بچه. کنند را پيدا نمی
برند پيش  روند و اين زن را با خود می به آرايشگاهی می. دست خالی برگرديم

گويد، من  خانم گوئل می. گويد زهرا خلخالی می. گويند اين زهرا است خلخالی و می
زن . گويد برو زهرا نيستم و نصرت گوئل هستم و زهرا کيست؟ آقای خلخالی می
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های سپاه در گوشی به خلخالی  کند که برود، يکی از بچه که حرکت می یبيچاره موقع
گويد برگرد و                ً   خلخالی هم فورا  می. گويد که خود اين زن هم دختر تلفنی دارد می

  )٧٠( .کند بالفاصله وی را اعدام می

طرف و  های مقتول به اين نفر، خانواده ١۴به هر حال پس از اعدام اين 
هللا سليم همسر  روح. واهی کردند ولی صدايشان بجايی نرسيدطرف شکايت و دادخ آن

هللا  ای تنظيم و جهت حمايت و کمک به آيت بانو نصرت گوئل و فرزندان وی شکوائيه
  )٩پيوست سند شماره . (محالتی تقديم کردند

آسای خلخالی در شيراز و  هللا محالتی نيز در رابطه با اعدامهای برق آيت
المبارک  برابر چهارم رمضان ٢۵/۴/١٣۵٩ر در تاريخ مشکالت و مسايل ديگ

  : ای به آقای خمينی نوشته است که فرازهايی از آن به قرار زير است نامه ١۴٠٠

دانم حضرتعالی از کيفيت احکام صادره از سوی حاکم شرع دادگاههای  نمی«
ساعت  ١٠نفر را در مدتی کمتر از  ١۴دانيد که اين آقا چگونه  ويژه مطلعيد، آيا می

که حتی  ها کشتار کرد و در حالی بقول خودش بدون محاکمه و بدون مطالعه پرونده
های آنها نيز نداد؟ و بسيار بعيد است انسانی که اينطور دست  اجازۀ مالقات به خانواده

  . کند در گزارش خود دروغ نگويد و به شما خالف نرساند خود را بخون مردم آلوده می

ّ                                     احکام متناقض حک ام دادگاههای انقالب اسالمی را توجيه و توان  آيا چگونه می               
ل به يکسال زندان و پرداخت يکصد هزار تومان وجه نقد  ّ                                                   تفسير کرد؟ متهمی او                    

ی و بنام هديه به بنياد مستضعفان( ّ                                بطور غيررسمی بلکه سر  شود و تنها  محکوم می)                    
شرع ديگری گذرد به ناگهان توسط حاکم  پس از چند ماه که از محکوميتش می

  چه دادگاهی، چه احکامی و چه مجازتهايی؟ ! شود؟ عجبا تيرباران می

خواهيم انقالب خود را به جهان  هللا خمينی، مگر نه اينست که می حضرت آيت
صادر نمائيم و بشريت را از ظلم و تباهی برهانيم، آيا با اين چهرۀ کريه و خشنی که 

گير ساخت يا با منطق  توان اسالم را جهان ر میايم؟ آيا با خشنوت و زو از اسالم ساخته
و عطوفت و عدالت؟ اگر نشود که نظام واحد و مسئوليت مشخص را در اين جامعه 

  )١٠پيوست سند شماره (» رويم؟ حکمفرما نمود، با اين تعدد مراکز قدرت به کجا می

به نامه  ١٠/۵/۵٩برابر  ١۴٠٠آقای خمينی در تاريخ بيستم رمضان المبارک 
  : آقای محالتی پاسخ گفته است که فرازی از پاسخ آقای خمينی چنين است
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گذرد و بعضی از آنها موجب نگرانی  راجع به مسائلی که در کشور می«
جنابعالی شده است بايد عرض کنم که اين نگرانی برای اينجانب نيز هست ولی خاطر 

است که در جهان  شريف مستحضر است که اين انقالب بزرگ از بهترين انقالبهائی
» .شود و معقول نيست همه چيز موافق دلخواه باشد بوده است و دنيا بی انقالب نمی

  ) ١١پيوست سند شماره (

 ٢۵/۴/۵٩هللا محالتی برايمان نقل کرد، هنگامی که پدرم نامه مورخ  پسر آيت
رفته نامه را گ. را برای آقای خمينی نوشت و بمن داد که نامه را بدست ايشان برسانم

که خدمت آقای خمينی رسيدم آقای خلخالی و دو  موقعی. و به بيت آقای خمينی بردم
اگر صد نفر باشند و به سه : آخوند ديگر نزد وی بودند، آقای خمينی به خلخالی گفت

  . تای آنها مشکوک باشيد، هر صد نفر را بکشيد

اش کنايه و  ين که همهبعد از اينکه نامه را به آقا دادم و آقا نامه را خواند گفت ا
ّ         ام ا اصرار . فحش است و چنان نهيبی به من زد که از ترس يک مقدار عقب نشستم  

آقای خمينی هم نامه بيستم رمضان . کردم که جواب نامه را بدهيد برای پدرم ببرم
هللا محالتی در اعتراض  آيت: را در پاسخ به پدرم نوشت و بمن داد ١۴٠٠المبارک 

آميز ديگری که حاوی نظراتشان از اوضاع اسفناک  انيه اعتراضبه اوضاع کشور بي
  ) ١٢پيوست سند شماره . (، انتشار داد١٣۵٩بهمن  ٢٠کشور بود، در تاريخ 

آورم تا مالحظه شود که در  ای می ب ـ و مثال و نمونه دوم را از آقای خامنه
  . شود و آن به انحصار در آوردن قدرت است همه جا يک خط تعقيب می

شود و  ای به ايشان يادآور می ای به آقای خامنه قای احمد قابل در نامهآ
گويد، بياد بياوريد که در مراجعه پاسداران انقالب اسالمی در خراسان به شما و  می

خان ستمگری « تقاضای راه حل راحت شدن از دست خانی به آنان توصيه کرديد که
قالب و گرفتاری پيچ و خم آن اعدام کنند از اهالی بجنورد را بدون ارجاع به دادگاه ان

        )٧١(» . و از شرش راحت شوند

هللا آشوری  ای، دوست و همراه و همفکرش حبيب و يا هنگامی که آقای خامنه
مبنی بر کفرآميز بودن مطالب آن » توحيد«را به اتهام ارتداد و به جرم چاپ کتاب 

مطالب کتاب توحيد، «گفت  ايشان می پيش از انقالب. اعدام کردند، ايشان سکوت کرد
  » از من است که اين آقا بنام خودش چاپ کرده است
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در ) ع(ای را در مسجد امام حسن  و باز کم نيستند کسانی که سخنان آقای خامنه
ّ      و نريد ا ن نم ن علی« مشهد، قبل از انقالب را به ياد دارند که پس از قرائت آيه الذين          َ   

ف وا فی ِ  ُ     اس تضع     ُ ُ          جع ل ه م االئمه و ن جع ل ه م  الوارثين       َ االرض ون      ُ َ َ  َ            ُ : گفت با صدای بلند می»   َ ُ
   )٧٢(»ماترياليسم تاريخی، آقا ماترياليسم تاريخ«

  

  
  ادامه دادگاه ميراشرافی  

بعد از ذکر نکاتی که برای روشن شدن اذهان عمومی ضروری تشخيص داده 
  :رافی بقرار زير استاتهامات آقای ميراش: پردازم شد به ادامه دادگاه ميراشرافی می

و  ١٣٣٢مرداد  ٢٨فعاليت و کوشش همه جانبه در بازگشت شاه مخلوع در « ـ١
نويس  های آتش که صاحب امتياز و سرمقاله تحکيم رژيم فاسد پهلوی به استناد روزنامه

تهديد و توهين به وکالی مجلس ... باشد آنها بود که ضميمه پرونده موجود است می
های او در  قسمتی از هتاکی... دولت مرحوم دکتر مصدقشورای ملی طرفدار 

  ... پرونده ۶٩و  ۶٨، ۶٧صفحات 

مرداد و حمله به  ٢٨ـ براه انداختن چماق بدستان و تصرف راديو و کودتای ٢
پرونده و  ٢۵۶و  ٢٩٨، ٣١، ۶٩، ۶٨، ۶٧شهربانی دکترمصدق، مستند به اوراق 
ه يکی از جنايات اين شخص اين است که ک... ايراد سخنرانی از طريق راديو برله شاه

در راديو اعالم نمود، که سر مرحوم دکترفاطمی نابغه بزرگ و وزيرخارجه ارزشمند 
  ... پرونده  ٢٩٨صفحه . باشد مصدق را من بريدم و اآلن گوش او در دست من می

و اخراج نمودن بيش از ... المال از جمله کارخانه پشمبافی اصفهان ـ غارت بيت٣
ـ ١٠٨ـ ١٠٠ـ ۴٣ـ ٣۶ـ ٣٣خانمان نمودن آنان مستند به صفحات  نفر کارگر و بی ۵٠٠
  ... پرونده ٣٣٠ـ ٣٢۵ـ ٣٢١ـ ٣١٨ـ ٢٢٩ـ ١۵۵

ضرب و جرح افراد زير دست از جمله شکايت شکرهللا خواجه صفحه ... ـ ۴
باشم  که گفته با سيلی به گوش من زد پرده گوش من پاره شد و سالهاست کر می ١٨۵

سازی و معرفی کارگران به ساواک، شهربانی، ژاندارمری از جمله  ن پروندهو همچني
شکايت مهدی روغنيان است که چون از چگونگی قتل مرحوم بهمن حکمی که بدست 

اش انجام گرفت اطالع داشتم به اتهام دروغين چک  ها و دار و دسته ميراشرافی
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  ١۶٠، ١۴۶، ١۴٢صفحات ... بالمحل مرا زندانی کرد

اين شخص که معروف به مهدی  ۴٢٩برگ  ٣مل و نگهداری اسلحه ژــ ح۵
 ٢٨تير و  ٣٠الستيکی بوده در ظرف چند سال خيانت به ملت و شرکت در کشتار 

ً                            پرونده اعترافات نامبرده مخصوصا  اعتراف کتبی نامبرده در نامه... مرداد ای به                                
ً پرونده و شخصا   ۶٩ـ  ۶٨ـ  ۶٧ارتشبد نصيری معدوم نوشته صفحه  شرح جنايات و               

   )٧٣(»... خيانتهايی که به ملت نموده جهت تحکيم رژيم پهلوی

رئيس دادگاه با نشان دادن نامه ميراشرافی » دادگاه ميراشرافی«در جلسه اول 
اين نامه را شما به نصيری معدوم نوشتيد و : گفت«که به ارتشبد نصيری نوشته بود 

  متعلق به شماست؟ 

ام البته  ييد کرد که اين نامه مال من است و من نوشتهميراشرافی در پاسخ تأ
  . ام بدليلی نوشته

شما با عليرضا برادر شاه که در تصادف هواپيما کشته شد : رئيس دادگاه گفت
چه ارتباطی داشتيد و آن زنی که در هواپيمای او بود و کشته شد با شما چه نسبتی 

  داشت؟ 

نداشتم و کسی هم از منسوبين بنده در من با عليرضا ارتباطی : ميراشرافی گفت
  . هواپيما نبوده است

بهمن حکمی که بوسيله پسر شما کشته شد و پس از آن : رئيس دادگاه گفت
  غالمرضا برادر شاه بديدن پسر شما در زندان آمد، ماجرا چيست؟ 

ِ                                 بهمن حکمی را پسر  من نکشت، بلکه او را سرتيپ پرتو : ميراشرافی گفت                
رئيس . قت کشت و غالمرضا برادر شاه هم بديدن پسر من نيامدرئيس شهربانی و

مجلس در دو سال دو : کرديد؟ ميراشرافی چرا در مجلس با مصدق مخالفت می: دادگاه
هللا کاشانی  سال اول همه با مصدق همراه بودند، در سال بعد آيت: روی صفحه داشت

پيروان او از جمله بنده  که ما از پيروان او بوديم مخالف مصدق شد و بيست نفر از
کرديم و زهری و بقايی هم سال اول جزو ياران مصدق بودند  طرفداری از کاشانی می

  . و سال دوم مجلس جزو مخالفين مصدق شدند

شما در نامه خود به نصيری خود را دوست چهل ساله او و يکی : رئيس دادگاه
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در اين باره چه . داي از سرنگون کنندگان اصلی حکومت دکترمصدق معرفی کرده
طور که عرض  ام و دليل داشت، همين بله اين نامه را من نوشته: گوئيد؟ ميراشرافی می

                                                              ً            کردم اين مطالب را با کيفر خواست آقای دادستان مورد به مورد بعدا  جواب خواهم 
  .گفت

در هواپيمای عليرضا پهلوی که سقوط کرد چهار نفر بودند، : رئيس دادگاه
، يک زن از بستگان شما و يک مريض که او را از شمال به عليرضا و يک سگ

اگر : گوئيد؟ ميراشرافی شما در باره آن زن وابسته خود چه می. کردند تهران منتقل می
   )٧٤(» . های من بوده، مرا اعدام کنيد ثابت شد که آن زن از وابسته

که در در دومين جلسه محاکمه ميراشرافی نامه ميراشرافی به سپهبد نصيری 
رابطه کانديدائی جاللی نائينی برای نمايندگی مجلس سناست قرائت شد که فرازهايی 

  : از آن بقرار زير است

تيمسار نصيری سرور بنده، اگر شدت گرفتاری و مشغله زياد مانع شده پرونده «
ّ         ام ا مسئله . مرداد را فراموش نمائيد خوبست تجديد نظر بفرمائيد ٢٨ مرداد سال  ٢٨ 
ين و افتخارآميز خدمتگزاران در ص ٣٢ ّ                            فحه تاريخ ايران صفحه زر  مرداد  ٢٨                      
مرداد، زندانی شدن جنابعالی فراموش شدنی  ٢۵تيمسار معظم مگر شب : باشد می

دار تدارک ديده  مگر فراموش کرديم که حکومت مصدق برای چندين نفر چوبه. است
يکی برای سيد شمس  که يکی از آن دارها برای جنابعالی و يکی برای ميراشرافی و

توان آن همه مسايل را فراموش نمود  چگونه می. آبادی و ديگران تهيه شده بود قنات
مرداد پس از تصرف راديو تهران بوسيله سيدمهدی  ٢٨تيمسار معظم در روز 

... ميراشرافی که اولين نطق سقوط حکومت را اعالم نمود مگر فراموش شدنی است
سيم باتفاق سيدمهدی ميراشرافی جهت تصرف  بیمگر حرکت سرلشکر زاهدی از 

هائی که آقای جاللی نائينی و  مگر گشودن درب زندان. شهربانی فراموش شدنی است
مصدق و يارانش برای شما و ديگران تدارک ديده بودند و در آن سلولها زندانی شده 

مگر گشودن درب زندانهای دژبان و گشودن درب . شدنی است  بوديد فراموش
دانهای شهربانی که آقای سليمان بهبودی و آقای هيراد زندانی بودند فراموش شدنی زن

تصديق بفرمائيد که سيدمهدی ميراشرافی حق دارد اين تلگراف را به سرور ... است
سال دوستی بزند و تقاضای تجديد نظر در وضع جاللی نائينی را  ۴٠خويش پس از 

ائينی دشمن شماره يک مقام سلطنت سناتور هر گاه قرار باشد که جاللی ن... بنمايد
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بشود و نماينده حزب رستاخيز ملت ايران باشد ديگر برای چاکران شاهنشاه آريامهر 
آنوقت با تقديم عريضه بخاک پای همايونی اجازه . جای زندگانی در ايران نخواهد بود

ای ام را بگيرم از ايران خارج شوم زيرا محيط بر خواهم گرفت دست زن و بچه
  . زندگانی اشخاصی مثل چاکران واقعی وجود ندارد

تيسمار ارتشبد نصيری، اطمينان دارم اگر در ايران چند نفری فدايی شاه وجود 
اين است که تيمسار را به سر مبارک . داشته باشد اولين نفر شما خواهيد بود
دهم که اين تلگراف را بعرض مبارک  اعليحضرت همايونی شاهنشاه قسم می

مرداد را يکبار ديگر  ٢٨يحضرت همايونی برسانند و پرونده جاللی نائينی و اعل
پس از چهل سال دوستی و مدتی ارادت اين اولين تقاضای سيدمهدی . مطالعه بفرمايند

  .باشد هللا نصيری می آبادی از آقای نعمت الدين قنات ميراشرافی و سيد شمس

  )٧٥(» هدی ميراشرافیبا تقديم احترام ـ فدائی حقيقی شاهنشاه سيدم

من در خانه ميراشرافی سرايدار « :در ادامه دادگاه روغنی يکی از شاکيان گفت
بودم و وقتی بهمن حکمی را اينها کشتند و متوجه شدند که من از قضيه اطالع دارم 
يک چک وا خورده جعلی برای من درست کرد و مرا به زندان انداخت تا با کسی 

من از زندان برای دادستان . زندان هم برای من مراقب گذاشت تماس نداشته باشم و در
نامه نوشتم و قضيه را عنوان کردم و بازپرس هم مرا به کارخانه برد و همه اين 

وقتی من در زندان بودم يک روز بند ديگر زندان قرق شد و ... مطالب را روبرو کرد
ست که افسر زندان اين واقعه گفتند برادر شاه غالمرضا بديدن کيوان ميراشرافی آمده ا

     ً                              اساسا  امام مرا مورد عفو قرار دادند : ميراشرافی... را در دفتر زندان ثبت کرده است
کی و کجا . دادستان کل شما به امام تهمت زديد... چطور حاال بايستی محاکمه بشوم

  امام شما را مورد عفو قرار دادند؟ 

گفتم         ّ   دهد واال  می اه اجازه نمیمحضر دادگ: دادستان خطاب به ميراشرافی گفت
شما رقيب . کرديد شما حتی از زنان خارجی برای خانواده شاه و برادر شاه دعوت می

  . عشقی پسرتان بوديد

آقای رئيس دادگاه اين رقيب عشقی پسرش :دادستان خطاب به رئيس دادگاه گفت
مرداد  ٢٨رشما ازراديود: رئيس دادگاه. هوشنگ ميراشرافی بودخوداوپسرش را کشت

  .من فقط ازراديواعالم کردم که حکومت مصدق سقوط کرد:چه گفتيد؟ميراشرافی
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برای : شما چکاره بوديد؟ چرا اين اعالم را کرديد؟ ميراشرافی: رئيس دادگاه
هللا کاشانی و  آيت: ميراشرافی. اينکه وکيل بودم و دنبال آقای کاشانی و هدف او بودم

  . د دخالت داشتندمردا ٢٨بهبهانی هر دو نفر در 

هللا کاشانی بوديد از حب علی نبود بلکه از  بفرض اينکه دنبال آيت: رئيس دادگاه
. در روز کودتا صدها تن از مردم در جريان کودتا کشته شدند. بغض معاويه بوده است

اينها جنايت نيست؟ شما اظهارات ما در داغدار بهمن حکمی را شنيديد پدر بهمن 
در پايان : حتی وعدم مجازات پسر ميراشرافی سکته کرد و مردحکمی بر اثر نارا

کنم و کيفر خواست  ميراشرافی اظهار داشت تمام بيانات آقای دادستان را تکذيب می
  )٧٦(» . ايشان را قبول ندارم

که از اصل مطلب دور افتادم و آوردن بحثهايی از دادگاه ميراشرافی و  با وجودی
آبادی رئيس دادگاه انقالب و حاکمه شرع اصفهان نه به  های آقای اميد نجف مصاحبه

منظور بحث و قضاوت از کم و کيف دادگاه ميراشرافی بود بلکه هدف نشان دادن 
کوشش آقای خمينی، قدوسی و بهشتی برای آزادی ميراشرافی و نشان دادن اينکه 

دکتر بقايی  چگونه روحانيون طرفدار کاشانی ـ بهبهانی ـ سيد ضياءالدين طباطبايی با
و حزب زحمتشکان رابطه همکاری و همگامی داشتند و اين مجموعه در فراهم 

مرداد و شکستن جبهه داخلی عليه حکومت ملی و  ٢٨آوردن شرايط داخلی کودتای 
اگر توانسته باشم اين خط را برای خوانندگان . قانونی مصدق نقش اساسی داشتند

  . پندارم روشن کنم، خود را در اين کار موفق می

  
 طرح القايی بقايی

به هر حال روابط همگامی و همکاری با بقايی تا پيروزی انقالب و بعد از آن همچنان 
ادامه يافت و سپس طرح القايی واليت فقيه وسيله آقای بقايی و کوشش طرفداران 
بقايی در آوردن طرح به مجلس خبرگان و تصويب آن در آن مجلس وسيله دستياران 

توضيح اينکه . جمله دکتر آيت و اسرافيليان همکاری به اوج خود رسيدبقايی از 
فر در کميسيون برنامه و  هللا سحابی و معين آقای آيت برای آقايان مهندس عزت

من و اسرافيليان رفتيم خدمت آقای منتظری و گفتيم که مردم « بودجه نقل کرد که
اسی اسالمی باشد، حال اين اند که ولی فقيه حاکم باشد و قانون اس انقالب کرده

نويس قانون اساسی که وسيله دولت موقت تهيه شده و به تصويب شورای انقالب  پيش
رسيده است رنگ و بوی اسالمی ندارد و بايد تغيير کند و بصورت اسالمی درآيد و 
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بعد از اين جريان فهميديم که . واليت فقيه بايد در قانون اساسی جمهوری اسالمی باشد
آن روز آقای منتظری همان بوده است که حسن آيت و اسرافيليان از دوستان  مصاحبه

   )٧٧(» اند و همکاران بقايی در حزب زحمتکشان بوی پيشنهاد کرده
عالوه بر اين آقای آيت در مصاحبه خود در محل حزب جمهوری اسالمی گفت علت 

اند دو  اشی زدهکه روزنامه انقالب اسالمی و سايرين عليه ايشان دست به سمپ اين
يکی اينکه من قانون اساسی را که تالش کردم و در مجلس خبرگان از «: چيز است

اعتبار سازند و دوم اينکه چون من  صورت غربی به صورت اسالمی در آوردم بی
. خواهند از من انتقام بگيرند باعث به تصويب رسيدن اصل واليت فقيه هستم می

«)٧٨(   

هللا منتظری بودند که  های وی در اطراف آيت هم حزبیاز دوستان آقای بقايی و 
از جمله آقايان حسن آيت، اسرافيليان، دکتر وحيد دستجردی و دکتر واعظی استاندار 

رابطه آقای واعظی با آقای . شود نام برد اصفهان در زمان دولت موقت را می
ّ                                                  منتظری به حد ی دوستانه بود که هر گاه که آقای منتظری به تهران م آمدند، به  ی           

ّ   ام ا . پرداختند شدند و در آنجا به استراحت و اقامت می منزل آقای واعظی وارد می  
دانسته آنها از حزب بقايی و دوستان وی هستند، اطالعات من در اين  اينکه ايشان می

اطالع بوده است و خدا  زمينه بيشتر گويای اين است که ايشان از وابستگی آنها بی
  . داناتر است

که نشان داده شد، آقای دکتر بقايی روابط حسنه همگامی و همکاری با  نانهمچ
زندگينامه سياسی دکتر «روحانيون طرفدار کاشانی بهبهانی داشت و بنابه گفته کتاب

ـ که زير نظر مرکز پژوهشهای سياسی که يک ارگان دولتی است، » مظفر بقايی
قالب و آقای خمينی همدلی نشان داده انتشار پيدا کرد ـ تا ده ماه پس از پيروزی با ان

، با ايراد سخنرانی در مرکز حزب زحمتکشان ١٣۵٨است و پس از آن در دوم ديماه 
وی  )٧٩( .وی معروف شد، پشت به انقالب کرده است» وصيتنامه سياسی«که به 

اش به بيان آن پرداخته »وصيتنامه سياسی«طراح واليت فقيه بوده و خودش در 
  : است

انقالب حزب ما تصميم گرفت با تمام امکانات از نهضت پشتيبانی کند  بعد از«
البته همه به ياد داريد که من ... که قبل از انقالب هم پشتيبانی کرده بوديم همانطوری

کردم که مجلس  خودم از مدافعين سرسخت مجلس خبرگان بودم و همه جا استدالل می
نويس  پس از انتشار پيش.. کردم د میخبرگان بر مؤسسان ترجيح دارد و آن را تأيي

قانون اساسی کميسيونی از چند نفر از دوستان برای مطالعه و رسيدگی و ارائه 
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اين آقايان در گرمای تابستان زحمت کشيدند و آن . پيشنهادات اصالحی تشکيل داديم
و اين طرح همان  )٨٠(»... طرحی را که همه ديده در هفتاد و چند صفحه تهيه کردند

رح است که آقای آيت با اسرافيليان که اصل کلی آن واليت فقيه است را به آقای ط
منتظری پيشنهاد کردند و سپس آيت از جانب ايشان و حزب زحمتکشان مسئوليت 

  )٨١( .گيرد طرح و بتصويب رساندن آن را در مجلس خبرگان بعهده می

قانون  نويس ای برضد پيش قبل از مجلس خبرگان، حزب زحمتکشان جزوه
اساسی که دولت موقت تهيه کرده و به تصويب دولت موقت و شورای انقالب و به 
تأييد آقای خمينی رسيده بود، منتشر کردند که در آن گفته شده بود، قانون اساسی 
تهيه شده وسيله دولت موقت اسالمی نيست و همان قانون مشروطيت است و رنگ 

  )٨٢( .و بوی اسالمی ندارد

روز قبل از افتتاح مجلس خبرگان در پيامی به مناسبت  ١۴ـ١۵ آقای منتظری
قانون اساسی پيشنهاد شده که به معرض افکار « :انتخابات مجلس خبرگان گفت

و  )٨٣( »اش از شرق زدگی آن بيشتر است عمومی گذاشته شده است غرب زدگی
و . کند که در غيبت امام زمان حق حکومت به فقها تفويض شده است استدالل می

  : گويد می

.                                                      ً          خالصه در اين قانون اساسی بايستی واليت و حکومت فقيه کامال  تصريح شود«
جمهور محول نموده که اين امور فقط به عهده        ً                        مخصوصا  يک قسم اموری را به رئيس

ً                  اعالن جنگ، متارکه جنگ يا فرضا  تصويب و يا توشيح : فقيه عادل است از قبيل                             
سپس  )٨٤(» اين وظيفه فقيه است. اسالم هست يا نيست          ً                قوانين مثال  اينست که مطابق 

ای باز به  در مصاحبه )٨٥(روز قبل از افتتاح مجلس خبرگان  ١ـ٢آقای منتظری 
فقيهی که «: واليت فقيه تصريح کرد وی پس از بيان چند توضيح در اين رابطه گفت

که بتواند  خواهد حکومت داشته باشد، به صرف اينکه مجتهد باشد کافی نيست کسی می
بهرحال اگر چنانچه ائمه ما . حوادث روز را تشخيص دهد و به مسائل روز آگاه باشد

بنابر اين حکومت . فقيه عادل را حاکم قرار نداده بودند، فقيه عادل هم حکومت نداشت
حق در نظر ما در زمان غيبت به عهده فقيه عادل است و ما حکومت فقيه عادل را 

ايم که اعمال واليت فقيه يا  پيشنهادی خودمان آوردهبصورت يک اصل در متن 
بهرحال بايستی حکومت مستقر . بالمباشره و البته با مشورت است و يا به نحو تنفيذ

                                             ّ خواهيم در وجدانمان ضامن اجرايی داشته باشد واال   اگر می. شود از طريق فقيه عادل
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   )٨٦(». اگر چنانچه نباشد ضامن اجرائی ندارد

ای با اطالعات در تاريخ  دبيرکل حزب جمهوری اسالمی در مصاحبه آقای بهشتی
اين قانون « :در مورد مجلس خبرگان و قانون اساسی گفت ۵٨مرداد  ١٧چهارشنبه 

... اساسی بايد قانون اساسی برخاسته از ايدولوژی اسالمی باشد و صد در صد اسالمی
س اين قانون اساسی نوي ضرورت ندارد مجلس خبرگان خودش را در چهارچوب پيش

تواند حتی طرحی نو بريزد ولی در همان طرح نو درصد بااليی  مجلس می. زندانی کند
ّ              نويس حضور خواهد داشت، ممکن است شکل عوض بشود، ام ا مقدار قابل  از اين پيش                                               

با وجودی که از  )٨٧(». نويس را در خود خواهد داشت ای از اين مطالب پيش مالحظه
فقيه و مطرح شدن در مجلس خبرگان و تصويب آن سخنها گفته  چگونگی طرح واليت

ا به نظر صاحب اين قلم حقيقت آنست که ّ                                    شد، ام        :  

ـ با وجود موافقت آقای خمينی و اکثريت شورای انقالب که از طريق رفراندوم، ١
قانون اساسی تصويب شده در هيئت دولت و شورای انقالب و تأييد امام و ساير 

     ّ                                                  يب مل ت ايران برسانند، دولت موقت در برگزاری مجلس مؤسسان مراجع را به تصو
کرد و حاضر نبود از طريق رفراندوم آن را به  برای تصويب قانون اساسی اصرار می

 .        ّ                                                              تصويب مل ت برساند و سرانجام برای حل مشکل مجلس خبرگان از دل آن زاييده شد
عالی را از دست  ها، يک فرصت و دولت موقت و ساير مليون و ملی مذهبی )٨٨(

ها، ملی  دهد که دولت موقت و ساير ملی دادند و همين يک رويداد به تنهايی نشان می
ها از موقعيت کشور و اينکه عنان تودۀ مردم به کدام سمت و سو است و  مذهبی

 .اهرمهای قدرت کجاست آگاهی الزم را نداشتند

بودند و گرچه در بسياری ها، متفرق و هر کدام به سمت و سويی  ـ مليون و مصدقی٢
ّ                                    شوند ام ا سازمان و تشکيالتی که بيان کننده خط مواقع نيز همسو می مشی مشترک و        

عالوه بر اين روحانيت با تودۀ مردم عامی و عاری . نظر مشترکی باشد وجود نداشت
از همه چيز که موتور حرکت غالب انقالبها هستند، خود را با آنها هم هويت نشان 

ها از اين  ها و مصدقی که سياسيون، مليون و ملی مذهبی در صورتیدادند،  می
خصيصه اگر نه به کلی دور بلکه به ميزان بسيار زيادی جدای از تودۀ مردم بودند و 
با آنها حشر و نشر نداشته و خالصه آنها را در معادالت خود به حساب نياورده و يا 

ديده  خود را با آنها هم هويت نمیاگر آورده بسيار ناچيز بوده است و تودۀ مردم 
 . است
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ـ زمينه واليت فقيه در جامعه و رهبری انقالب موجود بود که اگر زمينه نداشت و ٣
کاشانی ـ بهبهانی  يک نيروی قوی در مقابل آن بود، بهيچ وجه امکان نداشت که خط

ت و نه نه دولت موق. بقايی و طرح واليت فقيه پيشنهادی وی قدرت اجرايی پيدا بکند
سايرين بجز چند نفر استثناء بعد از طرح واليت فقيه در مجلس خبرگان عليرغم 

 . کردند مخالفت خود را آشکار سازند اينکه مخالف آن بودند، جرأت نمی

ها  ها و مصدقی ـ آقای خمينی نيز که تا قبل از پيروزی انقالب از مليون، ملی مذهبی۴
ده وع د ه، برد، با پيروزی انقالب با د حساب می ّ    يدن پراکندگی وتشد د ونداشتن ع   ُ      ِ            ّ                 

 .ور گرديد، خميرواليت فقيه را زد و آن را پخت هنگامی که تنور به نفعش داغ وشعله

وقتی در انقالب رهبر و يا ستاره آن تثبيت گشت، ديگران را يارای مخالفت با        
آن فکر اساسی و قبل از تثبيت رهبريت فردی و يا جمعی بايد برای  )٨٩( آن نيست

جريان واقعه را به مصدق  ١٣۴٢خرداد  ١۵هنگامی که بعد از واقعه   )٩٠( .کرد
شجاعت او . گزارش کرده بودند و وی نوار سخنرانی آقای خمينی را گوش کرده بود

تجربه طوالنی ما اين است که آقايان روحانيون تا به آخر « را ستوده بود و گفته بود
ای که آقای  و يا در نامه )٩١(».کنند ند در آخر سر خراب میآيند و اگر هم بياي نمی

خرداد به مصدق نوشته و به وی پيشنهاد کرده بود که  ١۵مصطفی شعاعيان بعد از 
اين مطلب آغاز «که دهد  رهبر مشترکی از روحانيون و ايشان بوجود آيد، پاسخ می

دکتر مصدق چه حقيقتی  وقتی پيامهای: بنابراين. )٩٢(»روشنی دارد و پايان تاريکی 
سال در سانسور بوده است و کسانی که از آن  ١٨در آن باشد و چه نباشد، بيش از 

مردم چه انتخابی . اند اند، هم خود و هم ديگران را از آن سانسور کرده اطالع داشته
اند؟ در فصل آخر  و در بخش انتقادها توضيح  غير از آنچه که روی داده، داشته

  . مورد خواهد آمد بيشتر در اين

ر به صد آقای بنی: جا دارد که اين نکته را در اينجا به اين مجموعه اضافه کنم       
ها روی آورد و در جلب و جذب آنها و بدست آوردن  هنگام ورود به تهران به توده

ا از سازماندهی آنها و ايجاد يک نيروی من پشتيبانی توده ّ                                        ای موفق بود، ام  سجم               
  . سازمان يافته غافل گشت
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  کاشانی و بقايی بعد از کودتا

طلب بود، برای رسيدن به قله قدرت دست به هر  بقايی که شخصيتی بسيار جاه
 ١٣٣٧در آذر ماه : ها آشکار شده بود زد تا جائی که اين نکته بر آمريکائی عملی می

ت آمريکا در تهران وزارت خارجه آمريکا در مورد بقايی به سفار) ١٩۵٩اکتبر (
وزيری تنظيم  طلب، هدفش را بر روی کمتر از نخست بقائی جاه« :کند گزارش می

                ً                                                      نکرده است، اخيرا  گزارش شده بود که او به دو نفر از متخصصين حزب کارگران 
را آماده برای استفاده در » کابينه در خفا«خود وظيفه تهيه يک برنامه عمل و 

اگر چه فرصت . بدست او افتد، محول نموده است صورتيکه سرانجام زمام قدرت
قبل از ) ٩٣(». طلب و زيرک است، شاهدی بر احتمال وقوع چنين چيزی وجود ندارد

، نامه وی ١٣٣٣آن نيز حسين بنکدار که يکی از رابطين بقايی بوده است در سال 
کاشانی بعد هللا  آيت« برد و هللا کاشانی می وزيريش برای آيت را برای حمايت از نخست

وزيری بقايی  به بنکدار گفت که برای نخست" مختلف و مفصل"های  از صحبت
ترسم ايشان هم که به سرکار آمدند مرا هم  ولی می«: کند و ادامه دارد فعاليت می

  )   ٩۴.(»بکوبند

پنداشت و در  هللا کاشانی به بقائی اعتماد داشت و او را خير الموجودين می آيت
ه چند تن از تجار و کسبه بازار توصيه کرد که برای پيشرفت کار نيز ب ١٣٣۶سال 

آوری نمايند و در صورت لزوم در اختيار او قرار  بقايی از بين خود وجوهی را جمع
به دوستان خود توصيه کرده بود که در پشتيبانی از بقايی « و عالوه بر آن )٩۵(دهند

  )٩۶(»کوتاهی نکنند

هللا کاشانی، حسين  بقايی همراه با آيت عحسين روز تولد امام« ،١٣٣٩در سال 
زاده، عبدالقدير آزاد، رحيميان و عميدی نوری در مسجد پامنار حضور  مکی، حائری

              ً                                          هللا کاشانی شديدا  به اقبال و علم حمله کرد و انتخاب آنها به  در اين مراسم آيت. يافت
  )٩٧(»مضر دانست" برای مردم و مقام سلطنت"نمايندگی مجلس را 

هللا خمينی در  ها گفته است که آيت به آمريکايی ١٣۴٣آبان  ١١دکتر بقايی در 
آبان وضعيت موافقتنامه دويست ميليون دالری خريد  ۴نطق مهمی در قم در روز 

 و.                  ً                                                اسلحه را که اخيرا  از تصويب مجلس گذشته مورد حمله خود قرار داده است
ی خودش خواهد بود و طی آن او ای است که به امضا خود او سرگرم تهيه رساله«

حکومت را به خاطر پشتيبانی و تصويب وضع موافقتنامه نيروها با اياالت متحده 
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و خطی را که او در مقابل آمريکاييها از آن دفاع . آمريکا مورد حمله قرار خواهد داد
ن دهند که اي ای اجازه می خواهد کرد اين خواهد بود که آمريکاييها بطور غيرمعقوالنه

در مورد همين ) ٩٨(». قانون به وجهه آنها و شهرت آنها در ايران لطمه بزند
  : گويد هللا منتظری می موافقتنامه آيت

يک شب من و آقای خزعلی دو تايی رفتيم پيش امام، راجع به مسائل انقالب «
ای  هللا خمينی گفتند مسأله تازه کند، يکدفعه ديدم آيت صحبت بود و کارهايی که رژيم می

خواهند بگيرند دويست ميليون دالر و  که هست اين است که اينها يک وامی می
اند که مستشاران نظامی آمريکا در ايران بايد مصونيت سياسی  آمريکاييها شرط کرده

                     ً                     بعد ايشان گفتند معموال  هميشه قوانين اول در . داشته باشند و اين خيلی چيز بدی است
اند،  به مجلس سنا، ولی اين دفعه برعکس کردهرفت  شد بعد می مجلس تصويب می

اند اعليحضرت  اند و گفته اند شب در مجلس حدود شصت سناتور را حاضر کرده آمده
اند که بيشتر صرف  و اين پول را گرفته) ٩٩(امر کرده اين اليحه تصويب بشود 
الر اند که ظرف ده سال بتدريج سيصد ميليون د مخارج نظامی بکنند و قرار گذاشته

آقای خمينی گفتند يکی از سناتورها متن اليحه را که قرار شده موضوع را . پس بدهند
با جزوه قرارداد برای من فرستاده و اين خيلی ) ١٠٠(ملحق کنند به قرارداد وين 

  ) ١٠١(».ای است و ممکن است دستمان را بند کند مسأله مهم و تازه

ميه جامعی دارد و هم در سخنرانی آقای خمينی در رابطه با کاپيتوالسيون اعال
و  )١٠٢( .ها پرده برداشت ، از اين رسوايی شاه و اعمال نظر آمريکايی٨/١٣۴٣/۴

آقای منتظری در رابطه با اين سؤال که . دولت نيز آقای خمينی را به ترکيه تبعيد کرد
سخ هللا خمينی را دستگير کردند قم و جاهای ديگر شلوغ نشد؟ پا اين بار وقتی آيت«

نه، چندان شلوغ نشد حتی آقای خمينی را هم که گرفتند مثل آن دفعه مردم قيام : داد
ا به آن معنا که در خيابانها بريزند نشد ّ                                       نکردند، البته مردم خيلی ناراحت بودند ام                                         .

«)١٠٣(  

در  ١٣۶٣الدين مدنی در جلد دوم تاريخ معاصر خود آبان سال  آقای سيدجالل
ای مفصل با عنوان هست يا نيست؟ در  نشريه« :نويسد می رابطه با کاپيتوالسيون

همان زمان به امضای دکتر مظفر بقايی انتشار يافت و مصوبه مجلس را مورد سؤال 
توانست تأثير مهمی  گرچه نوشته بقايی کوبنده مستدل و دقيق بود ولی نمی... قرار داد

ير رجال سياسی پر ادعا که ولی بهر حال اقدام بقايی در مقايسه با سا... داشته باشد
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  ) ١٠۴(». سکوت داشتند قابل توجه است

شود که به هنگام دستگيری آقای خمينی و آيات  باز همين کتاب يادآور می
ای که حدود  عظام قمی و محالتی حزب زحمتکشان با امضای دکتر بقايی در اعالميه

در آخرين صفحه  هللا خمينی انتشار داد و صفحه بود تحت عنوان دفاع از آيت ٣٢
هللا العظمی خمينی و آيات  اين جزوه پيش از آزادی مقيد حضرت آيت«چنين نوشت 

عظام آقايان قمی و محالتی تهيه برای چاپ آماده شده بود ولی به علت تضييقات 
موجود و غارت شدن قسمتی از مطالب چاپ شده بوسيله مأمورين انتظامی بالغ بر 

ق افتاد اينک که توفيق انتشار آن پس از آزادی آيات يک ماه چاپ مجدد آن به تعوي
خواستم بطور ضمنی به مسلمين جهان تبريک عرض کنم ولی  عظام حاصل شد می

متأسفانه پس از يک روز آزادی چون دولت تحمل استقبال مردم را نداشت آيات عظام 
نوع را در منازل خود برخالف موازين قانونی محبوس کرد و اکنون در زندانهای 

  )١٠۵(». باشند جديد دوره سازندگی می

شود که بعد از دستگيری آقای خمينی و مصاحبه  نويسنده همچنين متذکر می
نفر از بزرگترين پيشوايان مذهبی که در  ١۵... «: خرداد که گفت ١٧آقای علم در 

اند  ضد دولتی اين هفته در شهرهای مختلف دست داشته) ن. ۴٢خرداد  ١۵(آشوب 
حکمه نظامی خواهند شد و محکمه نظامی ممکن است معنی مجازات اعدام را تسليم م

در رابطه با اين مصاحبه مظفر » ايم ولی ما رؤسای آنها را دستگير کرده... داشته باشد
وی در اين نامه که تاريخ . ای خطاب به مراجع روحانی نوشت بقايی نامه سرگشاده

حزب زحمتکشان ملت ايران در کميته مرکزی «: را داشت گفت ١٣۴٢تير  ١۵
با توجه به آنچه از ... پس از مطالعه دقيق اوضاع داخلی کشور... چهارمين اجالس

های دولت استنباط کرده است مقامات شامخ روحانی را به کنه جريانات واقف  نقشه
اند تا  حزب زحمتکشان از کسانی که در راه راستی و آزادی قدم برداشته... سازد می

هللا مقامه الشريف  هللا کاشانی اعلی مکان پشتيبانی نموده است و از مرحوم آيتسر حد ا
با مطالعه ... در مبارزات مذهبی و سياسی آن راد مرد مجاهد حمايت کامل کرده است

تقيه حرام است و «هللا خمينی به اين مضمون که  فتوای شجاعانه و عميق حضرت آيت
تشخيص داد که شخص ايشان صالحيت کامل مقام » اظهار حقايق واجب ولو بلغ ما بلغ

کميته مرکزی حزب زحمتکشان ملت ... اند رياست تامه شيعيان جهان را احراز کرده
ايران برای اطالعات از همين فتوای عالی الزم دانست نتيجه مطالعات و استنباطات 
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سايسی  از لحاظ... خود را باستحضار مراجع محترم تقليد و روحانيون عظام رسانده 
 : وظيفه خود دانست مراتب ذيل را باين عده پيشنهاد نمايد

ترين مرجع تقليد و شخص اول روحانيت  هللا خمينی بعنوان عالی ـ حضرت آيت١       
 .                               ً                        بتمام مراجع داخلی و خارجی رسما  و بدون ابهام معرفی گردد

ل قانون اساسی و ـ کليه تقاضاهای مختلفه بصورت شعار واحد يعنی اجرای کام٢       
 . قوانينی که بتصويب مجلس شورای ملی رسيده است منحصر گردد

ً                                                        ـ رسما  اعالم شود که هر کس مطلبی خارج از اين اعالم دارد بستگی با ٣              
 )١٠۶(»دکتر بقايی... مقامات روحانی ندارد 

الدين مدنی که از خالل تحليلهايش در دو جلد تاريخ معاصر خود،  آقای جالل
البته «کند  شود که خود از پيروان خط کاشانی ـ بقايی است، اضافه می نين استنباط میچ

گيری ساير گروهها تأثيری مثبت يا منفی در  سکوت مصدق و حمايت بقايی و موضع
  )١٠٧(» . های عظيم مردمی به همراه آن بود نداشت وضع نهضت اسالمی امام که توده

بطه با زندانی بودن سران نهضت آزادی و وی به نهضت آزادی ايران که در را
هللا  آقای خمينی و ساير روحانيون در اعالميه خود نام مصدق را مقدم برنام آيت

  :نويسد خمينی آورده است انتقاد کرده و می

ديد که نام مصدق را  دانست مکلف می نهضت آزادی چون خود را مصدقی می«
که مصدق در آن تاريخ نه محبوس بود  لیدر حا. مقدم بر رهبر نهضت اسالمی قرار دهد

ً                              و نه در نهضت شرکت داشت و اساسا  با شکلی که نهضت اسالمی پيدا می کرد                                
 ١۵شد که چرا در قضايای  توانست موافق آن باشد و حتی اعتراضاتی هم به او می نمی

طلبی هواخواهان  بقايی از اين سکوت و رفتار فرصت. خرداد سکوت کرده است
های حزب زحمتکشان ملت ايران نوشت  اده کرده و در يکی از اعالميهمصدق، استف

که برای مجلس ترحيم مرحوم شمشيری اعالميه صادر ) منظور مصدق(ايشان ... «
کنيد و هزاران نسخه منتشر  عين آن را گراور می) هواخواهان مصدق(کنند و شما  می
           ً کند که عينا   دستخط صادر می نمائيد، ايشان که به افتخار جناب آقای خسرو قشقايی می

شود، ايشان که برای  گراور می)              ّ       ارگان جبهه مل ی اروپا(در روزنامه باختر امروز 
شود چطور است که برای                ً         فرمايند و عينا  منتشر می دانشجويان و غيره دستخط صادر می

 مصدق با وجود چنين اعتراضاتی» .آورند                       ً                 کشته شدن صدها نفر ابدا  به روی مبارک نمی
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 ١۵در چند صفحه پيش نظر مصدق را در مورد جريان  )١٠٨(». تفاوت باقی ماند بی
آيند و اگر هم بيايند در آخر سر  روحانيون تا آخر نمی« آوردم که گفته بود ۴٢خرداد 

  » آغاز روشنی دارد و پايان تاريکی« و يا» کنند خراب می

  
  کاشانی و دولت کودتا 

ای در مورد دو جلد  طالع خوانندگان چند نکتهدر اينجا مناسب ديدم که برای ا
الدين مدنی تأليف و  را که آقای دکتر سيدجالل» تاريخ سياسی معاصر ايران« کتاب

  : تنظيم کرده است ياددآوری کنم

ـ بنا بگفته صاحب کتاب تاريخ معاصر، کتاب سلسله درسهايی بوده که بنابه ١
کده افسری در جمهوری اسالمی درخواست سرتيپ نامجو که اولين فرمانده دانش

شده است و ابتداء توسط دانشکده  بوده، وسيله ايشان به دانشجويان تدريس می
افسری و مخصوص دانشجويان آن دانشکده چاپ گرديده و سه جلد بوده است و 

 . در دو جلد انتشار پيدا کرده است» شورای تبليغات اسالمی«سپس وسيله 

ن خط کاشانی ـ آيت تنظيم گرديده، دارای تحريفات ـ کتاب که در حقيقت در تبيي٢
تاريخی چندی در جهت تخريب مصدق و طرفداران وی و غلبه دادن خط کاشانی ـ 

 : کنم بقايی بر خط مصدق است که از باب نمونه به دو مثال اشاره می

 ٢٨هللا کاشانی که در رأس جناح مذهبی بعد از  آيت« :نويسد الف ـ وی می
های زاهدی و عالء مخالفت کرده بود و در زمان عال تا مرز  حکومتمرداد هم با 

  )١٠٩(» . اعدام پيش رفته بود

بود  ٣١تير  ٣٠بقايی که از گردانندگان اصلی « :گويد در مورد بقايی نيز می
هللا کاشانی بود و تا به آنجا پيش رفت که در  در اختالف با دکتر مصدق به همراه آيت

برد گرچه او در همان  تر مصدق در بازداشت به سر میروزهای آخر حکومت دک
روزهای اوليه حکومت زاهدی به مخالفت با وی برخاست و اين مخالفت به تبعيد و 

ّ                              وزيری زاهدی انجاميد ام ا مخالفتهای او در يک سال آخر  زندان در تمام طول نخست                      
بعد از حکومت مصدق از عوامل سقوط مصدق شناخته شد و با وضعی که دولتهای 

  )   ١١٠(». مرداد پيش آوردند و جاهت ملی خود را از دست داد ٢٨کودتای 

هللا کاشانی در چه تاريخی بعد از کودتا  نويسنده با مشخص نکردن اينکه آيت
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                                                                          ً با حکومت زاهدی به مخالفت برخاست، قصد دارد به خواننده چنين القاء کند که اوال  
     ً                                          ثانيا  بالفاصله بعد از کودتا، عليه دولت کودتا به هللا کاشانی مخالف کودتا بوده و  آيت

هللا کاشانی را  برای روشن شدن ذهن خوانندگان روابط آيت.  مخالفت برخاسته است
  : آورم مرداد به ترتيب می ٢٨با دولت کودتا، بعد از 

  ١٠١٩، شماره ١٣٣٢شهريور  ١روزنامۀ شاهد، . ١

هللا  وزير از حضرت آيت ی نخستمرداد ـ آقا ٣١بقرار اطالع ديروز ـ شنبه «
آبادی  شمس قنات: کاشانی تقاضای وقت مالقات کردند و در شميران با حضور آقايان

هللا کاشانی را مالقات نمودند در اين  زاده آيت دکتر بقايی، نادعلی کريمی و حائری
وزير راجع به نفت و غرامت سؤال کردند،  هللا از نخست مالقات حضرت آيت

  : جواب دادند که وزير نخست

نفت به انگلستان بهيچوجه نخواهم داد و غرامت را هم چون انگلستان هيچگونه 
  )١١١(» . حقی ندارد نخواهم پرداخت

  ١٣٣٢شهريور  ٢اطالعات، . ٢

ـ پنج نفر از مخبرين خارجی با دستگاه ١٣٣٢شهريور  ٢بعد از ظهر ديروز ـ «
. هللا کاشانی مالقات نمودند با آيتصورت در منزل آقای خليلی  فيلمبرداری و ضبط

من اميدوارم که آقای زاهدی موفق : هللا کاشانی نسبت به حکومت زاهدی فرمودند آيت
  ) ١١٢(». به انجام اصالحات بشود و از فقر و ناامنی و کمونيزم جلوگيری کند

  ١٣٣٢شهريور  ٣کيهان، . ٣

چرا «اين سؤال ـ  شهريور با مخبرين خارجی در مورد ٣هللا کاشانی در  آيت
                              ّ                 جنابعالی رياست مجلس شورای مل ی را قبول کرديد؟ 

ج ـ رياست مجلس در شأن من نبود و من از اين جهت اين مقام را پذيرفتم که 
  » .خواست شروع کند و يکسال بعد شروع کرد بگيرم جلو فعاليتهائی که مصدق می

  س ـ نظر شما راجع به تخريب منزل دکتر مصدق چيست؟ 

من راضی نبودم مردم خانه دکتر مصدق را خراب و باو توهين کنند ولی ج ـ 
های شاه سابق ايران  مصدق برخالف قانون اساسی قدم برداشت و دستور داد مجسمه

که در فرانسه وقتی که مردم رژيم  های عمومی بردارند در حالی را از جايگاه
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  )١١٣(» . نگاه داشتندهای ناپلئون را در جای خود  جمهوری اعالم کردند مجسمه

» المصری«هللا کاشانی در مصاحبه با روزنامه  ، آيت٣٢شهريور  ١٧کيهان . ۴
  :گفتند

کنم  دارد پشتيبانی می من از ژنرال زاهدی مادام که به منفعت ايران قدم برمی«
نمايد با او مخالفت  و هر وقت که به نظرم برسد او برخالف مصلحت ايران عمل می

توانيم  توان راجع به اعمال زاهدی قضاوت کرد و ما هم نمی اين لحظه نمیتا . نمايم می
  » .رويه خود را در قبال او معين نمائيم

  س ـ آيا عقيده داريد که مصدق مستحق همين سرنوشتی بود که باو رسيد؟ 

  . ج ـ خداوند عادل است و آنچه بر مصدق گذشته نتيجه عدل خداوندی است

ه دکتر مصدق برای برقراری رژيم جمهوری فعاليت س ـ آيا عقيده داريد ک
  کرد؟  می

خواست  ماه قبل می ۴مصدق . کوشيد ج ـ آری، برای برقراری جمهوريت می
ای به شاه نوشتم و از او خواستم که از  که شاه را از ايران اخراج نمايد ولی من نامه

ً                       مسافرت خودداری نمايد و شاه هم موقتا  از فکر مسافرت منصرف شد يک ) ١١۴(                                   
ّ                هفته قبل، مصدق شاه را مجبور کرد که ايران را ترک نمايد ام ا شاه با عزت و                                                         

  . محبوبيت چند روز بعد بازگشت

در اينجا ملت شاه را دوست دارد و رژيم : هللا کاشانی سپس اظهار داشت آيت
  ) ١١۵(»جمهوری مناسب ايران نيست

  ١٣٣٢شهريور  ٢٣کيهان، . ۵

در رابطه با اينکه آيا » اخبار اليوم«احبه با خبرنگار هللا کاشانی در مص آيت
  : ها در اين مسئله وجود دارد گفت دست خارجی

وضع خوبست و خطر برطرف شده، اين ! ما خيلی ساده هستيم، خيلی ساده«
تمام هم و کوشش او اين شده بود که . مصدق راه را گم کرده و مستحق اين عاقبت بود

ّ                                        ام ا در مورد انگشتهای خارجی تا آنجا که من ... اد مصدقزنده ب: مردم فرياد زنند  
مصدق عليه شاه شوريد و موقعيت و نفوذ شاه را در بين ! دانم چنين چيزی نبوده می

خواست مصدق را عزل کند ولی من  شاه چهار ماه قبل می. مردم فراموش کرد



     ٢١٧ 
  

  

  »!وساطت کردم تا اينکه وارد اين نبرد شديم و پيروز گرديديم

که کشورتان با اين مبارزه خونين عليه  توانستيد در حالی آيا نمی: گفتم به او
  انگليسيها مشغول بود، با مصدق بسازيد؟ 

ای برادر مسلمان، من و مصدق، دو روح : هللا از اين سؤال بر آشفت و گفت آيت
هللا  از آيت... بمن و کشورش خيانت کرد. در يک بدن بوديم ولی او خيانت کرد

هللا کاشانی بيدرنگ جواب  به نظر شما بزرگترين اشتباه مصدق کدامست؟ آيت: پرسيدم
  .پايمال کردن قانون اساسی با عدم اطاعت اوامر شاه: داد

  :هللا کاشانی درباره مجازات مصدق نظر خود را اينطور شرح داد آيت

طبق شرع شريف اسالمی مجازات کسی که در فرماندهی و نمايندگی کشورش 
  )  ١١۶(»انت کند مرگ استدر جهاد خي

  ١٣٣٢مهر  ١٩کيهان، .  ۶

  هللا کاشانی  ـ رئيس دولت با آيت ٣٢مهر  ١٨مالقات ديروز ـ «

اند در  از ابتدای روی کار آمدن دولت جديد، آقای سپهبد زاهدی تصميم گرفته
ديروز ظهر اين مالقات در . هللا کاشانی مالقات کنند روز يکبار با حضرت آيت ١۵هر 

هللا صرف  وزير با آيت شخص ثالثی صورت گرفت و ناهار را آقای نخست منزل
و در خصوص امور . نمودند در اين جلسه دو نفر از نمايندگان  مجلس حضور داشتند

  )١١٧(». جاری و کارهای مملکتی تبادل نظر شد

    ١٣٣٢مهر  ٢۵اطالعات، .  ٧

يرمستعفی دوره هفدهم هللا کاشانی با برخی از نمايندگان غ چهارمين جلسه آيت«
مجلس شورای ملی چهارمين جلسه که بعنوان جبهه ملی در دو هفته اخير تشکيل 

در اين جلسه که طبق قرار قبلی در منزل آقای علی زهری تشکيل گرديد و ... شده
هللا کاشانی و آقايان دکتر بقايی، مکی،  مذاکرات آن قريب سه ساعت بطول انجاميد آيت

  ) ١١٨(». و زهری شرکت داشتند زاده مشار، حائری

    ١٠٧۶ش  ١٣٣٢آبان  ١٢، »شاهد«روزنامه .  ٨

هللا کاشانی و آقايان  ـ جلسه ای با حضور آيت ١٣٣٢آبان  ١٠يکشنبه شب ـ « 
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  )١١٩(» . دکتر بقايی، مکی و مشار تشکيل گرديد و راجع به نفت مذاکرات بعمل آمد

    ١٣٣٢آبان  ٢٨کيهان، .   ٩

به اطالع خوانندگان گرامی رسيد طبق قرار قبلی عصر ديروز        ً که قبال   بطوری«
: هللا کاشانی و آقايان آيت:                                     ّ         ای از آقايان غيرمستعفی مجلس شورای مل ی مرکب از عده

ای در منزل آقای مشار تشکيل دادند که  مکی، دکتربقايی، مشار و زهری جلسه
  ) ١٢٠(».                 ً                    مذاکرات آن تقريبا  تا ده شب ادامه داشت

    ١٣٣٢دی  ٨العات، اط.  ١٠

ـ، در مسجد سلطانی مجلس ختم از طرف ٣٢دی  ٨ساعت نه و نيم صبح ـ «
هللا کاشانی برپا گرديد و آقايان علما و روحانيون و چند تن از وزيران و آقای  آيت

نورزاد رئيس دربار شاهنشاهی به نمايندگی از طرف اعليحضرت همايونی و 
وزير در اين مجلس حضور  نماينده آقای نخست نمايندگانی سياسی کشورهای اسالمی و

هللا بهبهانی در مجلس ختم شرکت کردند و آقای سيددمحم  ساعت ده حضرت آيت. داشتند
موسوی واعظ به منبر رفت و شرحی از فضايل اخالقی و مقامات علمی فقيد سعيد 

  )١٢١(».هللا صدر ايراد کرد و مقارن ظهر مجلس ترحيم برچيده شد  آيت

هللا کاشانی بعد از تجديد رابطه با انگليس و دور زدن و کنار گذاشته شدنش  يتآ. ١١
ی  ، طی نامه٩/١٠/٣٢روز بعد از کودتا، در تاريخ  ١٢ماه و  ۴                  ً وسيله زاهدی، دقيقا  

کند و  به دوست خود آقای حاج دمحمعلی توتونچی، زبان به شکوه و شکايت باز می
در قسمتی از . اندازد را به گردن مصدق می برای تبرئه کردن خود و دوستانش گناه

خداوند جزای مصدق را بدهد که تمام زحمات و فداکاريهای من و ... «نامه آمده است 
شد و خودش به  اگر مجلس را تعطيل ننموده بود تجديد رابطه نمی. ملت را بباد داد

  ) ١٢٢(». آمد رفت و اين روزگار پيش نمی حبس نمی

هللا زاهدی  ای به سپهبد به فضل طی نامه ١۵/١٠/٣٢تاريخ هللا کاشانی در  آيت
جنابعالی بايد کمال ... « :نويسد دارد و می وی را از دخالت در انتخابات بر حذر می

دقت را داشته باشيد و توجه بفرمائيد که اعضاء انجمن نظاتر تهران بايستی از ميان 
شند تا معلوم شود که دولت قصد افرادی انتخاب شوند که مورد توجه و اعتماد مردم با

شوم که اگر انتخابات  مداخله در انتخابات را ندارد در خاتمه اين نکته را هم متذکر می
فرمايشی انجام بگيرد هر قراردادی که در مجلس هيجدهم به تصويب برسد از نظر 
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 باشد و سرنوشت آن مانند قرارداد تحميلی نفت ملت ايران دارای ارزش و اعتبار نمی
  )١٢٣(». خواهد بود ١٩٣٣

در رابطه با  ١۴/١١/٣٢ای که در تاريخ  هللا کاشانی طی اطالعيه      ً    مجددا  آيت
کند،  تجديد رابطه با انگلستان و مسئله نفت و رعايت آزادی کامل انتخابات صادر می

  : شود در پايان آن متذکر می

گرديدم                                                   ً      خاتمه چنانچه در پايان نامه خود به آقای زاهد ی قبال  متذکر«
ام اگر مجلس هيجدهم با اين  هائی که در راديوهای دنيا نيز منتشر گرديده گفته اعالميه

وضعيت ننگين تشکيل شود، هيچکس جز معدودی نوکران و سرسپردگان اجنبی آن را 
شناسند و هر قراردادی که به تصويب برساند سرنوشت آن بدتر از         ّ     به رسمي ت نمی

شکی نيست که با صدور اين اعالميه گرفتار انواع . دخواهد بو ١٩٣٣قرارداد نفت 
  )١٢۴(». تهمتها و حمله جرائد مزدور دولت اجانب خواهم شد

با توجه به اسناد غيرقابل انکاری که مشاهده شد، برخالف نوشته آقای دکتر 
نه تنها با دولت کودتا مخالفتی نداشته است بلکه : هللا کاشانی الدين مدنی آيت سيدجالل

حکومت زاهدی حداقل تا چهار ماه بعد از کودتا، به رايزنی، مشاوره و ديده و با 
که سپهبد زاهدی از  ١٣٣۴پرداخته است که بعد از آن هم تا فروردين سال  بازديد می

وزيری برکنار و حسين اعال بجای او برگزيده شد، هيچگاه مخالفت جدی با  نخست
  . وی بعمل نياورده است

ها،  ، که در قيد حيات بود، در مکاتبات، سخنرانی١٣۴٠اسفند  ٢٣ـ تا در تاريخ 
های خود، حتی يکبار از دولت زاهدی بعنوان دولت کودتا ياد نکرده،  مذاکرات و نامه

ها را در آن  بلکه آنچه را که اتفاق افتاد، آن را به مردم نسبت داده و دست خارجی
  . شمرده است» ینتيجه عدل خداوند« ديده و مهمتر آنکه آن را نمی

هللا کاشانی بزرگترين اشتباه مصدق را پايمال کردن قانون اساسی، اطاعت  ـ آيت
نکردن اوامر شاه و کوشش کننده برقراری جمهوری عنوان نموده و بدون بردن 

  . دانسته است نامه مصدق، وی را خائن و مستحق مرگ می

ش با سپهبد زاهدی اظهار در مورد اختالف ١٣٣٢هللا کاشانی در اسفند ماه  ـ آيت
شناسم در  دانيد آقای زاهدی را من پانزده سال است می طور که می همان«: داشته است

زمانی که رئيس  ١٣٢٨شد تا اينکه در سال  اين مدت دوستی ما روز به روز بيشتر می
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نظميه بودند فرزندم را از زندان نجات داده و در انتخابات تهران نيز دخالتی ننمود من 
پس از بازگشت به ايران خيلی به ايشان معتقد شدم و هميشه او را بعنوان يک دوست 

کردم، صحيح است که در جريان تحصن او، من با دارا بودن مقام  صميمی خطاب می
ملی دستور مواظبت و پذيرائی از ايشان را دادم ولی   رياست مجلس شورای

يد بداند من در زمامداری آقای زاهدی دانند ملت ايران با طوری که خود ايشان می همان
در اوان حکومت روابطم با او عادی بود و در مالقاتها اغلب در پيرامون . مؤثر نبودم

کردم اشخاص شايسته را برای  دادم و از ايشان درخواست می انتصابات تذکر می
قبل  آمد و من آن را همکاری دعوت نمايد تا اينکه موضوع تجديد روابط با انگليس پيش

. از تصويب مجلس جايز ندانستم و بايشان حضوری گفتم و چندين بار هم پيغام دادم
توانستم ناظر  و چون نمی) ١٢۶(انتخابات شروع شد ) ١٢۵(پس از تجديد روابط 

وزير نوشتم و چون  ای به آقای نخست نامه  دخالت مأمورين در انتخابات باشم نخست
         ً                                     م و اخيرا  نيز بدبير کل سازمان ملل متحد تلگراف ای منتشر کرد نتيجه نداد، اعالميه

نمودم که وضع فعلی ايران بصورتی است که تمام نمايندگان سياسی خارجی ناظر آن 
منظور از اين مخالفت اغراض شخصی نبود و جز تأمين آزادی و عدم . باشند می

ضرم تن باشد حا کننده نمی دخالت خارجيان چيز ديگری نيست و اگر نظريات من قانع
  )١٢٧(». به تبعيد و زندان دهم چون از زندگی خسته شده و احتياج به استراحت دارم

او در « الدين مدنی که در مورد دکتر بقايی و اينکه بنابه نوشته آقای دکتر جالل
همان روزهای اوليه حکومت زاهدی به مخالفت با وی برخاست و اين مخالفت به 

اين مطلب بنابر ) ١٢٨(»وزير زاهدی انجاميد نخستتبعيد و زندان او در تمام طول 
ّ                     ام ا عالوه بر اسنادی که . اسناد غيرقابل انکار ذکر شد، نادرست و تحريف تاريخ است  

مخ  شعبان بی« ١٣٢٩در اوايل دی ماه : گردد ذکر شده، چند نکته ديگر بدان افزوده می
مۀ شاهد مراجعه کرد و تهران به چاپخانه و روزنا» ها و افراد شرور يکی از چاقوکش

هر کاری شما داشته باشيد برای انجام آن ... ضمن مالقات با دکتر بقايی اظهار نمود«
تا پای جان ايستادگی خواهم نمود در آن زمان بقايی گفته بود روز ديگری به او 

  )١٢٩(»مراجعه نمايد تا با هم صحبت کنند

مخ قرار  کشان شعبان بینيروهای بقايی در کنار چاقو« مرداد ٢٨در کودتای 
ناصر بقايی، پسر . داشتند و طرفداران وی در شهرستانها نيز به فعاليت مشغول بودند

زاده ارسال کرد و در آن از تظاهرات  ای از طريق منصور رفيع عموی او، نامه
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مرداد سخن گفت شبکه حزب زحمتکشان در تهران و  ٢٨طرفداران بقايی در روز 
سازمان نظامی حزب، نقش مخرب ايفا کردند که يکی از آنها  شهرستانها، همراه با

  )١٣٠(». قطعه قطعه کردن سخايی، رئيس شهربانی کرمان، بود

مرداد نام وی در فهرست ليست کسانی  ٢٨به پاس خدمات بقايی در کودتای 
که نشان افتخار دريافت کردند قرار گرفت و وی به دريافت يک نشان رستاخيز 

  . مفتخر گرديد

ای  مدتی بعد از کودتا رئيس ستاد ارتش، سر لشکر نادر باتمانقليچ در نامه«
  : خطاب به بقايی نوشت

  جناب آقای دکتر بقايی

مرداد ابراز  ٢٨به فرمان مطاع شاهانه به پاس فداکاريهايی که در قيام ملی 
  ) ١٣١(». گرديد ايد به اعطاء يک قطعه نشان رستاخيز درجه يک مفتخر می داشته

که  ابط شخصی بقايی و زاهدی در روزهای نخست کودتا حسنه بود تا جائیرو
به هنگام بررسی مجدد روابط ايران و انگليس، بقايی مورد مشورت زاهدی قرار 

  : گرفت

  .خيلی فوری است«

  جناب آقای بقايی 

 ١١/٩/١٣٣٢برای شور در مسئله مهمی خواهشمندم در تاريخ چهارشنبه 
  . در کاخ وزارت امورخارجه حضور بهم رسانيد) بعد از ظهر ۴( ١۶ساعت 

  )١٣٢(»وزير سپهبد زاهدی نخست

بعد از اينکه آقای بقايی در . خواند می»        ّ قيام مل ی« مرداد را ٢٨بقايی کودتای 
عصر « در کرمان عليه انتخابات مجلس هجدهم سخنرانی کرد و ١٣٣٣اوايل سال 

ها مالقات کرد و فرامينی به  اقوکشروز سخنرانی، در منزل آگاه يزدی با اوباش و چ
  ) ١٣٣(»های متعدد ايجاد نمايند او دستور داد اوباش دسته. آنها صادر نمود

بقايی بنا به رأی کميسيون امنيت اجتماعی کرمان، به اتهام اغتشاش و تهديد به 
  )١٣۴. (قتل به يک سال تبعيد به جزيره هرمز محکوم شد
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انی کرمان، و محکوم شدن به يک سال تبعيد آقای بقايی چند روز بعد از سخنر
، تلگرافی وسيله فرماندار بندرعباس ٢۴/٣/١٣٣٣به جزيره هرمز زاهدی در تاريخ 

  : برای بقايی ارسال کرد که متن آن چنين است

  جناب آقای دکتر بقايی «

نظر به سوابق و زحمات جنابعالی از تصميمی که مأمورين روی انجام وظيفه 
. تأسف شدم و به همان دليل دستور دادم تجديد نظر کنند و موافقت نمودندگرفته بودند م

  )١٣۵(». ای که مايل باشيد برويد جنابعالی آزاد هستيد تا به هر نقطه

فرمايشی « ای تبعيد بقايی مقوله» زندگينامه سياسی بقايی« بنا به نوشته کتاب
ً                                   بيش نبود و اساسا  قبل از اينکه حکم اجرا شود با مساعی دربار و خطيبی دستور                  

آلود  آزادی او داده شد، ليکن مثل هميشه بقايی درصدد برآمد آب را بيش از پيش گل
دستور داده شده بود بقايی به تهران و همراهانش به جمال . کند و مظلوم نمايی نمايد

آباد اراک فرستاده شوند و همين امر باعث گرديد که بقايی از مرکز توطئه يعنی 
ّ                                                 ام ا زاهدی به تهران نرفت و به زاهدان رفت و در آنجا ) ١٣۶(». رج شودکرمان خا  

   )١٣٧( .اقامت گزيد

آقای  ١٣٣٣بنابر اين معلوم شد که تا بعد از انتخابات هيجدهم و اواخر خرداد 
و به عکس يکی از همکاران و ياری  )١٣٨(بقايی نه تبعيد و نه زندانی بوده 

ّ                 دهندگان مه م کودتا بشمار می   . دآي          

  
  سند يا جعل تاريخی 

الدين مدنی در  ب ـ نکته مهم ديگری که بعضی و از جمله آقای دکترسيد جالل
آورده و کوشش شده است که آن را بعنوان يک داده و » تاريخ سياسی معاصر«کتاب 

مرداد  ٢٨هللا کاشانی در کودتای  سند تاريخی مهم برای پاک و مبرا کردن نقش آيت
هللا  ، که در آن آيت٣٢مرداد  ٢٧ای است به تاريخ   زند، نامهسا )١٣٩( مطرح ٣٢

  . کاشانی، مصدق را از وقوع يک کودتای حتمی وسيله زاهدی مطلع ساخته است

  : متن نامه به شرح زير است

  وزير معظم جناب آقای دکترمصدق، دامه اقباله  حضرت نخست«
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دين و ملت  گرچه امکان برای عرايضم نمانده ولی صالح: شود عرض می
ورزيها و  برای اين خادم اسالم باالتر از احساسات شخصی است و عليرغم غرض

دانيد که هم و غمم در نگهداری  بوق و کرنای تبليغات شما خودتان بهتر از هر کس می
از تجربيات روی کار آمدن . دولت جنابعالی است که خودتان به بقاء آن مايل نيستيد

ام تير کذائی يک بار  خواهيد مانند سی بر من مسلم است که میقوام و لجبازيهای اخير، 
حرف اينجانب را در خصوص اصرارم . ديگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه برويد

ام را سنگباران و ياران  خانه. در عدم اجرای رفراندوم نشنيديد و مرا لکه حيض کرديد
اشتيد شما را ببرد بستيد و حاال نه و فرزندانم را زندانی فرموديد و مجلس را که ترس د

زاهدی را که من با زحمت در . ايد گاهی برای اين ملت گذاشته مجلسی هست، و نه تکيه
مجلس تحت نظر و قابل کنترل نگهداشته بودم، با لطائف الحيل خارج کرديد و حاال، 

اگر نقشه شما نيست که . همانطور که واضح بوده در صدد به اصطالح کودتا است
ام تير عقب نشينی کنيد و به ظاهر قهرمان زمان بمانيد، و اگر حدس و نظر  مانند سی

به شما گفتم، به » دزاشيب«من صحيح نيست که همانطور که در آخرين مالقاتم در 
هند رسن هم گوشزد کردم که آمريکا ما را در گرفتن نفت از انگليسيها کمک کرد و 

  . اهد بدست جنابعالی اين ثروت را بچنگ آوردخو             ّ                حاال بصورت مل ی و دنياپسندی می
ً                اگر واقعا  با ديپلماسی نمی اين نامه سندی در تاريخ ملت . خواهيد کنار برويد          

تان نسبت به خودم، از  ايران خواهد بود که من شما را با وجود همه بديهای خصوصی
که فردا وقوع يک کودتا بوسيله زاهدی که مطابق با نقشه خود شما است آگاه کردم 

ِ                         جای  هيچگونه عذر موجهی نباشد    .  
کنم، با اظهار تمايل شما، سيد مصطفی و  اگر براستی در اين فکر اشتباه می

ايام بکام . خدا بهمه رحم فرمايد. فرستم ناصرخان قشقايی را برای مذاکره خدمت می
  ) ١۴٠(»باد  سيد ابوالقاسم کاشانی

  : ستو پاسخ دکتر مصدق به نامه فوق بشرح زير ا

اينجانب مستظهر به . مرقومه حضرت آقا، وسيله آقا حسن سالمی زيارت شد«
  )١۴١(»دکتر مصدق.    والسالم.            ّ            پشتيبانی مل ت ايران هستم

  : اند در رابطه با نامه فوق نکات زير برای جويندگان حقيقت حائز اهميت

ار ، برای اولين ب١٣٣٢مرداد  ٢٨سال از کودتای  ٢۵نامه بعد از گذشت . ١
به پاريس آمد، در پاريس انتشار پيدا کرد و  ١٣۵٧هنگامی که آقای خمينی در سال 
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معلوم نيست به چه دليل چنين نامه مهمی را مدت يک ربع قرن از انظار و افکار 
که در طول اين مدت کتابها  و مطالب  اند، در صورتی عمومی مخفی نگاه داشته

  . مرداد و نقش کاشانی، منتشر شده بود ٢٨گوناگونی در رابطه با مصدق و کودتای 

وزيری،  تا بحال در کجای دنيا ديده شده است که رئيس دولتی و يا نخست. ٢
ُ               موافق نقشه خودش، ديگری عليه او کودتا کند؟ اين بيشتر به ج ک و خنده شبيه                                                         

وزيری که خودش نقشه کودتا عليه خودش طراحی کند،                   ً     است تا دليل و اصال  نخست
وزير باشد؟ چنين انسانی به ديوانه و مجنون بيشتر شبيه است تا  نخستتواند  می

  . انسان

مرداد يک  ٢٧اند که ناصرخان قشقايی در  جعل کنندگان نامه متوجه نبوده. ٣
ساعت هشت بعد از ظهر روز نهم اسفند . روز قبل از کودتا در تهران نبوده است

به فارس حرکت کند و وی نيز                                         ً ، فراکسيون نهضت ملی تصويب کرد که وی فورا  ٣١
و از روز دهم  )١۴٢( .بدون معطلی همان روز به سمت فارس حرکت کرده است

و حتی بعد از کودتا در نقاط مختلف فارس و بين  ٣٢مرداد  ٢٨اسفند تا کودتای 
عشاير بسر برده و خاطرات روزانۀ خود را به ترتيب که در چه نقاطی از فارس بوده 

  )١۴٣( .گذرانده است ياداشت کرده، خود تکذيب نامه استو روزها را چگونه 

زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت نظر و « تنها اين جمله نامه که. ۴
قابل کنترل نگاه داشته بودم، با لطايف الحيل خارج کرديد و حاال همانطور که واضح 

  »بوده درصدد به اصطالح کودتا است

دهد که  سازد و نشان می نامه را مدلل می و تنها اين يک جمله مخدوش بودن
  : هللا کاشانی با آگاهی کامل با کودتاچيان همکاری و همگامی داشته است زيرا آيت

فرماندار نظامی تهران  ٣٢ارديبهشت  ١٢روز « مطابق وقايع اتفاق افتاده،
 ای اطالع داد که رئيس شهربانی بوسيله چند تن از افسران بازنشسته و طی اعالميه

هللا زاهدی در اين  مخالفين دولت بقتل رسيده و دکتر مظفر بقايی و سرلشکر فضل
متعاقب اخطار راديوئی فرماندار نظامی به سرلشکر زاهدی . اند جنايت دست داشته

هللا کاشانی  مبنی بر معرفی خود به فرماندار نظامی، سرلشگر زاهدی با موافقت آيت
لس آورده شده و به بهانۀ نداشتن امنيت در آنجا رئيس مجلس، بوسيله ميراشرافی به مج

  ) ١۴۴(». متحصن گرديد
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ارديبهشت سرلشکر زاهدی که بدليل شرکت در قتل رئيس شهربانی  ١۴روز 
بايد خود را به فرماندار نظامی تهران معرفی کند، از سوی رئيس مجلس و نمايندگان 

  . گيرد مخالف دولت، مورد استقبال و پذيرائی قرار می

ـ جلسه هيئت ٣٢ارديبهشت  ١۴دقيقه بعد از ظهر  ٢۵و  ٩مقارن ساعت «
رئيسه مجلس که برای اولين بار در حضور رئيس مجلس در اطاق رياست مجلس 

نفر از نمايندگان بديدن آقای  ١۵هللا باتفاق  تشکيل گرديده بود پايان يافت و حضرت آيت
  . سرلشکر زاهدی رفتند

ی ملی مقابل ساختمان مجلس سنای سابق عمارت حوزه رياست مجلس شورا
هللا در آن  باشد و آقای سرلشکر زاهدی طبق دستور و موافقت حضرت آيت می

موقعی که به آقای . اند سابق مجلس سنا سکونت اختيار کرده ساختمان در اطاق رئيس
آيند تا جلو عمارت از رئيس  هللا بديدن ايشان می سرلشکر اطالع دادند حضرت آيت

هللا با سرلشکر زاهدی روبوسی کردند و سپس به  استقبال نمودند و حضرت آيتمجلس 
هللا بزرگی  آقای سرلشکر زاهدی اظهار داشتند از اينکه حضرت آيت. اطاق وارد شدند

  .   اند نهايت تشکر و سپاسگزاری دارم فرمودند و بديدن اينجانب تشريف آورده

  : دوستی ديرين خود گفتند هللا در پاسخ با اشاره به سوابق حضرت آيت

باشيد و بعالوه مورد احترام همه آقايان بوده و هستيد و از  شما مهمان مجلس می
مزاحمتهايی که تاکنون برای شما فراهم شده متأسفم چون من خدمات شما را به نهضت 

اينجا . ام و اميدوارم بخدمات بيشتری بتوانيد نامل شويد ملی ايران هنوز فراموش نکرده
در اين موقع حضرت . توانيد تا هر وقت که بخواهيد باشيد م خانه ملت است و شما میه

هللا کاشانی رئيس گارد مجلس شورای ملی را احضار و دستورهای الزم را صادر  آيت
    ً                                                                   ضمنا  آقای آبتين رئيس اداره بازرسی مجلس سابق سنا را مأمور پذيرائی ايشان . کردند

  . فرمودند

از نيم ساعت توقف مقارن ساعت ده بعد از ظهر باتفاق هللا پس  حضرت آيت
» . آقايان نمايندگان از اطاق سرلشکر زاهدی خارج شدند و مجلس را ترک گفتند

)١۴۵   (  

متن فوق صريح است که لطايف الحيل و کنترلی در کار نبوده است بلکه 
ماه و اندی  ۶هللا کاشانی  خود آيت. حمايت و پشتيبانی از زاهدی منظور بوده است
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صحيح است که در جريان « :بعد از کودتا، در رابطه با تحصن زاهدی در مجلس گفت
تحصن او، من با دارا بودن مقام رياست مجلس شورای ملی دستور مواظبت و پذيرائی 

دانند ملت ايران بايد بداند من در  از ايشان را دادم ولی همانطوری که ايشان می
عالوه بر اين هندرسن سفير کبير آمريکا در ). ١۴۶(». مزمامداری زاهدی مؤثر نبود

به وزارت ) ١٣٣٢ارديبهشت  ١٨جمعه ( ١٩۵٣تهران در تاريخ هشتم مه 
اين حقيقت که تيمسار زاهدی روی هم رفته مورد « :دهد امورخارجه آمريکا اطالع می

د در پذيرش دوستانه از سوی گروهی از نمايندگان مجلس در زمان پناهگيری اخير خو
زاهدی با ... باشد آنجا قرار گرفت، مشخص کاهش نفوذ و وجهه مصدق در مجلس می

طور                                    ً                             پناهگيری در مجلس موضع خود را مجددا  باز پس گرفته و وضع خود را به
  ) ١۴٧(». نمايد جداگانه به رهبران مجلس و مطبوعات عرضه می

رت به وزا) ١٣٣٢فروردين  ١١شنبه  سه( ١٩۵٣مارس  ٣١هندرسن در 
باشد تيمسار  تنها فرد باقی که قادر به جانشينی مصدق می« دهد که خارجه اطالع می

زاده، بقايی و  زاهدی از پشتيبانی رهبران سياسی نظير کاشانی، حائری. زاهدی است
ّ   کاران و ارتش برخوردار است مک ی  برادران ذوالفقاری و همين طور ساير محافظه                            

زاهدی سه روز پيش به طور محرمانه از عالء . ايدنيز ممکن است از وی پشتيبانی نم
  )١۴٨(». ديدار نموده

هللا کاشانی قبل و بعد از کودتا با سپهبد  از تمام اينها که بگذريم، روابط آيت. ۵
زاهدی رئيس دولت کودتا که به ترتيب تاريخ آورده شد، خود بهترين تکذيب آن نامه 

  . است

تا  ٣٢مرداد  ٢٨هللا کاشانی از کودتای  آيت              ً            و همچنانکه قبال  متذکر شدم، .  ۶
که در قيد حيات بود نه تنها نامی از کودتا بر زبان و يا قلم نياورده  ١٣۴٠اسفند  ٢٣

مطلب اخير خود . است بلکه آن واقعه را يک حادثه طبيعی و مردمی قلمداد کرده است
هللا  ه نام آيترساند که نامه جعلی است و برای اهداف خاصی نامه ب به تنهايی می

  .کاشانی جعل گرديده است
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  کاشانی بعد از کودتا

کودتاچيان ابتداء، چند ماهی با اغفال و در ظاهر نقش دادن و به بازی گرفتن 
هللا کاشانی و ساير همگامان وی و پس از مستقر گردانيدن حکومت کودتا و  آيت

مصدق با دور زدن                                                    ّ مکيدن باقيماندۀ عصارۀ شکنندگان جبهه داخلی حکومت مل ی
هللا کاشانی و برقراری مجدد رابطه با انگلستان و پذيرش پرداخت غرامت و قرار  آيت

نشين و دستش را از امور و وسايل ارتباط  داد ديکته شده کنسرسيوم، وی را خانه
بعد از آن به شخصيت زدايی و هتک حيثيت وی پرداختند به . جمعی کوتاه کردند

هللا عظيم  روز که از عمر کودتا گذشته بود، بطور رسمی آيت ماه و چند ۶که  نحوی
ـ ٣٢اسفند  ٢روز يکشنبه ـ . الشأن کاشانی را بنام سيد ابوالقاسم کاشی ياد کردند

سرتيپ فرزانگان سخنگوی دولت و وزير پست و تلگراف و تلفن در يک مصاحبه 
  : مطبوعاتی به خبرنگاران جرائد چنين اظهار داشت که

 ً                                                       ا  شخصی بنام سيدابوالقاسم کاشی برای خود نمايی و کسب شهرت ـ اخير« 
مطالبی دور از حقيقت و انصاف در باب انتخابات و نفت و دخالت خارجيان در کار 

  ) ١۴٩(»... ايران گفته

بدوست خود آقای حاج دمحم  ١۵/١٢/٣٢ای که در تاريخ  هللا کاشانی در نامه آيت
  : کرده و گفته مثل آنست که روی آتش نشسته امعلی توتونچی نوشته عقد دل را باز 

با جدم اميرالمؤمنين عليه . توان کرد ايمان کور باطن چه می با مردم بی... «
توان داد  صلوات المصلين که با اين زبانها و قلمها مزايای محيرالعقولش را شرح نمی

هر چه من فداکاری برای خدا کردم مردم . چه کردند، من که خيلی ناچيز هستم
    ً                    ابدا  افسردگی ندارم، فقط . نمايد خواهند بگويند و بکنند تاريخ کشف حقايق را می می

فرسا غمگين و اندوهگين هستم، وهللا العظيم مثل آنست  برای هدر رفتن زحمات طاقت
خدا جزای مصدق را بدهد که اين خاک سياه را روی . که روی آتش نشسته باشم

  ) ١۵٠(».. .خودخواهی بسر اين مملکت ريخت

، گزارش ٣٢٠، شماره ١٣٣٣ارديبهشت  ١٢در » نامه دنيا«مخبر روزنامه 
  : هللا کاشانی رسيدم و از وی پرسيدم کرده که خدمت آيت

  شود؟  هللا را چه می خوب آيت«
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ـ ميخواستين چه شود آنقدر گفتم و فرياد برآوردم اين سنگر پارلمانی را از بين 
                                          ّ  روزهای سخت باشد قبول نکرد و باالخره نهضت مل ی  نبر تاملجاء و پناهگاهی برای

  ».سوزم ايران از بين رفت و من هم دارم در تنور می

                                                            ً هللا سؤال نموديم چطور شد در پيرامون نفت سکوت اختيار کرديد؟ فورا   از آيت
وقتی شروع به خواندن نموديم . از جيب لباده خود کاغذی را در آورده گفتند بخوانيد

نفر اعضاء کنسرسيوم نفت نوشته و در  ٢٢ای است که به  امه سرگشادهمتوجه شديم ن
        ً                                                                 آن شديدا  اعمال و رفتار نيم قرن اخير دولت انگلستان و شرکت سابق نفت را شرح 

اندکه محال  اند و در آخر اين نامه مشروح و مفصل تايپ شده خاطر نشان کرده داده
) واو(ه پس و پيش کردن حتی يک ای گذشته و اجاز ماده ٩است ملت ايران از قانون 

ايد يا  از کاشانی پرسيدم آيا اين نامه را بعنوان اعضاء کنسرسيوم فرستاده. را بدهد
  : خير؟ جواب داد

يک خبر مهم و موثق در آخرين لحظه که ترجمه انگليسی و فرانسه اين نامه 
چه بود؟  حاضر و آماده ارسال بود مرا از فرستادن آن باز داشت، ميدانيد آن خبر

ام که کنسرسيوم مواجه با شکست شده و تضاد بين انگليس و  اطالع قطعی بدست آورده
آمريکا بطور علنی پديدار شده و پس از وصول اين خبر فکر کردم اگر اين نامه را 

ها مخالف تشکيل  بفرستم شايع خواهد شد بدستور انگليسيها بوده چون انگليس
                                ً باشند چون من هم در نامه خود رسما   که نفت میکنسرسيوم و ورود آمريکا به معر

کنسرسيوم را غيرقانونی دانستم از اين لحاظ مصلحت نبود نامه مزبور فرستاده شود و 
  )١۵١(». قطع و يقين دارم با اين وضعی که پيش آمده موضوع نفت حل شدنی نيست

ای  ميه، اعال)يک سال بعد از کودتا(١٣٣٣هللا کاشانی درتاريخ اول شهريور آيت
در رابطه با کنسرسيوم نفت صادر کرده و نتايج شوم و عواقب ننگبار آن را متذکر 

ملت ... باشد به مراتب بدتروناگوارتر می ١٩٣٣اين قرارداد از قرارداد «: شده که
دهد سرنوشت حيات اقتصادی وی درخارج اين مملکت آن هم لندن  ايران اجازه نمی

د کرد برای چهل سال ديگر زير نفوذ اقتصادی اجنبی و هرگز قبول نخواه. معين بشود
  )١۵٢(»... باقی باشد

ا نظر به اينکه ايشان در تاريخ فوق طرد و خانه ّ                                             ام  نشين و در سانسور بسر   
  . برده است، اعالميه برای ثبت در تاريخ بوده است می
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به  ١٣٣۴دی  ٢٧آراء در  هللا کاشانی در رابطه با قتل رزم سرانجام آيت
دراطاق مجاور « وسپس )١۵٣(تانی ارتش احضارومورد بازجويی قرار گرفت دادس

  )١۵۴(»زرهی زندانی شد ٢زندان دکتر مصدق در لشکر 

و )١۵۵(هللا کاشانی وساطت کرد  ای به شاه از آيت هللا بهبهانی طی عريضه آيت
 بهمن ٢٣و  ٧، ٣هللا بروجردی نيز طی سه نامه جداگانه به شاه در تاريخهای  آيت

حتی مرحوم بروجردی ازشاه  )١۵۶( .، آزادی ايشان راخواستارشد١٣٣۴
  )١۵٧( .اند تا در مورد آقای کاشانی جلب رضايت مدعی خصوصی بشود خواسته

آبان به علت  ١٩تا اينکه در تاريخ ) ١۵٨(نشين بود  هللا، خانه بعد از آزادی آيت
وزير در تاريخ  مينی نخستکسالت در بيمارستان بازرگانان بستری گرديد، دکترعلی ا

اسفند  ١٨در بيمارستان از وی عيادت بعمل آورد و در تاريخ جمعه  ١٣۴٠دی  ٢
بنا به اظهار سخنگوی دربار  )١۵٩( .هللا عيادت کردند ، در منزل از آيت١٣۴٠

هللا  شاهنشاه بمنزل حضرت آيت«ـ  ١٣۴٠اسفند  ١٨شاهنشاهی روز گذشته ـ جمعه 
. فرما شدند و از ايشان عيادت فرمودند تری هستند تشريفکاشانی که بيمار و بس

هللا کاشانی از چهار ماه پيش در بيمارستان بازرگانان برای معالجه و  حضرت آيت
استراحت بستری شدند و چندی پيش نيز پروفسور کوولر از پاريس برای معالجه 

مروز ـ دقيقه صبح ا ۴۵و  ۵ساعت « و سرانجام) ١۶٠(». ايشان به تهران آمد
هللا کاشانی دار فانی را وداع و برحمت ايزدی  ، حضرت آيت۴٠اسفند  ٢٣چهارشنبه 

ِ                  همين که شاه در زمان بيماری و بستری بودن  کاشانی از وی در  )١۶١(». پيوست                                       
پروفسور کوولر را از پاريس  منزلش عيادت می کند و همچنين برای معالجه ايشان

اين ندارد که کاشانی چه خدمت بزرگی به شاه به تهران می آورند، خود حکايت از 
کرده است؟ و اين در حالی است که حتی شاه حاضر نيست که اسم مصدق را بشنود 

  .و حتی اجازه نمی دهد که مرحوم مصدق در جائی که وصيت کرده است دفن شود

  
  همگامی با ماسونها

در پيش فرماسونهای ايرانی از ابتدا روش از ارزش انداختن استقامت را 
زيرا برآن بودند که ايرانی بايد بدون استقامت خود را در اختيار غرب بگذارد . گرفتند

اما استقامت از لحاظ ادامه حيات ملی در استقالل، ارزش اول عامل . تا او را آدم کند
گرفت،  در گذشته نيز، هر بار ايران در معرض هجوم قرار می. بقای ايران بوده است
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نهادند، در پی مقاومت شکنی  ه به سلطه مهاجم مسلط گردن میگروه بنديهايی ک
اما به اين دليل حيات ملی ادامه . ارزش کنند کوشيدند استقامت را بی شدند و می می

اند و استقامت همچنان ارزش اول باقی  يافته است و مهاجمان در ايران به تحليل رفته
  .مانده است

که  پيش و بيش از همه به خاطر اينست دارند، اگر مصدق را ايرانيان دوست می
بينيم به طور سازمان يافته، فرماسونها را غسل  او نماد استقامت است و اگر می

پردازند، دليل اول آن  دهند و برای ساختن قوام، به تخريب مصدق می تعميد می
شدگان به غرب هستند و همچنان راه حل را تسليم غرق   که ماسونها تسليم اينست
اعتبار کردن  دانند و برآنند که با شکستن مظاهر مقاومت و بی يرانيان میشدن ا

به معنای تسليم شدن به غرب، » واقعيت گرايی«استقامت و اعتبار بخشيدن به 
گرچه دولت موجود . توانند راه را برای يک دولت جانشين دست نشانده باز کنند می

ها،  ها و ديگر وابسته سوننيز نسبت به جامعه ملی، خارجی گشته است، اما ما
  .خواهند دولت را به همان روش که در دولت پهلوی بود ، از آن خود کنند می

کنند که با قلب حقيقت و با تحريف تاريخ و با روش با پنبه  اما بيهوده تالش می
مرداد  ٢٨کنند گناه کودتای آمريکايی ـ انگليسی  سر بريدن با ذکر نامه جعلی سعی می

  .دق بزرگ بيندازندبه گردن مص

گذرد که با  در حيرتم که چه در ذهن اين به ظاهر مبارزان و آزاديخواهان می  
صدا   ها، پهلوی طلبها و سردمداران واليت مطلق فقيه برضد مصدق هم ماسون

  .هستند... اند که از جمله آنان حميد شوکت، ميرفطروس، مسعود بهنود و شده

که ذکر   های مسلم تاريخی اخلی و خارجی و دادهاينان با وجود انبوه اطالعات د
هللا کاشانی را به مصدق بمنزله وحی منزل تلقی  بخشی از آنها رفت نامه جعلی آيت

کرده و بر روی آن ساختمان تار عنکبوتی  خود را  که گناه کودتا را به گردن مصدق 
وام السلطنه فصل آقای حميد شوکت در کتاب خود به نام ق. اند انداختن است بنا کرده

ـ  ٣٨٣است و آقای مسعود بهنود، در صفحات  آخر را به اين مطلب اختصاص داده
از  ١٣۵٧تا بهمن  ١٢٩٩دولتهای ايران از اسفند « کتاب خود تحت نام  ٣٨١

به ذکر نامه فوق پرداخته و نامه جعلی را با ضرس قاطع مسلم » سيدضياء تا بختيار
هللا کاشانی را  های آيت ها و نوشته داخته و حتی گفتهگرفته است و به قلم فرسائی پر

 ١٣٣١که حکايت از همراهی ايشان با عوامل داخلی کودتاچيان در قضيه نهم اسفند 
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مرداد   ٢٨و » مرغ از قفس پريد« ای مصدق که قرار بر کشتن مصدق بود و به گفته
د راه نداده ، همراهی و همگامی داشته است را نديده گرفته و حتی شک به خو٣٢

است که يک احتمال هم ممکن است اين باشد که نامه فوق بعد از کودتا و به منظور 
  .خاصی  بنام کاشانی جعل شده است

مرداد  ٢٧آقای بهنود چنان وانمود کرده است که گويا خود در همان غروب 
ا ت« شود که وی در ابتدا  متذکر می. ، نامه کاشانی به مصدق را رؤيت کرده است٣٢

گيری بود خبر نداشت،  که در حال شکل ای مرداد، حزب توده از توطئه٢٧غروب روز 
کم نبودند . اما با پخش خبر در جنوب  شهر، ماجرا به گوش  آيت هللا کاشانی رسيد

کوشيدند  کسانی که به مقتضای موقع خود را به کاشانی نزديک کرده، در اين زمان می
م نبودند کسانی از اطرافيان مصدق  که به او تفهيم تا خبر توطئه به گوش او نرسد، ک

سيد محمود . ای از سوی ياران کاشانی عليه دولت در کار است کردند که توطئه می
ً                                                   طالقانی، روحانی نسبتا  جوانی در طول روزهای نهضت چند بار کوشيده بود تا با                       

مصدق  کمک حاج سيدجوادی روحانی قزوين و از مدافعان نهضت، بين کاشانی  و
چرا که . ها به پايان يابد، روز مشکلی را گذراند پيامهايی رد و بدل کند، بلکه خصومت

ای از  در اين هنگام، نامه. شد در هيچ سو، گوش شنوائی برای حرفهای او پيدا نمی
صحيح آنچه که در نامه آمده حسن سالمی است نه (اله کاشانی توسط علی سالمی  آيت

ً                  نامه ئی نسبتا   مفصل و اساسی بود. مصدق رسيد به خانه) ن. علی سالمی سپس  «.              
: نويسد کند و بعد در همان صفحه می ذکر  می  ٣٨٢چند بخش از نامه را در ص 

نه کوششی . خوانستند هللا کاشانی همان بود که کودتا گران می واکنش مصدق به آيت«
ستظهر به پشتيبانی ملت اينجانب  م«: برای رد اتهامات، نه اقدامی برای التيام  روابط

خطری از کنار کودچيان گذشته بود، چرا که در نامه «: نويسد بعد می. »والسالم. هستم
اين نامه من سندی « : ای که در شرف تکوين بود، افشاء شده بود         ً      هللا، دقيقا  حادثه آيت

تان نسبت به  است در تاريخ ملت ايران که من شما را با وجود همة بديهای خصوصی
دم، از وقوع  حتمی يک کودتا  وسيله زهدای که مطابق با نقشة خود شماست آگاه خو

  » .کردم که فردا جای هيچگونه عذر موجهی نباشد

  :آقای بهنود  توجه نکرد است

مرداد خبر کودتا در جنوب شهر پخش شد  ٢٧نويسد، در غروب  ـ  وقتی می ١
                       ً  چگونه و با چه سرعتی اوال    » هللا کاشانی رسيد ماجرا بگوش آيت«و با پخش خبر 
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از صحت کودتا اگر در جريان آن نبود، مطمئن شده و سپس بفوريت نامه را به منزل  
  مصدق رسانده است؟  

کرد،  توجه می ٣٨٢ـ  آقای بهنود  باز اگر به پاورقی نوشته خود در صفحه ٢
ر بايست شکی به خود راه دهد که ممکن است نامه جعلی باشد وی د حداقل می

هللا   يعنی سيد مصطفی کاشانی فرزند آيت(تا نطق سيد مصطفی «: نويسد پاورقی می
در راديو، هنگام پيروزی کودتا و مدالی که بعد از کودتا به او داده شد، و .) ن. کاشانی

همين تنها يک مطلب » ها  مهر تأييد زده شد هم نمايندگی مجلس،  به اين گرايش
هللا موافق، همراه و همگام با کودتاچيان  ست و آيت یبيانگر آن نيست که نامه جعل

  است؟

بعد از اينکه کودچيان ايستگاه راديو  « : نويسد می ٣٨٧ـ آقای بهنود در ص٣
مصدق را بايد «پشت راديو اعالم  داشت » ميراشرافی«مرداد  اشغال کردند  ٢٨در 

ای بعد که   لحظه اما. گفت او دروغ می» هللا کاشانی با ما هستند کشت، حضرت آيت
اعالميه جمعيت مسلمانان .) ن. هللا يعنی سيد مصطفی کاشانی فرزند آيت(سيد مصطفی 

  ».مبارز را خواند، مردم باور کردند

هللا کاشانی بودند و با اشاره   پيرو آيت» جمعيت مسلمانان مبارز« :توضيح اينکه
ميه اين جمعيت در حمايت منظور آقای بهنود هم از اعالميه، اعال. کردند او حرکت می

اين مطلب . و پشتيبانی از کودتاست که به وسيله سيد مصطفی در راديو قرائت گرديد
  .رساند که نامه جعلی است نيز خود می

آقای بهنود  نبايد  زحمت توضيح دادن را به خود بدهد و بگويد که چرا وقتی 
هللا کاشانی با ما  آيت مصدق را بايد کشت، حضرت« .ميراشرافی در راديو اعالن کرد

دروغ گفته و چون فرزندش اعالميه جمعيت مسلمانان مبارز را خوانده، » هستند
  مردم دروغ ميراشرافی را باور کردند؟

روز  ٢۶که » اخبار اليوم«هللا کاشانی با خبرنگار اگر آقای بهنودبه مصاحبه آيت
درج گرديده  ١٣٣٢ شهريور ٢٣بعد از کودتا در مورد مجازات مصدق که در کيهان 

هللا  دانست که نظر آيت کرد، می است و کمی قبل درهمين نوشته آورده شد، مراجعه می
هللا  آيت. کاشانی و ميراشرافی در مورد مصدق و کودتا و مجازات مصدق يکی است

  :کاشانی در بارة مجازات مصدق نظر خود را اينطور به مخبر اخباراليوم شرح داد
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م مجازات کسی که در فرماندهی و نمايندگی  کشورش طبق شرع شريف اسال«
مصدق را بايد «: اين همان است که ميراشرافی گفته» در جهاد خيانت کند مرگ است

  »هللا کاشانی با ماست کشت و حضرت آيت

افسوس که اينگونه افراد با چه قيمت ارزانی و به چه جعلياتی که اظهر 
اين حقيقت غافلند که طال و زر ناب با آلوده فروشند و از  الشمس است خود را می من

مقام، اميرکبير، مصدق  قائم. کردنش خراب نمی شود، چون خود سنگ محک است
خود محک سنجش هستند و با اينان عيار ديگران در آزادی، استقالل و ميهن دوستی 

  .شود مشخص می

  
  مشخصه خط نوری ـ بقايی و کاشانی ـ خمينی 

  

تاريخی، اسناد و مدارک انکارناپذير ارائه شده تا بدينجا، به با استناد به شواهد 
تحقيق روشن شد که خط کاشانی ـ بقايی ـ بهبهانی ـ سيد ضياء تا انقالب و بعد از 

خط فوق به لحاظ عملی از دوران مشروطيت . پيروزی آن همچنان تداوم داشته است
هايی تا انقالب تداوم هللا نوری شروع شد و با اوج و حضيض و به رهبری شيخ فضل

به بعد به خواسته اصلی  ۶٠پيدا کرد و بعد از پيروزی انقالب و بويژه از خرداد سال 
خود، که تصاحب تمام و کمال قدرت و بنياد حکومت شرعی و در دست داشتن قدرت 

  . است، نائل آمد

آقای خمينی به لحاظ فکری و عملی همراه و همگام، اين خط بود و آنچه را که 
ای و اصولی با بنياد سلطنت استبدادی نداشته  افکند، هيچگونه مخالفت ريشه ود پیخ

افکنده شده و از انواع سلطنتها به مراتب  و سلطنتی است که با نام دين پی
هللا  ديکتاتورتر و مستبدتر است، چون همان شعبه استبداد دينی است و نظر آيت

از آن قوای ملعونه که بعد از « :کهعالمه مرحوم نائينی در اين مورد صائب است 
جهالت ملت از همه اعظم و عالجش هم بواسطه رسوخش در قلوب و از ديانت 
محسوب بودن از همه اصعب و در حدود امتناع است، همان شعبه استبداد دينی است 
        ً                                                                 که اجماال  در مقدمه مبين و حقيقتش را هم که عبارت از ارادات خودسرانه است که 

زی سياست روحانيه بعنوان ديانت اظهار و ملت جهول را بوسيله فرط منسلکين در 
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جهالت و عدم خبرت به مقتضيات کيش و آئين خود باطاعتش و اميدارند، و هم که اين 
اطاعت و پيروی چون غيرمستند بحکم الهی عز اسمه است لهذا از مراتب شرک بذات 

  )١۶٢(» ... احديت

  : ط فکری عبارتست ازنکات ويژه و مشخصه نانوشته اين خ

اند  که ديگران آن را تصاحب کرده ـ صاحب اصلی قدرت و حق هستند و زمانی١
 . روند غاصب بشمار می

 . ـ قدرت بايد در اختيار آنان باشد  و يا کسان ديگر از طرف ايشان مؤذون باشند٢

 . ـ سلطنت مأذون، شرعی و قانونی است٣

 . آن چيزی که روشنفکران در نظر دارند ـ آنانند که بيانگر قانون هستند، نه۴

 . ـ مردم حق دارند و بايد با عمل به قانون آنان را تأييد کنند و بر آن صحه بگذارند۵

 . شود ای مجاز شمرده می ـ حفظ و نگهداری قدرت بهر قيمت و وسيله۶

 .                          ّ       ـ ضد دکتر مصدق و حکومت مل ی هستند٧

 .سی به معنای درست کلمه هستندـ ضد آزادی و حکومت مردم ساالر و دموکرا٨

گانه فوق با بقايی تنها  تفاوت برداشت نوری ـ کاشانی ـ خمينی از نکات هشت
  : توضيح اينکه. در نکته سوم و چهارم نهفته است

از نظر نوری ـ کاشانی ـ خمينی، سلطنتی که مأذون از شرع باشد قانونی است 
ا بقايی نظر و مشروعيت دارد و شرع نيز يعنی مجتهد و فقيه  ّ             که خود آنها هستند ام                     

به اينکه روشنفکر سياسی متجدد است مشروعيت را به قانون اساسی مشروطه 
کند و در حقيقت کاری به شرع ندارد و در جاهايی با شرع همآهنگ است  مستند می

  . ای برای رسيدن وی به قله قدرت باشد که شرع وسيله

دانند ولی بقايی  خود را قانوگذار می در نکته چهارم، نوری ـ کاشانی ـ خمينی
ّ         داند ام ا در اين قانونگذار را مجلس شورای ملی می که مجلس را خط خودش بهر        

  . ای قبضه کند هيچ استبعادی ندارد وسيله

ها گمان کنند و يا بر اين نظر باشند، که آقای خمينی با خط توضيح  شايد بعضی
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اگر چنين کسانی با اين معيار و محک . تداده شد، اشتراکی نداشته و مستقل از آنس
و " مرد را به حق بشناسد و نه حق را به مرد"يعرف الرجال بالحق الالحق بالرجال 

کمی نيز به مشخصات هشتگانه فوق تعمق کنند، در خواهند يافت که آقای خمينی در 
 بين طرفداران آن خط که از مشروطه شروع شده و تا پيروزی انقالب و بعد از آن
ادامه داشته، تنها کسی است که موفق شده است تمام مشخصات ذکر شده را جامه 

  . عمل بپوشاند

افکند  ديکتاتوری و سلطنت شاه، در مقايسه با ديکتاتوری و سلطنتی که وی پی
آيد اگر به محتوی و ماهيت آن توجه شود ـ و نه شکل و اسم آن  چيزی به حساب نمی
افکنده است نه تنها هيچ تفاوتی با  چه آقای خمينی پی شود که آن ـ بسادگی روشن می

سلطنت و ديکتاتوری ندارد بلکه به مراتب از سلطنت گذشته ديکتاتورتر و بسيار 
تا جائی که امکان داشت در . کشد تر است و فقط نام جمهوری را يدک می گسترده

ّ  ام ا. دوران آقای خمينی و جانشين وی، در کشور مصدق زدايی بعمل آمد چون   
کارنامه عمل اين راد مرد بزرگ در تمام دوران عمرش روشن و درخشان است و به 

نظير جهان تبديل شده بود،  نظير تاريخ کشور و يک شخصيت کم           ّ    يک چهرۀ مل ی بی
ای به عمل و راه وی وارد کند بلکه هر چه در  تحريفهای تاريخی نيز نتوانست خدشه

فته شد و بر محبوبيت وی افزوده گرديد ولی اين راه کوشيدند نتيجه عکس از آن گر
ها را يا اعدام کردند يا ترور و حذف        ّ      ّ       ها، مل ی و مل ی مذهبی بدون استثناء مصدقی

فيزيکی شدند و يا از صحنه سياست کشور حذف گرديدند و اين چيزی بود که شاه با 
  . تمام قدرتش موفق به انجام آن نشده بود

که مجتهد  کاشانی نوشته و يا نانوشته، نظر به اين هللا هللا نوری و آيت شيخ فضل
دانستند و در اين وجه با آقای  و فقيه بودند، خود را قانونگزار و بيان کننده شرع می

ا آقای خمينی به اعتبار عرفان دارای وجه ديگری است که آن دو . خمينی مشترکند ّ                                                           ام   
  . مدعی داشتن آن نبودند و آن عرفان است

عرفان حسب توضيح آقای حسين خمينی به اينجانب پيرو آقای خمينی در 
اين مشرب عرفانی معتقد است . الدين ابن عربی است محی» وحدت وجود«مشرب 

  : که

وجود حقيقتی است واحد و ازلی و آن هم خدا است و عالم خود وجود مستقل 
عالم چيزی نيست جز مظاهر گوناگون حقيقتی واحد که همان وجود . حقيقی ندارد
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. شود به دو وجود يکی خالق و ديگری مخلوق قائل بود بنابراين نمی. خداوند است
فقط بايد به وجود واحدی قائل بود که چون از يک وجه نظر کنند، خلق است و از 

که  است و بين اين دوجه تباين و تغاير ذاتی نيست يعنی اين) خدا(وجهی ديگر، حق 
   )١۶٣( .ندارد اين دو وجه با هم جدائی و اختالف ذاتی

اين مکتب عرفانی معتقد است که فاعل حقيقی خدا است و نه بنده، و بنده تنها 
محل ظهور فعل است و نه فاعل راستين آن و اگر چه برای انجام فعل قدرتی دارد، 

بنده هم قدرتش و هم فعلی که وسيله او . ولی اين قدرت نيز مخلوق خداوند است
  )١۶۴( .اوند استشود، همه مخلوق خد انجام می

الدين، کافر يا مؤمن، عاصی يا مطيع و بدکار و نيکوکار متولد  طبق نظر محی
شدن انسان ذاتی او و به حسب و اقتضای عين ثابت او است که در علم قديم ازلی بر 

شود، چون حکم خدا  و اين مسأله دليل ظلم خداوند بر کافران نمی. آن بوده است
ستعداد و برابر تقاضای خود آنهاست و از سوی خداوند دربارۀ موجودات به حسب ا

. شان باشد بر آنها تحميل نشده است به آنها ستمی نشده و چيزی که برخالف خواسته
کفر و عصيان، اقتضای ذات اوست و خدا تنها برآورنده و مجری حکم اوست و به 

داوند يعنی و در اين مکتب عدالت خ )١۶۵(. اصطالح عطا کنند و بخشنده وجود است
ميل به اعطای وجود در خور استعداد و درخواست خود آنها و نه به معنی و مفهوم 

                      ّ                            و خداوند به اعتبار تعي نات ذات و تجلی ظهورش در صور  )١۶۶( .اخالقی آن
گويد، بدين معنی که او  شنود و سخن می بيند، می                     ً      ممکنات مشبه است، مثال  او می

شود و يا صورت هر بيننده و         ّ    ای متجل ی می ندهبصورت هر شنونده و بيننده و گوي
   )١۶٧( .ای است شنونده و گوينده

های  با توجه به اين مختصر که در مورد مکتب عرفانی ابن عربی نقل شد، پايه
نظری و فلسفی و عرفانی اعمال آقای خمينی و چرائی آنها از قبيل، غمض عين 

های  نيز مصادره... جوردی وحساب و کتاب آقای خلخالی، ال کردن اعدامهای بی
سال و دستور  ٨المال مردم و ادامه جنگ به مدت  حساب و کتاب و غارت بيت بی

  . ای خودش بهتر به حيطه شناسائی درخواهد آمد اعدامهای فله

کنيد، در اين مکتب عرفانی هر جرم و جنايت و کشت و کشتار و  مالحظه می
فی و دينی پيدا کند و اگر چنين مدعيانی تواند توجيه عرفانی، فلس عدالتی، می بی

مطلب . شوند آورند و باعث ويرانی و کشت و کشتار می بقدرت برسند، فاجعه ببار می
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فوق را که آقای خمينی پيرو ابن عربی است برای اولين آقای حسين خمينی در اواخر 
های برايم آشکار کرد و سپس با مطالعه اشعار و بعضی از تفسير ۶٠فروردين سال 

قرآنی و فلسفی و نيز مطالعه در اعمال و گفتار و کردار ايشان، بيشتر برايم روشن 
اشتباه نشود، غرض از ذکر اين مطلب نفی و يا اثبات وحدت وجود اين عربی .  گرديد

نيست ـ و جای اين بحث هم اينجا نيست ـ بلکه منظور اين است، نشان داده شود که 
آمد، چگونه از دين و عرفان در جهت توجيه تسخير  وقتی پای قدرت و زور به ميان

  . جويند قدرت بهره می

  
  تحريفی ديگر

تاريخ سياسی « الدين مدنی، مؤلف عالوه بر تحريفايی که آقای دکتر سيدجالل
مرداد و نقش کاشانی و بقايی، انجام داده و در  ٢٨در مورد کودتای » معاصر ايران

 ٩شد، دست به تحريف ديگری در مورد حادثه توضيح داده » کاشانی و کودتا«بخش 
آن حادثه که هدف اصلی آن کشتن و يا ساقط کردن حکومت . زده است ١٣٣١اسفند 

اند را وارونه جلوه داده و آن را کار  مصدق بود و دوست و دشمن بدان اعتراف کرده
  : خود مصدق نشان داده است

کم در شکل  نه مصدق کمگيری از وزارت کشور کابي زاهدی پس از کناره... «
وزيری معرفی شد و  مخالف درآمد و بمرور در رأس مخالفين دولت و کانديدای نخست

گيری زاهدی را پذيرفت و الزم بود طی يک عمليات و جريانات  مصدق هم اين موضع
ظاهری و عوامفريبانه مصدق کنار رود و زاهدی رسالتی را که بعهده قوام بود و با 

تير شکست خورد به انجام رساند و در عين حال حيثيت مردمی  ٣٠قيام مردم در 
  ای توافق کرده اين بار مصدق و شاه با مذاکرات چهار ساعته. مصدق هم حفظ گردد

بودند که شاه به خارج کشور برود و اين تغيير و تبديل در غياب شاه صورت گيرد و 
 ٣١اسفند  ٩در حدود  چند ماه بعد صورت گرفت ٣٢مرداد  ٢٨      ً            تقريبا  وضعی که در 

  )  ١۶٨(». با شکل کم خطرتری انجام گيرد

اسفند را موافق خواست مصدق  ٩شود که آقای مدنی نه تنها حادثه  مالحظه می
مرداد را هم بخواست دکتر مصدق منتسب  ٢٨کند بلکه غيرمستقيم کودتای  ذکر می

اسفند  ٩بطه با حادثه های آقای کاشانی در را در توضيح مطلب ابتدا به نامه. سازد می
های ايدن وزير امورخارجه انگليس، سيا و هندرسون  شود و سپس به گفته اشاره می
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 ٩آقای کاشانی در . گردد                 ّ                                سفير آمريکا، ثري ا و بعد خود دکتر مصدق پرداخته می
خواهد که از تصميم رفتن به خارج منصرف  اسفند بعنوان رئيس مجلس از شاه می

   :شود

  يون شاهنشاهاعليحضرت هما«

خبر مسافرت غيرمترقبه اعليحضرت همايون شاهنشاهی موجب شگفتی و 
العاده قاطبه اهالی مملکت و مردم پايتخت شده و هيئت رئيسه مجلس  نگرانی فوق

رساند که در وضع آشفته کنونی  شواريملی با استحضار آقايان نمايندگان بعرض می
ت همايونی مبادرت به مسافرت داند که اعليحضر بهيچوجه مصلحت و صواب نمی

فرمايند و ممکن است در تمام کشور تأثيرات عميق و نامطلوب حاصل نمايد باين لحاظ 
           ً                                      شود که قطعا  در اين مورد تجديد نظر فرموده و تصميم  از پيشگاه همايونی استدعا می

رئيس مجلس شورای .  به مسافرت را به موقع ديگری در سال آينده تبديل فرمايند
  ) ١۶٩(»ملی

کند که  ای شخصی نيز از شاه درخواست می آقای کاشانی در همان روز طی نامه
  .از کشور خارج نشود

که ضمن نامه  رساند همانطوری بعرض اعليحضرت همايون شاهنشاهی می«
رسمی به وسيله هيئت رئيسه مجلس شورای ملی نظر خود را دائر بر عدم صالح 

انيدم اينک بدينوسيله بار ديگر نظريه خود مسافرت اعليحضرت همايونی بعرض رس
   )١٧٠(»سيدابوالقاسم کاشانی. را تأييد مينمايم

اسفند از  ٩ای در عصر روز  وی به اين نامه نيز اکتفا نکرده و طی اعالميه
  : کند که از شاه بخواهند تا از مسافرت خود صرفنظر کند مردم درخواست می

ضاع آشفته و در هم امروز تهران هموطنان من او! مردم، برادران دينی«
مند به بقاء و حدت کشور ايرانند و بهمين                     ّ            کند تا چه اندازه مل ت ايران عالقه حکايت می

نظر خبر مسافرت اعليحضرت همايونی نگرانی شديدی در تمام طبقات اعم از 
نمايندگان مجلس شورا و بازرگانان و طبقات روحانی و وعاظ و دانشجويان و 

اين شهر بزرگ که سواد اعظم ايران است نموده با تقدير از احساسات روشنفکران 
ميهن دوستی مردم از همه خواهانم که با نمايندگان مجلس و علما و روحانيون و ساير 
                          ً                                            طبقات همکاری نموده و متفقا  درخواست تجديد نظر در تصميم مسافرت اعليحضرت 
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سافرت که منتهی به آشفتگی اين با ساير طبقات همفکری و همکاری نموده و از اين م
   )١٧١(» سيدابوالقاسم کاشانی. شود باالتفاق جلوگيری نمايند کشور و باعث ندامت می

هللا کاشانی و بهبهانی بدرب منزل مصدق ريخته و  اوباشان و چاقوکشان آيت
درب را شکسته و برنامه تنظيمی که قتل مصدق و يا ساقط کردن حکومتش بود با 

گرديد و بقول معروف مرغ از قفس پريد و تير گردانندگان اين برنامه شکست روبرو 
به سنگ خورد و آقای مهندس رضوی که تازه از سفر جنوب برگشته و اوضاع را 

هم اکنون خبر رسيده « :هللا کاشانی گفت بوی خبر داده بودند وی نيز تلفنی به آيت
را دارند آنها را از اين کار  وزير اند و قصد غارت منزل نخست ای ريخته است که عده
  )١٧٢(. منع فرمائيد

هللا نيز طی پيامی که توسط سيد دمحم موسوی شاه عبدالعظيمی يکی از  آيت
  : واعظين درباری، به اوباشان خود دستور داد که از تعرض خودداری کنند

ای بدرخانه جناب آقای دکتر مصدق حمله  برادران عزيز مسموع شد عده«
جناب آقای . واهشمندم متفرق شويد و از تعرض خود خودداری نمائيدخ. اند نموده

  )١٧٣(»موسوی را برای ابالغ اين مطلب فرستادم سيدابوالقاسم کاشانی

آنتونی ايدن وزيرخارجه انگلستان با اشاره به نقش کارگردانان توطئه نهم 
  : گويد اسفند می

نات تبليغاتی خود، مصدق با همۀ وسايل و امکا ١٩۵٣در اواسط فوريه ... «
فوريه  ٢۴حمله وسيعی را عليه دربار آغاز کرد و بدنبال مصاحبه پر سر و صدای 

ً    ، شاه در برابر تهديدهای او تسليم شد و قبول کرد موقتا  از )١٣٣١اسفند  ۵برابر (                                                     
کاشانی از اين خبر آگاه شده ) ١٣٣١اسفند  ٩برابر (فوريه  ٢٨روز . ايران خارج شود

بود مصدق به چنين پيروزی بزرگی دست يابد، به خانه مصدق هجوم بود و مايل ن
  )١٧٤(». آوردند و او را مجبور ساختند با پيژاما فرار کند

در يک يادداشت سری برای » سيا«سازمان اطالعات مرکزی امريکا 
  : نويسد جمهور می رئيس

 برخی. امروز وضعيت تهران همچنان هيجان زده و الينحل مانده است... «
تظاهرات خيابانی امروز صورت گرفته است ولی ممنوعيت عبور و مرور هنوز 

نيروهای اصلی .                              ً                          برقرار بوده و نظم عمومی ظاهرا  پا برجا و محفوظ مانده است
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ّ                              وزير مجس م و از سوی ديگر در مال کاشانی  متخاصم از يک سو در مصدق نخست        
اگر مصدق کنترل و ... شود یشاه نيز از سوی کاشانی به کار گرفته م. متبلور گرديد

اثر سازی کليه  تسلط خود را حفظ نمايد، وی به مساعی خود برای برکناری و يا بی
... مخالفان خواهد افزود و خصومت نهفته وی بر عليه شاه احتمال دارد افزايش يابد

مال کاشانی يک عامل کليدی و اصلی در برگزاری تظاهرات خيابانی در حمايت از 
است، وی هدايت حمالت پارلمان بر عليه مصدق را نيز در دست داشته شاه بوده 

                                                        ّ          چنانچه مصدق از صحنه ناپديد گردد، کاشانی يکی از مدعيان جد ی جانشينی . است
   )١٧٥(». باشد برای سمت وی می

  : گويد اسفند می ٩ثريا اسنفدياری همسر شاه در آن زمان در رابطه با حادثه 

ار بود حرکت کنيم با تعجب مشاهده کردم که فرستاده شبی که فردای آن قر... «
: وی گفت. هللا کاشانی بزرگترين مقام مذهبی ايران به ديدارم آمده است آيت

اند شاه به توصيه شما قصد دارد کشورش را  علياحضرت؛ بطوری که به ما اطالع داده
اه را قانع نمائيد از کند با همۀ نفوذتان سعی کنيد ش هللا از شما تقاضا می آيت. ترک کند

روز بعد مصدق . من اين خبر را به اطالع شاه رساندم... اين تصميم منصرف شوند
برای ديدار و توديع ما به کاخ آمد و با لحنی دوستانه سفر بخير گفت ولی ظاهرش به 

هنگامی که سرگرم گفتگو . داد که از رفتن ما بسيار خوشحال است خوبی نشان می
با . ی جمعيتی از خيابان مجاور کاخ اختصاصی به گوشمان رسيدسر و صدا. بوديم

. اند ای باالی درختها و روی ديوار رفته رفتن به طرف پنجره مشاهده کرديم عده
ولی با . قبل از اينکه مردم وارد قصر شوند، فرار کنيم. مصدق به ما توصيه کرد

آنها . کنند اهرات میبلندتر شدن سر و صداها، متوجه شديم که مردم به نفع ما تظ
طرفداران کاشانی و بهبهانی بودند و قصد داشتند در دقايق آخر، مانع عزيمت ما از 

زنده باد شاه، «زدند  هزاران تن در مقابل کاخ جمع شده بودند و فرياد می. ايران شوند
  )١٧٦(».شاه و همسرش بايد در ايران بمانند، مرگ بر مصدق

فهای ديگر و دشمنان شنيديد، اينک خالصه توطئه که داستان را از زبان طر حال
  : را از زبان مصدق بشنويد

موقع بدرقه اعليحضرت، دم در ديدم آقای سيد دمحم بهبهانی و حاج آقا بهاءالدين «
وقتی از پله آمدم بطرف در کاخ که خارج شوم، صدای ... نوری رفتند به اطاق خلوت

خواهد  ن اهل برگشت نبودم گفتم هر چه میمن چو. از جلو در کاخ شنيدم» قال مقالی«
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... جمعيت زيادی هم جلو در جمع شده بودند. ديدم سر و صدا خيلی زياد است. بشود
صدا کردم و گفتم آقا اينجا در ديگری . در ده قدمی بود. آيد وسط راه ديدم يک نفر می

  هست که من از اينجا خارج شوم؟ 

گفت . مرش بدهد، امير صادقی استگفت بله آقا به چشم بعد فهميدم خدا ع
پس برگشتم يک نفر از مستخدمين کاخ را صدا کرد و گفت فالنی، . تشريف بياوريد

. کليد را آورد و در را باز کرد، گفت بفرمائيد. کليد در واالحضرت شمس را بياوريد
. گفت آقا، آن هم به چشم. گفتم خبر کنيد که ماشين مرا از جلو در کاخ بياورند اينجا

در منزل بودم که .... سوار شدم رفتم طرف منزل. رفتند ماشين مرا خبر کردند آمد
ريختند اطراف خانه من، يک نفر رفته بود باالی درخت . شروع شد» قال و مقال«

منظور مهندس احمد مصدق فرزند دکتر مصدق (چنار کوچه و به کلفت منزل احمد 
. برم با اين چاقو سر مصدق را می يک چاقو نشان داده بود و گفته بود) ن. است

احمد آمد و گفت آقا، برای خاطر شما ممکن است . خانواده احمد متوحش شده بودند
احمد . خارج شدم... اينجا غارت بشود و سربازها کشته شوند، از منزل خارج بشويد

  ... گفتند برويم شميران، چون خطر است. پسرم و دکتر فاطمی هم بودند

وزير و وزير دفاع ملی ترسيد و فرار  ران؟ آن وقت بگويند نخستگفتم کجا؟ شمي
  . گفتم برو ستاد ارتش) به راننده. (کرد

يک سرهنگ . رفتم به اطاق رئيس ستاد ارتش. با همان لباس خواب و قبا بودم
بود او که مرا ديد ) پسر مرحوم جالءالدوله نماينده اصفهان(منشی سرلشکر بهارمست 

از ) رئيس ستاد(سرلشکر بهارمست . زيرا انتظار نداشت. ه شدتعجب کرد، دستپاچ
کردند،  خواستند بکنند و تلفن می هر چه کسب دستور می. پيش از ظهر رفته بود دربار

. دو سه نفر از وزراء هم آمدند، بقيه هم جمع شدند. گفتم خبر کنيد بيايد. سرکارش نبود
را وظيفه و دستوری که بتو داده سرلشکر بهارمست آمد پيش همه باز خواست کردم چ

  . خشکش زده بود. هيچ جوابی نداشت. بودم انجام ندادی

از مجلس خبر دادند که چون جلسه خصوصی است، چند نفر از وزراء را 
يکی دو نفر از وزراء که گويا کاظمی هم بود، گفتند آقا . بفرستيد، گفتم همه با هم برويم

  ... بريد، خطر دارد کجا تشريف می

وارد جلسه که شديم يکی . بهارمست را هم با خود بردم. گفتم خطر چيست، ياهللا
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  . ايد دو نفر اعتراض کردند که چرا بهارمست را به جلسه آورده

جريان را گفتم و سخت از بهار . گفتم حاال اجازه بفرمائيد، بهار مست نشست
گفتم چرا دستور . داو هم همدست بو. هيچ حرفی نداشت بزند. مست آنجا مؤاخذه کردم

) تقی(در ستاد ارتش که بودم به سرتيپ رياحی . را اجرا نکردی که اين اوضاع شد
  . معاون وزارت دفاع ملی گفتم برو خانه مرا حفظ کن

جرئت بايد داشته باشد که بتواند : آقا برای يک سياستمدار سه چيز الزم است
ه چيز بتواند بگذرد؛ تصميم به خواهد تا از هم کاری انجام دهد؛ از خود گذشتگی می

  .موقع هم بايد بگيرد

گرفتم که به ستاد ارتش بروم و جرئت هم نداشتم،  اگر روز نهم اسفند تصميم نمی
    ً                بعدا  شنيدم که پس از . رفتن به مجلس هم همينطور، همه کار خداست. کار تمام بود

   )١٧٧(». يدبيرون آمدن من از کاخ، به خارج تلفن شده بود که مرغ از قفس پر

مند به اطالعات بيشتری  ، عالقه٣١اسفند  ٩کسانی که در رابطه با توطئه 
، از ١٣٣٢مرداد  ٢٨هستند، به کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای 

  . مراجعه کنند ٢۶٠ـ٢۶٩سرهنگ غالمرضا نجاتی، چاپ سوم، ص 

اطالعات  اسفند عليه دکتر مصدق روشن شد و غالب ٩که کم و کيف توطئه  حال
 ١١و  ١٠، ٩های همان روزها و بويژه کيهان و باختر امروز مورخ  آن، در روزنامه

اند، آيا آقای  ها نيز گزارش کرده ها و آمريکايی درج گرديده و انگليسی ٣١اسفند 
چنين به تحريف  مدنی به انبوه اطالعات در اين مورد دسترسی نداشته است که اين

مشمول بيان قرآن ... انسانی نظير مدنی، بقايی، آيت و تاريخ پرداخته و آيا چنين
ُ    نيستند که ق ت ل الخ را ص ون  ّ   َ در بخش بعد با توضيح ) پردازان کشته باد دروغ( )١٧٨(           ِ َ    

  . رسد فرجام کار بقايی اين فصل به پايان می

  
  فرجام کار بقايی 

  

» زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی« ، کتابی تحت عنوان١٣٧٧در سال 
                                                                ً      يله مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی، انتشار پيدا کرده است و ظاهرا  کتاب بوس
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را آقای حسين آباديان با توجه به اسناد و مدارک ضبط شده آقای بقايی و حزب 
کوشش کتاب بر اين . کارتن بوده تنظيم کرده است ١۵٠٠زحمتکشان که بالغ بر 

با آقای خمينی و روحانيت حاکم بر  محور قرار دارد که نشان داده شود که آقای بقايی
بقايی هيچگاه پيش و پس ... «. ای و يا حتی مالقات و ديداری نداشته است ايران رابطه

  )١٧٩(»از آن با امام ديدار نداشت

از زمان آزادی آقای خمينی از زندان » پيش و پس از آن« منظور نويسنده از
  . ن است، تا پايان حيات ايشا۴٢خرداد  ١۵بعد از واقعه 

   ً                                                                  اوال  نويسنده يا بايستی مأمور اطالعاتی همراه آقای خمينی باشد يا خود جزء 
                                                                  ّ         کسانی باشد که در سفر و حضر در تمام اوقات همراه ايشان بوده است و اال  اگر غير 

طرفه . تواند يقين داشته باشد که ديداری پيش نيامده است از اين باشد، از کجا می
دو مورد فوق هم باشد، امکان ندارد که به ضرس قاطع حتی اگر نويسنده يکی از 

ً                 ثانيا  همکاری و همگامی . ديداری وجود نداشته است» پيش و پس از آن« بگويد      
که خط فکری  غالب کسانی. داشتن با يک خط فکری، نياز به ديدار و مالقات نيست

کس و نه مارکس را پياده کردند و مارکسيسم در بخشی از جهان حاکم گرديد، نه مار
ها و  انگليس هيچکدام را نديده و مالقات نکرده بودند و همچنين است ساير انديشه

  . خطوط فکری

، سيد )١٨٠( بعد از ماجرای فروردين ماه فيصيه«: گويد معهذا نويسنده می
جالل حسينی، يکی از اعضای حزب زحمتکشان ملت ايران، نظر امام را در مورد 

خود دکتر بقايی «: ارش ساواک، امام پاسخ داده بودندبه گز. بقايی جويا شده بود
   )١٨١(». کند و با ما همکاری ندارد سازمان امنيتی است وگرنه چرا تالش نمی

شود که بقايی در نزد آقای خمينی مطرح بوده است و  از همين فراز مشخص می
ا کند و با م چرا تالش نمی«داده است که پاسخ داده  به همکاری وی اهميت می

تواند راه گم کردن برای ساواک باشد زيرا در آن دوران  که اين می» همکاری ندارد
تا جائی که امکان داشت مبارزين سعی داشتند که ساواک از دوستان و همکارانشان 

ً       مضافا  بر اين. اطالع حاصل نکند که مشاهده شد که آقای بقايی و حزب زحمتکشان       
ت کرده و مصدق را به خاطر اينکه آقای در مواقع مختلف از آقای خمينی حماي

  . خمينی را تأييد و حمايت نکرده، بود مورد انتقاد قرار داده است
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با وجود تالش کتاب بر نفی رابطه بقايی و حزب زحمتکشان با آقای خمينی و 
کنندگان آن در رفته که گويای روابطی  روحانيت، بعضی از سر نخها از دست تنظيم

که آقای عبدهللا شهبازی بر کتاب  ای در مقدمه. انقالب استعميق پيش و پس از 
پس از پيروزی انقالب اسالمی مکتب و ميراث سياسی « :کند که نوشته، اشاره می

بقايی، به سان برخی ديگر از جريانهای سياسی گذشته که در اين مرحله از نوزايی 
ی اين سؤال نيست که جا )١٨٢(» . جامعه ايران تجديد حيات يافتند، مدافعانی داشت

همه اسناد و مدارک از مدافعان  کنندگان کتاب با وجود در دست داشتن اين چرا تنظيم
اند؟ جای شک نيست  اين خط و ميراث آن در جمهوری اسالمی نامی به ميان نياورده

که مشخص شدن حاميان آن و چگونگی روابط آنها با زعمای جمهوری اسالمی 
  . تمقرون به صالح نبوده اس

گويد، در زمانی که  کتاب می. در اين رابطه يک نام از دستشان در رفته است
 ١٣٩٨شوال  ۴هللا صدوقی در تاريخ  انقالب تا اعماق جامعه ريشه دوانيده بود، آيت

ای به آقای بقايی که او را شخصيتی که از بينش  ، نامه١٣۵٧شهريور  ١۶برابر 
است و او را راهنمايی کرده، قسمتی از دانسته، نوشته  عميق برخوردار است، می

  : نامه که در کتاب آمده به قرار زير است

بيند،                                           ّ                        اکنون که امپرياليزم الاقل منافع خود را مهد د به تهديدهای گوناگون می«
      ً                                                                  اجبارا  دست به يکسری مانورهای دموکراتيک زده است که سطحی بودن همۀ آنها از 

اليتهای سياسی احزاب، زمزمۀ رفع سانسور از آزادی فع. بينش عميق شما مخفی نيست
مطبوعات، ميدان دادن موقت به بعضی از رجال سياسی و غير حساسيت و خطر اين 

ای از سياسيون يا روحانيون که  بدين ترتيب که عده. دهد برهه از نهضت را تشکيل می
ی جهت احيای منافع شخصی يا حزب  تر بينديشند يا خدای نکرده ممکن است سطحی

خويش مواضع استراتژيکی متعددی انتخاب کنند و همين تعدد و اختالف مواضع 
همين )١٨٣(»آل امپرياليزم استراتژيکی موفقيت دربست و کامل دشمن است و ايده

هللا صدوقی يکی از حاميان آقای  جزء کوچک نامه، نشان دهندۀ رابطه حسنه آيت
   .خمينی و حزب جمهوری اسالمی با آقای بقايی است

موافق گفته کتاب، آقای بقايی پيش و بعد از پيروزی انقالب و تا حدود ده ماه 
بعد از پيروزی، با انقالب و آقای خمينی همدلی نشان داده است و پس از آن در دوم 

   :، پشت به انقالب کرده و عليه آن سخن گفته است١٣۵٨ديماه 
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چرخشی بنيادين متعاقب پيروزی انقالب اسالمی، در مواضع مظفر بقايی «
او گرچه از اساس با هر گونه تحول انقالبی مخالف بود و بارها خطر . صورت گرفت

                                                 ً            را تشريح نموده بود، ليکن برای مدتی با حوادث ظاهرا  همدلی نشان » انقالب کور«
، بقايی در محل ١٣۵٨در دوم ديماه . اين تظاهر بيش از حدود ده ماه طول نکشيد. داد

. مشهور شد» وصيتنامه سياسی«انی طوالنی ايراد کرد که به حزب زحمتکشان سخنر
هايی در دفاع از  در همين احوال از طرف کميته کرمان حزب زحمتکشان مجموعه

در همين » چه کسی منحرف شد؟«و » در پيشگاه حقيقت«کتابهايی . بقايی منتشر شد
اسی که طی آن وصيتنامه سي. راستا به منظور تبرئه بقايی از سوابقش انتشار يافت

و همانگونه که  )١٨٤(»بقايی بازنشستگی خود را در عرصه سياست اعالم کرده بود
سعی کرد از « شود، وصيتنامه سياسی بدين منظور بود که از جمله کتاب يادآور می

. آلود ماهی بگيرد و خويشتن را آلترناتيوی در قبال جمهوری اسالمی جلوه دهد آب گل
در « :گويد از خواهم گشت در مورد دستگيری بقايی کتاب میبه نکته اخير ب )١٨٥(»

بادمجان برگزار شده  اوايل مرداد ماه محفلی از طرفداران بقايی برای صرف کشک
. ای از جمله بقايی در آن مجلس بازداشت شدند متعاقب کشف شبکۀ کودتا عده. بود

گفت و تقاضای ای برای امام ارسال کرد و شرح ماوقع را  بقايی از کرمان نامه
  )١٨٦(». به اين نامه پاسخی داده نشد. استخالص خود را کرد

تير ماه  ١٨توضيح اينکه کودتای نامبرده کودتای نوژه است و آن در تاريخ 
ّ          ام ا جشن کشک )١٨٧( .خنثی گرديد ١٣۵٩ مرداد  ١۴بادمجان آقای بقايی در تاريخ   

گزار گرديد و در همانجا آقای زاده جعفر کرمان بر بود که در جنگل امام ١٣۵٩ماه 
کنندگان دستگير شدند که بالفاصله به تهران اطالع داده شد و  بقايی و ساير شرکت

سران جمهوری اسالمی وی را فوری آزاد ساختند و آقای بقايی در پايان جزوه 
، در جشن ۵٩مرداد  ١۴وصيتنامه سياسی دستگيری و آزادی خود را در 

ای به بقايی  است حتی بنا بگفته کتاب آقای احرار در نامهبادمجان توضيح داده  کشک
فردی از جنوب فرانسه به احرار تلفن کرد و خبر سفر بقايی به کرمان را «: گفته

احرار اين سفر را به فال نيک گرفت و توصيه کرد که روز چهاردهم . گزارش داد
ضيافت بقايی و  در همان. يادی هم از او بکنند» بادمجان وقت تناول کشک« مرداد

چند روز . تعدادی از همراهانش به جرم توطئه عليه انقالب اسالمی بازداشت شدند
شد بقايی پيش از اين ماجرا با  گفته می. پيش از اين حادثه شبکه کودتای نوژه کشف شد

سپهبد مهديون، نخستين فرماندۀ نيروی هوايی بعد از انقالب اسالمی و فرماندۀ نظامی 
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اندکی بعد بقايی به دليل فقدان شواهد و مدارک . ندرعباس مالقات کرده بودکودتا، در ب
  )١٨٨(». کافی در باب اتهام واردۀ تبرئه شد

نفر  ۶۵باتفاق  ١٣۵٩تير ماه  ٢١بقايی که در « :گويد د هد و می کتاب ادامه می
ج که از ايران خار ديگر دستگير شده بود، ده روز بعد با سپردن تعهد مبنی بر اين

ّ                                                                نشود آزاد شد، ام ا گردش کار پرونده مدتی ادامه يافت و باالخره منجر به برائت او از                 
  .اتهامات منتسبه شد

                                                  ً                        از اين زمان به بعد تا مدت حدود پنج سال و نيم ظاهرا  هيچگونه حرکتی از بقايی 
بقايی به  ١٣۶۴دی ماه  ٢٧در «: دهد در صفحه بعد ادامه می )١٨٩(». ديده نشد

. مسير پرواز دهلی ـ توکيو ـ هاوايی بود. زاده به آمريکا رفت ور رفيعدعوت منص
«)١٩٠(  

، روزنامۀ ١٣۶۵شهريور  ١٢در « :گويد تر در همين صفحه می کمی پائين
ّ                               ام ا بقايی که هيچ حادثه غيرمنتظره» مظفر بقايی از ايران گريخت«کيهان نوشت  ای   
بود، ضمن تلگرافی از لندن به تاريخ  های علی امينی را نقش بر آب ديده نديده و وعده

به ايران مراجعت خواهد  ١٣۶۵شهريور اعالم کرد که آبان ماه آن سال يعنی  ٢٢
بقايی در اول فروردين سال .      ً                                      واقعا  هم به ايران مراجعت کرد و به کرمان رفت. کرد

در کرمان به جرم ارتباط با سازمانهای جاسوسی بيگانه و توطئه عليه  ١٣۶۶
  )١٩١(». اسالمی ايران دستيگر شد جمهوری

بادمجان  متن فوق صريح است که بقايی و همراهانش در همن ضيافت کشک. ١
اند و اندکی بعد به دليل فقدان شواهد و مدارک  ، بازداشت شده١٣۵٩مرداد  ١۴در 

  . کافی در باب اتهام وارده تبرئه شدند

چند روز پيش « گويد برای آشفته کردن موضوع و انحراف فکر خوانند می. ٢
تير ماه که قرار بود  ١٨کودتای نوژه در . »از اين حادثه شبکه کودتای نوژه کشف شد

کودتا انجام شود خنثی گرديد و بيش از يکماه قبل سران جمهوری اسالمی و از جمله 
چند روز پيش از اين « دفتر رياست جمهوری در جريان کودتا قرار گرفته بودند و نه

  .»ماجرا

 ١٣۵٩تير ماه  ٢١تن ديگر در  ۶۵بقايی باتفاق : گويد باز دوباره می. ٣
ّ   دستگير شد و ده روز بعد با سپردن تعهد که از ايران خارج نشود آزاد شد، ام ا                                                                       
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  . سرانجام از اتهامات وارده تبرئه گرديد

به  ١٣۶۴دی ماه  ٢٧در . بقايی که طبق مطالب فوق هيچ اتهامی نداشته. ۴
ّ            ام ا کيهان در . ندک آمريکا سفر می مظفر بقايی از « :نويسد می ١٣۶۵شهريور  ١٢ 

به ايران مراجعت کرد  ١٣۶۵وی که از ايران نگريخته بود در آبان » ايران گريخت
  . دستگير شد ١٣۶۶و سپس در فروردين 

نمائيد که در همين دو صفحه چندين مطالب ضد و نقيض بيان شده  مالحظه می
تارهای چند گانه در مورد دکتر بقايی برای پوشاندن بعد از نشان دادن گف. است

  . پردازم حقايق، به کم و کيف دستگيری وی می

  
  خواب رياست جمهوری 

در  ١٣۵٩مرداد  ۵به موجب اسنادی که دانشجويان پيرو خط امام، در تاريخ 
بقايی و برخی از ياران «اند،  اختيار کميسيون تحقيق مجلس شورای اسالمی قرار داده

اين تماسها تا . اند با جاسوسان سفارت آمريکا در تماس بوده ٣٠و  ١٣٢٩از سال  وی
به موجب اين اسناد، بقايی مردی است . نيز ادامه داشته است ١٣۵٠حدود سالهای 

که با ) کوکائين(طلب، طرفدار آمريکا، معتاد به الکل و ادويه مخدر  العاده جاه فوق
اين تماسها گاهی در اواخر شب، با استتار . است مأمورين سفارت تماسهای مخفی داشته

گرفته است و گاهی تماسها  کامل و مذاکرات در ماشين جاسوسان آمريکايی صورت می
تماسها نه تنها با . های خصوصی همراه با صرف مشروبات الکی بوده است در مهمانی

اتی که امروز و براساس اطالع )١٩٢(». خود بقايی بلکه با همکاران وی نيز بوده است
ها و سازمان  در دست است تماسهای آقای بقايی و بعضی از همکارانش با آمريکايی

ً                   که رسما  وسيله جمهوری اسالمی ١٣۶۶همچنان تا اوايل فروردين » سيا« در «        
اسالمی  کرمان به جرم ارتباط با سازمانهای جاسوسی بيگانه و توطئۀ عليه جمهوری

و با دربار و ساواک نيز در رابطه بوده  )١٩٤( داشته ، ادامه)١٩٣(»ايران دستگير شد
خود دريافت ) ١٩٥(و بخشی از اطالعات خود را از ساواک وسيله دوستان و رابطين 

کرده و سپس آن را بعنوان اطالعات و تحليلهای دست اول برای مقاصد سياسی  می
  )١٩٦(. داده است برداری قرار می خود، مورد بهره

غم خود را در تمام دوران عمر، بر اين نهاده بود که به هر بقايی تمام هم و 
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وزيری و بعد از  وسيله و قيمتی قله قدرت را فتح کند ـ که در رژيم گذشته نخست
انقالب رياست جمهوری بود ـ حزب زحمتکشان و بويژه بعضی از يارانش نظير 

  . تنددانس زهری، ديوشلی و آيت وی را آلترناتيو و نجات دهندۀ ايران می

يا « :ای خود در مورد سرنوشت کشور برايش نوشت صفحه ٩۴آيت در نامه 
               ً                                                            تجزيه شدن و مآال  افتادن به چنگ کمونيستها و يا اينکه تنها دستۀ صالحيتدار يعنی 

راه ديگری . حزب زحمتکشان ملت ايران کشور را از اين ورطۀ هولناک نجات بخشد
نها در حزب زحمتکشان و شخص بقايی وی نجات ايران را ت) ١٩٧(» . وجود ندارد

  )١٩٨(.داند می

بقايی که در دوران نهضت ملی شدن نفت، خود را جانشين مصدق تصور 
ها عليه  کرد، برای تحقق بخشيدن به آرزوی ديرينه خود، در طراحی و توطئه می

مصدق شرکت جست که از جمله شرکت در ربودن و قتل افشار طوس رئيس 
  )١٩٩(. وزيری است ای تصاحب پست نخستشهربانی کل کشور، بر

                                     ّ                 مرداد، بقايی به زاهدی به چشم دولت محل ل و انتقالی نگاه  ٢٨بعد از کودتای 
ديديد به همين علت در مذاکرات طوالنی  کرد و خود را جانشين واقعی مصدق می می

خود با هندرسون سفير کبير آمريکا، بعد از کودتا، مطلب را با وی در ميان گذاشته 
در موقع «: المثل فرانسوی بوی گوشزد کرده که هندرسون با استفاده از يک ضرب
بايد حوصله کرد که اوضاع . شود عوض کرد عبور از سيالب اسبهای کالسکه را نمی

ّ      به مسير طبيعی بيفتد و به اين نکات توج ه شود                                      .«)٢٠٠(         

بقايی «ه که به سفارت گزارش کرد ١٣٣٧وزارت خارجه آمريکا، باز در آذر 
اگر چه ... وزيری تنظيم نکرده است طلب، هدفش را بر روی کمتر از نخست جاه

. فرصت طلب و زيرک است، شاهدی براحتمال وقوع چنين چيزی وجود ندارد
«)٢٠١(  

برد، بعد از پيروزی انقالب،  وی که در رؤيای پريدن به قله قدرت بسر می
ام نيز در راه رسيدن به رياست و سرانج. ديديد خواب رياست جمهوری را می

  . جمهوری جان خود را از دست داد

که بوسيله » زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی« تأليف کننده و يا کنندگان کتاب
                                                                   ً       مرکز مطالعات و پژوهشهای سياسی انتشار پيدا کرده است، همانگونه که قبال  متذکر 
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های رکن دوم  شامل پرونده شدم به کليه اسناد دکتر بقايی و حزب زحمتکشان که
ارتش ـ اداره تجسس، اسناد ساواک، اسناد شخصی که پس از دستگيريش در کرمان 

و به پرونده  )٢٠٢( )کارتن است ١۵٠٠خود به تنهايی بيش از (ضبط شده 
اند که روابط  کوشش کرده. اند های وی در دادستانی انقالب، دسترسی داشته بازجوئی

ها و سردمداران جمهوری اسالمی و بويژه  را با روحانیبقايی و حزب زحمتکشان 
بعد از پيروزی انقالب تا جای ممکن در پرده استتار و از ديدها آن را بزدايند و حتی 

ای  صفحه ٩۴سعی شده است، بخواننده وانمود کنند که آقای آيت بعد از نوشتن نامه 
شان و بقايی قطع کرده ، ارتباط خود را با حزب زحمتک١٣۴٢خود به بقايی در سال 

  . است

ّ                               ام ا حسب گفته خود آيت، وی تا سال  با بقايی رابطه داشته و از آن ببعد  ١٣۵٠ 
و بهمين علت طرفداران روحانی و غيرروحانی  )٢٠٣( ای نداشته است ديگر رابطه

به  ١٣۵٠آيت در مجلس شورای ملی اسالمی از اينکه وی طبق گفته خودش از سال 
ّ                         ام ا طبق اعترافات بقايی در   )٢٠٤( .اند طه نداشته از وی تجليل کردهبعد با بقايی راب  

. دادستانی انقالب، آيت نه تنها با وی ارتباط داشته بلکه دستيارش بوده است
عالوه بر اين همانگونه که در بخش طرح القايی مالحظه شد، واليت فقيه )٢٠٥(

ن پيشنهاد و سپس به وسيله حزب زحمتکشان بقايی و آيت به بعضی از روحانيو
مجلس خبرگان آورده شد و در آنجا نيز با کوشش آيت و بخشی از روحانيون و 

  )٢٠٦( .قدرت آقای خمينی، طرح به تصويب رسيد

هللا صدوقی رابطه داشته و آقای  به هر حال کتاب معترف است که بقايی با آيت
  )٢٠٧(. ای بوی نوشته است ، نامه١٣۵٧شهريور  ١۶صدوقی در 

، ١٣۵۶از اواسط سال «، ۵۶تا  ۵٠ايی پس از يکدوره سکوت بويژه از سال بق
بويژه از زمان دولت جمشيد آموزگار، بقايی بار ديگر فعاالنه وارد عرصه سياست 

ويليام سليوان با وی مکاتبه ) ١٩٧٨ژانويه  ۴( ١٣۵٧دی  ١۵و در  )٢٠٨(» . شد
 )٢٠٩(. اسخ داده استبوی پ) ١٩٧٨ژانويه  ١۶( ۵٧دی  ٢٧کرده و بقايی در 

برد در  کتاب تنها از همين رابطه بقايی تا پيروزی انقالب و بعد از آن نام می
» سيا«ها، سفارت آمريکا و سازمان  که شخصی مثل بقايی که هم با آمريکايی صورتی

بوده و » سيا«زاده هم عضو  اش در آمريکا آقای منصور رفيع رابطه داشته و نماينده
  ه با اطالع بقايی، تنها همين يک مکاتبه رد و بدل شده است؟ هم ساواک و هم
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متعاقب پيروزی انقالب اسالمی، در مواضع آقای بقايی «: گويد کتاب می
چرخشی بنيادين صورت گرفت او گرچه از اساس با هر گونه تحول انقالبی مخالف 

يش از حدود ده اين تظاهر ب.                              ً               ليکن برای مدتی با حوادث ظاهرا  همدلی نشان داد... بود
، بقايی در محل حزب زحمتشکان سخنرانی ١٣۵٨در دوم ديماه سال . ماه طول نکشيد

  )٢١٠(». مشهور شد» نامه سياسی وصيت«طوالنی ايراد کرد که به 

ا به تعبير . کند هر تعبيری که بکار ببريم، در واقعيت امر چندانی فرقی نمی ّ            ام   
انقالب همدلی نشان داده و تا دی ماه  انقالب، با» متعاقب پيروزی« کتاب، بقايی

همراه و همگام بوده و از آن زمان به بعد تحت عنوان بازنشستگی سياسی،  ١٣۵٨
مطلب اين است که، آقای . کوس مخالفت را با جمهوری اسالمی برافراشته است

هللا کاشانی  که توضيح داده شد، از دوران نهضت ملی شدن نفت با آيت بقايی همچنان
، همراه و همگام بوده ٣٢مرداد  ٢٨انيون طرفدار وی، قبل و بعد از کودتای و روح

که در قيد حيات بود با بقايی دوست،  ١٣۴٠است و آقای کاشانی تا اسفند ماه 
نزديک و به لحاظ سياسی هم خط بودند و بارها هم آقای بقايی و هم همکاران نزديک 

هللا کاشانی و عنايت کاشانی بوی و  وی بويژه آيت از سابقه همکاری بقايی با آيت
) ن. روزنامه شاهد بقايی(شعار نصرمن هللا و فتح قريب را که زيب صفحات شاهد 
و افزوده که با  )٢١١( بوده را فرصتی عالی برای وی توصيف کرده است

بقايی در  )٢١٢( .اند روحانيونی که وی تماس داشته، از بقايی تعريف و تمجيد کرده
طرفدار خط کاشانی ـ بهبهانی ـ سيدضياءالدين طباطبايی، بطور  بين روحانيون

. مستمر طرفدارانی داشته و هميشه ارتباط مستقيم و غيرمستقيم برقرار بوده است
در رابطه با آقای خمينی نيز، بقايی حمايت خودش و حزب زحمتکشان را بارها از 

که هنوز  ١٣۴٢ر ماه تي ١۵ای سرگشاده، در تاريخ  وی اعالم داشته، وی طی نامه
هللا خمينی  حضرت آيت« آقای خمينی مرجعيت عام پيدا نکرده بود، پيشنهاد کرده که

ترين مرجع تقليد شيعه و شخص اول روحانيت به تمام مراجع داخلی و  بعنوان عالی
و حتی از دکتر مصدق بدليل حمايت  )٢١٣(»           ً                        خارجی رسما  و بدون ابهام معرفی گردد

   )٢١٤( .، تنقيد کرده است۴٢خرداد  ١۵آقای خمينی و نهضت نکردن ايشان از 

آيت در . اند بخشی از روحانيون از طريق آيت با بقايی در تماس و مراوده بوده
برای تقويت حزب » کانون تشيع«شود که انجمن  نامه خود به بقايی متذکر می

ريزی  پايهزحمتکشان و شخص بقايی و مقابله با مهندس بازرگان و طرفدارانش را 
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نفر از طرفداران بقايی است و اکثر دانشجويانی  ۵نفر هيئت اجرائيه آن  ٩کرده و از 
از » کانون تشييع«خواهد، رياست  اند نيز متمايل به حزب هستند و می که جذب شده

هللا  که طرفدار آيت) ن. روحانی(آقای فرهنگ نخعی گرفته و به آقای دکتر صادقی 
      )٢١٥(. دکاشانی است واگذار کن

بقايی، خود مستقيم با بعضی از روحانيون درجه اول سران جمهوری اسالمی در 
نکته ديگر به . هللا صدوقی را با وی مشاهده کرديد تماس بوده که از جمله مکاتبه آيت

وصيتنامه «در سخنرانی طوالنی  ۵٨دی  ٢حسب گفته کتاب، بعد از اينکه بقايی در 
خبر از مسائل پشت  هللا قديمی که گويا بی دهد، ولی تعفا میاز رهبری حزب اس» سياسی

بوی نوشته، مضار استعفاء از  ۵٨دی  ٧ای که در تاريخ  پرده بقايی بوده است در نامه
همانطور که خودتان بيان فرموديد حزب در وجود « رهبری حزب را بوی متذکر شده

استعفای ... وجود نخواهد داشت                                       ً          شما ادغام شده است و با کنار رفتنتان عمال  ديگر حزب 
پيشنهادی که ... شما از مقام رهبری يعنی امضاء سند محکوميت خودتان بدست خودتان

که شفاهی خدمتتان عرض کردم تماس مستقيم با آقای  رسد باز همانطوری به نظرم می
  )٢١٦(». صورت سکوت خمينی است و در غير اين

به منظور مالقات با امام ] يی[های بقايی تالش«: گويد کتاب در اين رابطه می
خمينی انجام داد، ليکن آن مرد بزرگ که به خوبی به ماهيت بقايی آشنايی داشت، 

  )٢١٧(» . های او را بالجواب گذاشت هرگز راضی به اين مالقات نشد و حتی نامه

فرض بگيريم که در مورد مالقات بقايی با آقای خمينی حق با صاحبان کتاب 
ا آ. است ّ    ام  های بقايی پاسخ نداده است که  دانند که آقای خمينی به نامه نها از کجا می 

کتاب در سال . آنهم ممکن است بگويند، در اسناد بقايی چيزی مشاهده نشده است
 ٩اند يعنی  فوت کرده ١٣۶٨تنظيم و انتشار پيدا کرده و آقای خمينی در سال  ١٣٧٧

به بعد آيا هميشه در  ۵٨شما از سال سال قبل از انتشار کتاب، پرسيدنی نيست که 
ايد؟ اينها همه به کنار، شما که  حضور آقای خمينی و يا آيا عضو دفتر ايشان بوده

             ً                 ايد، چرا ابدا  صحبتی از محتوای  های آقای بقايی به خمينی را در اختيار داشته نامه
ابطه با چه ها در ر ايد تا معلوم شود حداقل نامه هيچکدام از آنها به ميان نياورده

های بقايی به تنهايی به آقای خمينی، چه آقای  نامه. موضوعات و مسائلی بوده است
تواند بسياری از روابط و مسائل  خمينی به آنها جواب داده باشد و چه نداده باشد، می

  . پشت پرده را آشکار کند



     ٢٥٢ 
  

  

اب های او را بالجو نامه«ايد، آقای خمينی  اين روش و کار شما که ذکر کرده
ای زير نيم کاسه بوده است؟  در اين  خود بيانگر اين نيست که کاسه) ٢١٨(» گذاشت

هايی را که از  رابطه اين نکته قابل ذکر است که روش آقای خمينی اين بود که نامه
طرف شخصيتها، افراد، مقامات روحانی و غير روحانی و حتی مقامات مملکتی 

گشت، به جز موارد  برايش ارسال میکرد و يا وسيله پيک مخصوص  دريافت می
داد و اغلب شفاهی و از  کرد، پاسخ کتبی بدانها نمی مشخص که ضرورت ايجاب می

  . داد طريق پيغام رسان و يا حضوری در مالقاتهايشان پاسخ می

های متعددی به ايشان نوشته و در کتابی مجموعه آنها  صدر نامه آقای بنی
نجا مراجعه کنيد تا ببينيد به چند تای آنها پاسخ کتبی توانيد به آ منتشر شده است، می

  . داده است

آقای هاشمی رفسنجانی دو نامه سران حزب را به آقای خمينی که عليه 
پاسخی کتبی به آنها  )٢١٩( .آورده است» عبور از بحران«ر است در کتاب صد بنی

های آقای منتظری به آقای خمينی  مهبسياری از نا. تا بحال در جايی ديده نشده است
آقای ) ٢٢٠(. بينيد نيز مشمول همين قاعده است و شما پاسخ کتبی آنها را جايی نمی

گذاشت و تا ممکن بود  که ممکن بود جای پايی از خودش بر جای نمی خمينی تا جائی
هائی که بوی نوشته  حتی انتظار نداشت که نامه. داد ها نمی پاسخ کتبی به نامه

  . ای از آن را پيش خود نگهدارد شود، نويسنده، نسخه می

ر به ايشان بدون اطالع و صد های آقای بنی و به همين علت وقتی يکی از نامه
مجوز، از آن فتوکپی برداشته شده و به خارج از کشور ارسال گرديده بود و در 

پيدا کرد و در اين رابطه  خارج از کشور نيز در مجله اشپيگل در آلمان انتشار
آقای خمينی از آقای اميرحسينی . ر و آقای خمينی آفريدصد مشکلی مابين آقای بنی

ر به آقای خمينی پرسيده بود، مگر صد رابط، پيغام رسان و پيک مخصوص آقای بنی
  )٢٢١(. رداشته استهای خود رونوشت ب ر از نامهصد آقای بنی

بقايی غيرمستقيم و از طريق بعضی از همکارانش نظير دکتر دمحمعلی واعظی 
استاندار اصفهان در دولت موقت، دکتر وحيد دستجردی، مهندس حاتمی، 

با روحانيون رابطه و همکاری داشت و ... اسرافيليان، محمود کاشانی، آيت و
فداران روحانی و غير روحانی مالحظه شد که حزب جمهوری اسالمی و ديگر طر

حزب تا جائی از وی حمايت کردند و بوی پر و بال دادند که عالوه بر عضويت وی 
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در شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی و سپردن رهبری شاخه سياسی، وی را 
البته آقای آيت با . به شرحی که خواهد آمد، جزء مؤسسين حزب نيز قلمداد کردند

من حجتيه که جزو مقامات لشکری و کشوری جمهوری تعدادی از اعضای انج
  . اسالمی بودند رابطه داشت و از اين طريق نيز با آنها رابطه برقرار بوده است

  
  آيت و ارتشيان 

آيت « سخن از» ١پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد ـ« در کتاب
 بر آنچه در آنجا آمده است،عالوه . به ميان آمد» و بنياد گروه زير زمينی در ارتش

ها  بعد از انتشار کتاب اطالعات ديگری در رابطه با آيت و بعضی از ارتشی )٢٢٢(
  : بدست آمد که به قرار زير است

، بعد )٢رکن (ـ بنا بگفته سرهنگ يکتا، سرهنگ کتيبه که فرمانده اطالعات ارتش ١
انی با هم جلساتی داشتند و از انقالب بود با چند تنی ديگر از جمله آقای محمود کاش

بعد که در رابطه مسائل . کرد آقای آيت در آن شرکت کرده و برايشان سخنرانی می
جاسوسی آقای کاشانی دستگير و مدتی بازداشت گرديد، سرهنگ کتيبه را نيز 

 . بازداشت کرده و از کار برکنار کردند

مليون و با بعضی از ـ بنا به اطالع يکی از اعضای قديمی انجمن حجتيه که با ٢
ها رابطه دوستی داشت و با اينجانب نيز در ارتباط قرار گرفت و مجاز به  نهضتی

بردن نام وی نيستم در گفتگويی با نويسنده توضيح داد که آقای آيت قبل و بعد از 
انقالب با بعضی از ارتشهای انجمن حجتيه جلسات بحث و گفتگو داشت که همه اينها 

ر از فرماندهی کل قوا و رياست صد نقالب و بويژه بعد از حذف بنیبعد از پيروزی ا
بودند، عبارتند   جمهوری، مقامات مهمی را در ارتش و وزارت دفاع تصاحب کرده

سرهنگ کتيبه، سرتيپ نامجو، يوسف کالهدوز، سرهنگ فروزان، سرهنگ : از
از اينکه پستهای آنها در  سليمی و سرهنگ دمحمرضا رحيمی که سه نفر آخر بعد

ای آنها را مشاور نظامی خود قرار داد و  ارتش به ديگران واگذار گرديد، آقای خامنه
 . گرفته است تغييرات در ارتش در ابتداء با مشاورت با سه نفر فوق صورت می

ّ       ً           ام ا بعدا  آقای خامنه        نفر  ١۵ای مشاورين نظامی خود را که از سه نفر به   
 . داد آن سه نفر موقعيت قبلی خود را از دست دادندافزايش 
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اکبر پرورش و دکتر عبدهللا جاسبی نيز رابطه دوستی و  آقای آيت با آقايان علی       
  . همکاری برقرار کرده بود

  
  آيت و حزب جمهوری اسالمی 

: گويد آقای هاشمی رفسنجانی در مورد تشکيل حزب جمهوری و بعد از آن می
جدی شدم برای اينکه حزب تشکيل بدهيم، شهيد مطهری مخالفتی بروز  وقتی که من«

ا با حزب همکاری هم نکرد ّ                        نداد، ام  دهد که آقای خمينی  وی توضيح می )٢٢٣(».        
ا در اثر اصرار ما و بحثهای مختلف با وی سرانجام  ّ                                                موافق تشکيل حزب نبود، ام                         

ا آقای خمينی در مورد بحث آقای هاشمی ب. موافقت کردند که ما حزب تشکيل بدهيم
دهد که اينان از همان روز اول درصد کسب  تشکيل حزب گويا است و نشان می

  . انحصاری قدرت بودند

موافقت امام با تشکيل حزب هم به اين صورت بود که وقتی ايشان از پاريس «
برگشتند و وقتی که دولت بختيار سقوط کرد و قرار شد دولت اسالمی تشکيل بشود، 

عدم وجود يک حزب متعلق به جريان همراه . حزب ضرورت خود را نشان دادمسأله 
روحانيت، ضعف کار را خيلی مشخص کرد، ما مجبور شديم که افراد نهضت آزادی 

من همين بحث را چند روز پس از پيروزی انقالب و بعد ... را به عنوان دولت بپذيريم
باالخره تا «: امام کردم و گفتم گفتگوی صريحی با. از تشکيل دولت، خدمت امام بردم

ا از اين به بعد مسئول اداره کشور هستيم و در اولين . کرديم به حال ما مبارزه می ّ                                                   ام   
قدم شما ديديد که يک حزب کوچک توفيق پيدا کرد که دولت تشکيل دهد، به عالوه 

ل در ذهن ايشان بود که روحانيت يک تشک... »بينيد احزاب در بيرون فعال هستند می
های مشخصی ما آن موقع داشتيم که برای ايشان  در اين مورد نيز نمونه. طبيعی است

روحانيت اآلن انسجامی که شما فکر «: در هر حال گفتم. از لحاظ استدالل کافی بود
گرچه بعضی از خاصيتهای احزاب به دور از آثار . کنيد، حتی در اين شرايط ندارد می

ی الزم برای ادارۀ يک کشور بزرگ و پر مسأله را منفی آنها را دارد، ولی آمادگ
  » .خواهيم شود، خالصه اينکه تشکيالت می ندارد، هر چه پيش برويم بدتر می

: گفتند کنند می ايشان در پاسخ اين سؤال که چرا با تشکيل حزب موافقت نمی
توانم چيزی را که هر زمانی  حزب يک چيز تدريجی الحصول است، من نمی«

توانم تأييد کنم،  شماها را می«: فرمودند و می» .وضعی داشته باشد تأييد کنمتواند  می



     ٢٥٥ 
  

  

ّ                    کنيد، ام ا حزب، يک سازمان می دانم شما خوب کار می چون می شود و يک سازمان         
دانم ادوار بعد چه  کند و تداوم دارد، من نمی وجود خاصی برای خودش پيدا می

واهيد حزب را تا روز قيامت تأييد کنيد، خ شما نمی«: جواب دادم و گفتم.... ».شود می
ای پيش  کنيد، اگر مسأله اآلن در زمان خودتان وقتی ما متصدی کار هستيم، تأييد می

خواهيد  استدالل ديگرشان اين بود که شماها که می» .گيريد آمد، تأييدتان را پس می
يست نيروئی حزبی بشويد بايد به عنوان پدر جامعه و متعلق به همه باشيد و درست ن

جواب من . که مقبوليت عام دارد در يک حزب که بخشی از جامعه است محدود شوند
ای از افکار مختلف نيروهای اسالمی طرفدار  بناست حزب مجموعه«: اين بود که

تواند حالت  انقالب اسالمی باشد و نه جناح فکری محدود که در اينصورت حزب می
، به هر حال ايشان پذيرفتند و موافقت کردند ».پدری خودش را در جامعه حفظ نمايد

بعد از کسب «: گويد اگر چه آقای هاشمی می  )٢٢٤(». که ما حزب تشکيل بدهيم
، باهنر و من ـ به  ای، موسوی اردبيلی موافقت امام در جمع ما يعنی بهشتی، خامنه

ّ        ام ا بطوری )٢٢٥(». عنوان اعضای مؤسس شروع کرديم ارم که در کيهان سوم و چه  
، انتشار پيدا کرده و صريح است آقای آيت بعنوان مؤسسين حزب ١٣۵٧اسنفد 

  . معرفی شده است

  
  يت از مؤسسين حزبآ  

با اعضای شورای مؤسس حزب ) ٢٢٦(آقای فريدون گيالنی در گفتگو 
، در گزارش خود که با عکسی از ١٣۵٧اسفند  ١٣جمهوری اسالمی در تاريخ 

وی اردبيلی و آيت، همراه است و در زير عکس آقايان هاشمی رفسنجانی، موس
از چپ به راست دکتر سيد : اسالمی اعضای مؤسس حزب جمهوری« نوشته شده،

حسن آيت، عبدالکريم موسوی و هاشمی رفسنجانی در گفتگو با فريدون گيالنی 
 )٢٢٧( ».ای که در اين گفتگو شرکت داشت در عکس حضور ندارد سيدعلی خامنه

  )١٣ره پيوست سند شما(

هللا بهشتی، همۀ اعضای امضاءکنندگان  جز آيت« :کند آقای گيالنی گزارش می
حاصل اين نشست . اعالم موجوديت حزب جمهوری اسالمی را در برابر دارم

های نخستين را نسبت به اين سازمان سياسی جديد، به کار  ترديد ضرورت آگاهی بی
پرسم و  من می. شن خواهد کردخواهد آمد و نقطه نظرهای عمومی اين حزب را رو
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ای ـ دکترسيد حسن آيت ـ  دهند، سيدعلی خامنه چهار امضاء کننده يا مؤسس، پاسخ می
اند که به نوشتن اسمشان بسنده  از من خواسته. عبدالکريم موسوی و هاشمی رفسنجانی

   )٢٢٨(». هيچ عنوانی و پسوندی کنم، بی

دهد که تأسيس اين  ل مردم نشان میهجوم و استقال« :گويد ای می سيد علی خامنه
همين دور روز پيش ظرف هشت ساعت در . حزب ضرورت و نيازی اصيل بود

   )٢٢٩(». هزار داوطلب تقاضای عضويت کردند ١٠حدود 

ی انقالب عظيم اسالمی  تجربه« :گويد آقای آيت در بخشی از سخنان خود می
های  عيت ديگر برای آزادیاخير نشان داد که رهبری جنبش، بيش از هر دسته و جم

                                            ً                      انسانی احترام قائل است ولی بعضی از جرائد مثال  حکومت اسالمی را حکومت 
      ً                                    که مثال  در دولت موقت کنونی، روحانيت حتی به  اند، در حالی روحانيون قلمداد کرده

  )٢٣٠(». اندازۀ کميتش سهمی ندارد

لباس و ماسک ديگران اگر مخالفان ايدئولوژی اسالمی با « :افزايد دکتر آيت می
کند و وسايل ابراز عقيده را                            ّ ً     ّ                  ظاهر نشدند، حکومت اسالمی جد ا  امني ت آنها را تأمين می

  )٢٣١(». دهد با ابعاد وسيع در اختيارشان قرار می

و در مسائل اقتصادی، حزب ما متکی، بر نظريه «: گويد آيت در مورد اقتصاد می
. داری کنونی، هيچگونه قابل انطباق نيست مايهاقتصاد اسالمی با اقتصاد سر. اسالم است

اسالم . کند     ً                                                           ضمنا ، ديگر نظرات اقتصادی هم، صد در صد با اقتصاد اسالمی تطبيق نمی
    )٢٣٢(». نظام اقتصادی خاصی دارد که مورد قبول صد در صد اين حزب است

 با اشاره به آخرين حرف دکتر آيت که« :گويد گزارشگر کيهان آقای گيالنی می
حزب جمهوری اسالمی نه تنها رسالتی جهانی در مبارزه با هر گونه استعمار و 

  )٢٣٣(». کنيم تا پا گرفتن حزب حرفمان را تمام می. استثمار برای خود قايل است

  : گويد نخستين مصاحبۀ حزبی، می« آقای هاشمی رفسنجانی تحت عنوان

 بهشتی و با حضور هللا وگوی حزبی ما با مطبوعات در غياب آيت نخستين گفت«
ای، آيت موسوی اردبيلی، من و دکتر حسن آيت، با روزنامه کيهان در  هللا خامنه آيت

  )٢٣٤(». ، انجام گرفت١٣۵٧اسفند  ٣تاريخ 

اسالمی  وقتی به فهرست اسامی اوليه اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری
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نظير عبدهللا نظری افکنده شود، عالوه بر خود آيت دوستان و همکاران ديگر وی 
انتخاب اعضای شورای  )٢٣٥( .شود جاسبی، سيد محمود کاشانی در آن ديده می

وسيله مؤسسين حزب خلق الساعه نبوده، حساب شده و با شناختی که ) ٢٣٦(مرکزی 
آقای هاشمی رفسنجانی . اند، قبل از پيروزی انقالب صورت گرفته است از آنان داشته

  : گويد  چنين می

ل حزب و اعالم رسمی آن، آمادگی برای سازماندهی کامل بود؛ قبل از تشکي«
اساسنامه را هم آماده کرده بوديم و بر روی اعضای شورای مرکزی نيز قبل از 

و سرانجام همان ترکيب مورد نظر را به عنوان اعضای ... انقالب فکر کرده بوديم
  )٢٣٧(». اوليه شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی تشکيل داديم

نکه ابتداء آيت جزء مؤسسين حزب قلمداد شده و بعضی از دوستان و اي
اند، نبايستی اين عمل زعمای حزب  همکارانش نيز عضو شورای مرکزی حزب شده

حتی حزب زحمتکشان و . رابطه با بقايی و حزب زحمتکشان بوده باشد جمهوری بی
وری بقايی از نظر آقای رفسنجانی، عضو مؤسس و شورای مرکزی حزب جمه

هايی  شده است و به ايشان توصيه اسالمی، حزبی خوش نام و شناخته شده تلقی می
ساعت « :نويسد ، می۶٠ارديبهشت  ۴آقای رفسنجانی در يادداشت جمعه . اند کرده

دربارۀ ... هشت صبح، آقايان دکتر وحيد، الشريف و مهندس حاتمی به منزل آمدند، 
بقايی بازنشسته ] مظفر[گفتند دکتر  و می            ّ                       جذب آقای رب انی شيرازی اصرار داشتند

الشريف و حاتمی از حزب زحمتکشان . خورد سياسی شده و به درد نسل امروز نمی
  )٢٣٨(» . هستند

  
  خر کار بقايیآفاز 

                                                     ّ           براساس آنچه در اين تحقيق تحرير گرديد، از زمان نهضت مل ی شدن نفت، 
ا نه به دليل بقايی با خط نوری کاشانی بهبهانی خمينی، همگام و ه ّ              مراه بوده است ام                 

دانسته  اينکه به آنها اعتقاد داشته و يا مريد آنها بوده و يا آنها را اليق و کاردان می
است بلکه بدليل اينکه اينها تودۀ عامی را پشت سر خود داشته و همراه خود 

  . برداری کرد شود برای مقاصد خود از آنها بهره کشند و اين نيرويی است که می می

طلب بود و در دوران شاه به کمتر از  طلب، جاه بقايی که شخصيتی فرصت
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وزيری راضی نبود و در هر زمانی آماده پريدن به قله قدرت به هر قيمت و  نخست
                        ّ                                  ای بود، در زمان حکومت مل ی، دکتر دمحم مصدق برای قبضه کردن پست  وسيله
دن زمينه داخلی کودتا و وزيری، از پشت به مصدق خنجر زد و در فراهم آور نخست

. سازان داخلی آن همکاری و همگامی داشت موفقيت آن با کودتاچيان و ساير زمينه
هللا کاشانی با  آيت. وی در تمام دوران با روش منافقانه و ماکيا وليستی عمل کرده بود

بقايی از دوران آماده کردن شرايط داخلی کودتا و بعد از کودتا تا در قيد حيات بود، 
هللا صدوقی وی را  آيت. دانست و وی را خيرالموجودين می. همراه و همگام بود

دانست و در نامه خود نظرش را بوی يادآوری کرده  متخصصی با بينش عميق می
مانورهای «است و در رابطه با فضای باز سياسی شاه و يا به تعبير خود وی 

بقايی مخفی شاه و سطحی بودن همۀ آنها از بينش عميق » دموکراتيک
دانست که  و خود بقايی، خودش را کسی می. کند را به وی يادآوری می )٢٣٩(نيست،

من که بقايی هستم اين عده «: گيرد کند و نه تحت تأثير اطرافيان قرار می نه اشتباه می
گيرم  کنم و نه تحت تأثير اطرافيان قرار می ام و من هم نه اشتباه می را منصوب کرده

توانست مرا تحت تأثير قرار دهد او خودش دکتر بقايی  از اطرافيان می زيرا اگر کسی
و آيت نيز وی را شخصيتی هم رديف مصدق بلکه باالتر از مصدق  )٢٤٠(». شد می
دانست و تا در قيد حيات بود و تا قدرت داشت عليه مصدق عمل کرد و بطور  می

ت به تحريف تاريخ سيستماتيک از مصدق و اعمالش تنقيد و حتی تا توانست دس
ا به حزب زحمتکشان و بقايی به عنوان تنها . دبيرستانی، نسبت به مصدق زد ّ                                         ام   

و از  )٢٤١( .تواند کشور را از ورطه هالکت نجات بخشد نگريست که می ای می دسته
با دکتر  ۵٠اين رو وی در مجلس شورای اسالمی اعتراف کرد که حداقل تا سال 

ّ            بقايی بوده ام ا صداقتش را تا به آخر قبول دارد و در افکارش هم هيچ ايرادی              
  )٢٤٢( .بيند نمی

اش با  مشی وی و رابطه با وجودی که حزب جمهوری اسالمی از آيت و خط
اند زيرا هم  دانستيم خالف حقيقت را گفته بقايی مطلع بودند و اگر هم بگويند نمی

ار داشتند و عالوه پرونده ساواک و هم آموزش و پرورش وی را در سمنان در اختي
          ً                                     ِ ّ                     بر آن کامال  مطلع بودند که وی ضد مصدق و ضد نهضت مل  ی است و از قبل هم با 

ای به محض  بود ممکن نبود يک فرد ناشناخته وی رابطه داشتند و اگر غير از می
اسالمی و به عضويت شورای مرکزی  پيروزی انقالب جزء مؤسسين حزب جمهوری

گذاری و دفاع همه جانبه  علت اصلی اين سرمايه. ندو رهبر شاخه سياسی آن در آور
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  . از آيت به دليل روابط وی و بخشی از روحانيون حاکم با بقايی بود

، آقای بقايی و دست ١٣۵٨ماه  دی ٢بعد از پيروزی انقالب تا کمی قبل از 
يارانش از واليت فقيه و خط نوری ـ کاشانی ـ خمينی حمايت و پشتيبانی کردند و بعد 

نويس قانون اساسی که در آن صحبتی از واليت فقيه به  اينکه دولت موقت پيش از
ميان نيامده بود، تهيه و برای اطالع عموم و نظرخواهی انتشار پيدا کرد 

اش يادآوری کرده از واليت فقيه حمايت  که خود در وصيتنامه سياسی همانطوری
نويس قانون  از انتشار پيشحزب بقايی بعد . کرده و طرحی نيز برای آن نوشته است

ای بر ضد آن منتشر کرد و پرسيد  اساسی که وسيله دولت موقت تهيه شده بود، جزوه
از حاميان سرسخت مجلس خبرگان بود و طرحی نيز . شود سهم روحانيت چه می

  ٢٤٣( .برای قانون اساسی واليت فقيه در هفتاد و چند صفحه تهيه کرده بود

جمهوری اسالمی گفت من تالش کردم که قانون  آقای آيت نيز در مقر حزب
اساسی در مجلس خبرگان را از صورت غربی به اسالمی در آورم و من باعث 

  )٢٤٤( .تصويب رساندن اصل واليت فقيه هستم

های دادستانی و سپاه پاسداران، بعد از  حسب اطالعات اينجانب از بچه
شود که  د و مدارکش معلوم میدستگيری بقايی و بازجوئی از وی و دسترسی به اسنا

آقای آيت دستيار بقايی بوده و از طرف بقايی و حزب زحمتکشان مأمور بوده که 
حال جای اين سؤال خالی . طرح واليت فقيه را در مجلس خبرگان به تصويب برساند

همه کوشش در طرح و  است که چرا بقايی از طريق دوستان و دست يارانش اين
  خرج داده است؟  تصويب واليت فقيه به

به نظر صاحب اين قلم علت آنست که بقايی در تمام عمر کوشش داشت که به 
، آخرين قله در نظر او )مشروطه سلطنتی(در رژيم گذشته . قله قدرت صعود کند

ّ                                              ام ا بعد از پيروزی انقالب و انقراض سلطنت، وی راه . وزيری بود اشغال پست نخست  
  . ديد ای روحانيت می روحانيت و پشتوانۀ تودهرسيدن به قله قدرت را از طريق 

آقای خمينی تا اين زمان هنوز کوچکترين حرفی از واليت فقيه به ميان نياورده 
ها و تودۀ مردم و گروههای مختلف واهمه داشت و  زيرا وی هنوز از ملی. بود
خواست که با طرح واليت فقيه وحدت و پيروزی بدست آمده را دستخوش  نمی

ها تا اين حد متفرق و از  ها و مصدقی          ّ کرد که مل ی و تفرقه کند و فکر هم نمیاختالف 
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از طرف ديگر سعی داشت که هر چه سريعتر قانون اساسی جمهوری . هم دور هستند
جمهور انتخاب بشود و مجلس شورای                   ّ                  اسالمی به تصويب مل ت ايران رسيده رئيس

. سی و اصلی کشور تثبيت گرددطريق تمام ارگانهای اسا   ّ                   مل ی تأسيس گردد و بدين
نويس قانون اساسی وسيله دولت موقت و شورای  اينست که اگر پس از تصويب پيش

                ّ        پرسی به تصويب مل ت رسيده  انقالب و تأييد آقای خمينی و ساير مراجع از طريق همه
نويس قانون  عليرغم انتشار جزوه انتقاد بقايی و حزب زحمتکشان از پيش. بود

اليت فقيه آنها که به اطالع حزب جمهوری اسالمی و آقای منتظری اساسی و طرح و
. و بعضی از روحانيون ديگر رسيده بود، فرصت از بقايی و روحانيت گرفته شده بود

نويس  ر در مورد پيشصد هللا سحابی و بنی آقايان هاشمی رفسنجانی، مهندس عزت
ً قانون اساسی و تصويب آن توضيح تقريبا   يکسانی از زايش مجلس خبرگان از خالل                                     

 :گويند ر میصد آقای بنی. دهند بحثهای دولت موقت، شورای انقالب و آقای خمينی می
نويس قانون اساسی در مجلس مؤسسان  قرار بود بحث شود راجع به اينکه آيا پيش«

جمهوری اسالمی اعضای حزب . تصويب بشود يا تصويب آن به رفراندوم گذشته شود
نويس به  ای موافق بودند که پيش در شورای انقالب يعنی بهشتی، رفسنجانی و خامنه

يعنی (و من ... و) ن. دکتر سحابی(مهندس بازرگان، سحابی . رفراندوم گذاشته شود
ای در شورای  در جلسه... موافق بوديم با تشکيل مجلس مؤسسان) ن. رصد آقای بنی

هی مگيد «: آقای رفسنجانی گفت] يعنی از طرفداران رفراندوم[ب، از آن طرف انقال
آيند؟ يک مشت متعصب خشک  کنيد چه کسانی می مجلس مؤسسان، مؤسسان، خيال می

کنند توی  ای را هم رفسنجانی بکار برد که فالن می آيند و يک کلمه اينها می. و متحجر
اسی که به اين پاکيزگی تهيه شده تصويب اين قانون اس! قانون اساسی بگذاريد آقا

     )٢٤٥(».بله، همين آقای رفسنجانی اين فرمايش را کرد» .بشود

همين بيان که در مورد تصويب قانون اساسی از طريق رفراندوم و يا مجلس 
رساند که دولت موقت، نهضت آزادی، مهندس  القولند، می                   ً     مؤسسان، همه تقريبا  متفق

ر از بافت درونی کشور و چگونگی ترکيب شبکه نفوذ افراد در صد بازرگان و بنی
دار واليت                                          ً     اند و طرف مقابل آنها، همان کسانی که بعدا  جانب خبر بوده بطن جامعه بی

تری از تحجر، تعصب خشک و شبکه نفوذ، همين  فقيه شدند، درک و شناخت درست
  . اند سران از جامعه موجود داشته خشک

حال آقای طالقانی برای حل مشکل وسط را گرفت پيشنهاد کرد که نه  به هر
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نفر  ۶٠ـ٧٠رفراندوم و نه مجلس مؤسسان، بلکه مجلس خبرگان با اعضائی حدود 
آقای خمينی هم از اين . تشکيل گردد و در آن مجلس قانون اساسی به تصويب برسد

  . پيشنهاد خوشش آمد و دستور داد همين کار را بکنيد

مجلس خبرگان فرصتی طاليی در اختيار بقايی و حزب زحمتکشان و  تشکيل
آقای خمينی که وزنه طرفداران واليت فقيه را در . روحانيت و آقای خمينی گذاشت

آنجا سنگين ديد و طرف مقابل را ضعيف و پراکنده يافت، سخت آن را چسبيد و آنچه 
  .که بنا نبود بشود، شد

اساسی مصوب دولت موقت، شورای انقالب  انوننويس ق بقايی که تا انتشار پيش
و تأييد آقای خمينی، خود را در خط نوری ـ کاشانی ـ خمينی، نشان داده بود و به 

کرد که حمايت آن خط را برای صعود به قله قدرت به همراه خواهد  حساب خود فکر می
قای خمينی ، از کرمان برای آ١٣۵٩ای که بقايی در ديماه  داشت و اين مطلب از نامه

  . اش در کنار روحانيون تأکيد داد شود و به سوابق گذشته نوشته استشمام می

  هللا العظمی امام خمينی دامت برکاته محضر مبارک حضرت آيت«

امان با هر گونه ديکتاتوری و وابستگی به شرق و  پس از سی سال مبارزه بی
دريغ  حانيت و حمايت بیغرب زير شعار راستی و آزادی آنهم در کنار جناح سالم رو

  )٢٤٦(»... اسالمی ريزی جمهوری و شجاعانه از نهضت اسالمی و مشارکت در پی

ً       ر، دقيقا  اشعار صد ها و بنی آقايان آيت و بقايی برخالف نهضت آزادی، ملی         
داشتند که آقای خمينی و بخش تعيين کننده حزب جمهوری اسالمی و مابقی 

هستند و   ی ـ کاشانی ـ خمينی، ضد مصدقی، ضد آزادی و ملیروحانيون خط نور
و عالوه بر آن . ها به يک جوی نخواهد رفت الجرم، آبشان با نهضت آزادی و مصدقی

مطلع بودند که روحانيون خط نوری ـ کاشانی ـ خمينی، بقايی را خيرالموجودين و 
اش نظير مليون و  ستهاز طرف ديگر بقايی و دار و د.  دانند دارای بينشی عميق می

ای اليق و توانا برای اداره کشور به حساب  ها نه تنها روحانيون را دسته مصدقی
تنها . کردند که در صدد قبضه کردن قدرت هستند آورند بلکه در اوايل فکر هم نمی نمی

دانستند که در بين تودۀ مردم نفوذ دارند و قادرند که آنها را پشت  آنها را قشری می
د بسيج کنند و به حرکت درآورند و حداکثر به رهبری معنوی کشور قناعت سر خو

با چنين تفکری آيت و بقايی به پشتيبانی و حمايت از روحانيت و واليت . خواهند کرد
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مطلقه فقيه و تصويب آن در قانون اساسی جمهوری اسالمی برخاستند و فکر 
ب و روحانيت دارند و بهتر از ای که رهبری انقال کردند با حمايت و نفوذ گسترده می

اش کسی را نخواهند داشت و به حمايت از بقايی برخواهند خاست و  بقايی و دسته
  . فقيه بر مسند اجرائی کشور خواهند نشست اش به نيابت از ولی وی و دسته

بعد از پيروزی انقالب و تشکيل دولت موقت، به دليل باز بودن فضای سياسی 
ب، افراد و شخصيتهای مختلف وارد فعاليتهای سياسی شده ها، احزا کشور، دسته

بودند و با عرضه کردن توانائی، استعداد و برنامه خود برای اداره کشور و حل 
مشکالت آن، هر کدام به تناسب، جا و موقعيتی در بين جامعه برای خود باز کرده 

با تأسيس روزنامه . ن قرار داشتر در نوک پيکاصد در ميان آنها آقای بنی. بودند
انقالب اسالمی و ايجاد بحث آزاد جهت دستيابی به راه حل معضالت کشور و شرکت 
در سخنرانيهای مختلف در سراسر کشور، عضويت در شورای انقالب و پس از 
استعفای دولت موقت، اداره بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارائی وسيله دوستان 

جهت دادن و هدايت ايشان، بعنوان نفر دوم کشور و شخصيتی و همکارانش و با 
طلب و مصدقی در بين تودۀ مردم جا افتاده بود و  توانا، اليق، آزاديخواه، استقالل

    ً                                                                کامال  در فضای کشور آشکار شده بود که در صورت نامزد شدن برای احراز پست 
  . رياست جمهوری، آراء مردم را پشت سر خواهد داشت

جلس خبرگان و انتخاب آقای منتظری به رياست آن و آقايان بهشتی باگشايش م
و آيت بعنوان نايب رئيس اول و دوم که البته در همان جلسه اول آقای منتظری، آقای 
بهشتی را برای اداره مجلس جانشين خود قرار داد، معلوم شد که وزنه طرفداران 

علت از همان روز اول  واليت فقيه، سنگين تر از مخالفان آن است و به همين
اساسی مصوب دولت موقت و شورای انقالب و تأييد آقای خمينی و  نويس قانون  پيش

ساير مراجع به کناری نهاده شد و مجلس از نو شروع به تدوين قانون اساسی که در 
با ايستادگی تنی چند که شاخص . آن واليت فقيه دارای اختيارات نامحدود بود، کرد

. ر بود، جلو تصويب واليت مطلقه با اختيارات نامحدود گرفته شددص آن آقای بنی
توضيحات آقای هاشمی رفسنجانی در مورد تشکيل مجلس خبرگان و تصويب واليت 

  : فقيه گويا است

ام، اصل واليت فقيه و محتوای آن را امام، سالها  که پيش از اين گفته همانطوری«
ّ           ودند و تقريبا  از نظر تئوری موضوع روشن بود، ام ا در مورد پيش در نجف بحث کرده ب                                ً             



     ٢٦٣ 
  

  

نويس قانون اساسی ـ که جمعی از  به همين دليل در پيش. شکل اجرائی آن فکر نشده بود
کارشناسان و حقوقدانان با ديدن قوانين اساسی دنيا آن را تهيه کرده بودند ـ بحثی از واليت 

مان نرسيد  ای انقالب که آمد، آنجا اين بحث، به ذهننويس در شور آن پيش. فقيه نيامده بود
نويس پس از تصويب شورای انقالب، خدمت امام داديم و  که بگنجانيم و وقتی هم اين پيش

و ديگر علمايی که آن ) ٢٤٧(حضرات آيات گلپايگانی، شريعتمداری، نجفی مرعشی 
در برخی محافل و . ن نرسيدموقع بودند، آنها هم گنجاندن اين بحث در متن قانون به ذهنشا

مطبوعات، بحثهايی در اين زمينه وجود داشت و حتی آقای منتظری، در آستانه انتخابات 
ای کرد و خواستار گنجاندن واليت فقيه در قانون اساسی شد ولی  مجلس خبرگان، مصاحبه

ّ           بطور رسمی اين بحث تا تشکيل مجلس خبرگان، در جای ديگر مطرح نشد، ام ا در همان                                                                 
اوايل کار اين مجلس، پيشنهادی در اين زمينه داده شد که بعضی از اعضاء از جمله آقای 

 ٢١در تاريخ [منتظری و آقای بهشتی، از آن حمايت کردند و مسئله را تا تصويب نهايی 
  . ، پيش بردند]١٣۵٨شهريور 

هم وقتی اين بحث بطور جدی مطرح شد و متوجه شدند اين نقص در ) ره(امام 
ويس قانون اساسی بوده است، خيلی محکم ايستادند و از آوردن مسئله واليت فقيه ن پيش

    )٢٤٨(». در قانون اساسی دفاع کردند

فقيه براساس قانون اساسی تصويب شده، محدود به اختياراتی شد  اختيارات ولی
اساسی حق  فقيه براساس آن قانون ولی. که چهارچوب آن مشخص و معين گرديده بود

ا حقيقت آنست که آقای خمينی به لحاظ . ها را نداشت و تجاوز به ساير زمينه دخالت ّ                                    ام   
ساله را برانداخته و رهبری انحصاريش بر انقالب  ٢۵٠٠که ريشه سلطنت  کسی

دانست و به هر جا که صالح  تثبيت گشته بود، خود را مقيد در آن چهارچوب نمی
جمهوری اسالمی که در آن واليت  قانون اساسی.  کرد دانست تجاوز و دخالت می می

فقيه با اختيارات محدود گنجانده شده بود، پس از تصويب در مجلس خبرنگان، در 
  .                 ّ            پرسی به تصويب مل ت ايران رسيد ، در يک همه١٣۵٨آذر  ١٢و  ١١

در اين رابطه تمام محاسبات و معادالت آيت و بقايی غلط از آب درآمد و نه تنها 
ّ                د از وی حمايت کنند بلکه جو  کشور اجازه نمیتوانستن روحانيون نمی داد که حتی نام                           

تا . گشت ای منفی محسوب می بقايی را بر زبان آورند که بر زبان آوردن نام وی نکته
تاريخ فوق نه تنها بر بقايی و آيت بايد روشن شده باشد که روحانيون خود در صدد 

بقايی و خمينی به رهبری دکتر تصاحب کامل قدرت هستند بلکه خط نوری ـ کاشانی ـ 
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بهشتی و حزب جمهوری اسالمی کانديدای مشخص خود را برای تصاحب پست 
رياست جمهوری خواهند داشت و هيچ شانسی برای بقايی و حزبش باقی نمانده 

کردند که نامزد پر قدرت ديگری برای احراز پست  عالوه بر آن مشاهده می. است
رحله، در مقابل حزب جمهوری قرار دارد که شانس جمهوری، در اين فاز و م رياست

خود آنها را در صورت سکوت آقای خمينی نزديک به صفر مبدل خواهد کرد و خيلی 
ً              ّ        نمود که آقای خمينی در آن مرحله آشکار و رسما  از نامزدی معي ن حمايت  بعيد می                                            

  . کند و همين جور هم شد

از اين . اش را نقش بر آب ديد بنابر اين بقايی که تمام رؤيا و آرزوی ديرينه
  .   مرحله به بعد آيت و بقايی، در دو نقش مختلف برای هدفی مشخص وارد عمل شدند

  
  بقايی و آيت در دو نقش 

که از پرونده بازجوئی بقائی، در داستانی انقالب به بيرون درز پيدا کرده  بطوری
ی گفته بودند و کتاب هللا سحاب بود و بازجويان زندان اوين به آقای مهندس عزت

کند، ژنرال اويسی از طريق  نيز آ ن را تأييد می» زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی«
با » وصيتنامه سياسی«زاده، مدتی قبل از سخنرانی بقايی، موسوم به  منصور رفيع

ای نه چندان دور  کند و بوی قول داده شده بود که در آينده بقايی تماس برقرار می
اند و  انجام خواهد شد و رهبران کودتا شما را به رياست جمهوری پذيرفتهکودتايی 
  )٢٤٩( .اند داده .O.Kها نيز بدان  آمريکايی

اسالمی آلترناتيوی  بدين علت بقايی برای اينکه خويشتن را در قبال جمهوری
جلوه دهد، ناگهان آقای بقايی هيئت رئيسه و اعضای باالی حزب زحمتکشان را جمع 

خود را ايراد کرد و به ظاهر » وصيتنامه سياسی«در يک سخنرانی طوالنی  کرد و
ّ                                                       خود را بازنشسته نشان داد ام ا در باطن آماده کودتا بود تا که در اثر آن قله قدرت را                            

ها را به خاطر پشتيبانی  ما تا امروز بسياری از ناروايی« :بقايی گفت. تصاحب کند
کنم که با ادامۀ سکوت و توجيه  کم احساس می کمايم ولی  اصولی از نهضت تحمل کرده

زند که  وجهه سياسی من به من نهيب می. گوئيم خودمان داريم به خودمان هم دروغ می
ای ديکتاتور با  او افزود يک عده )٢٥٠(٠خواهی وارد دروغ و تقيه بشوی؟ تا کجا می

اند و هر کاری  شدهاطالع سوار  استفاده از وجهۀ امام برگردۀ مردم با ايمان ولی بی
     )٢٥١(». کنند خواهند می می
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. در آمريکا منتشر کرد» آنکه گفت نه« زاده متن سخنرانی بقايی را تحت عنوان رفيع
)٢٥٢(  

مؤلف کتاب زندگينامه سياسی بقايی که تمام اسناد و مدارک بقايی را در اختيار 
  : نويسد داشته می

زاده با بقايی ارتباط تلفنی  فيعاويسی از طريق منصور ر« ارتشبد غالمعلی
، جبهه ضد »وصيتنامه سياسی«قبل از سخنرانی بقايی موسوم به . برقرار کرده بود

او اينک از طرف ...                              ً                      انقالب طرفدار رژيم سلطنت ظاهرا  ليدر خود را يافته بود
دولتمردان جمهوری اسالمی به کلی نااميد شده بود و هيچ جايگاهی برای او 

ابل تصور باشد مگر اينکه در موضع رهبری يک حرکت ضد انقالبی توانست ق نمی
   )٢٥٣(»قرار گيرد

جبهه ) ن. وصيتنامه سياسی(مدتی قبل از ايراد اين سخنان « افزايد که کتاب می
ضد انقالب طرفدار اعادۀ رژيم سلطنتی برای سرنگونی جمهوری اسالمی با او وارد 

بقايی گفتگوی تلفنی کرده و وعده داد که همه  زاده با مذاکره شده اويسی از طريق رفيع
خواست حوادث سالهای نهضت  بقايی می. به زودی در ايران در خدمت او خواهند بود

   )٢٥٤(».  ّ                       مل ی را بار ديگر تکرار کند

مأموران اطالعاتی جمهوری اسالمی، از طريق شنود کردن مکالمات ژنرال 
بينند که  ک وی مراجعه کرده، میشوند، و به پرونده ساوا اويسی بوی مشکوک می

ها، تمام مکالمات وی و حرکاتش را  هم رابطه با ساواک داشته و هم با آمريکايی
شود که به آمريکا سفر کند و بعد از دريافت تمام  کنند و بوی اجازه داده می کنترل می

  )٢٥٥(. کنند دستگير می ١٣۶۶اطالعات، در آخرين لحظات وی را در اول فروردين 

ها و زندان  های باالی سپاه که در آن زمان در رابطه با دستگيری کی از ردهي
اوين بود، حسب گزارش بازجويانش برايم فاش ساخت، بقايی بعد از فاش شدن تمام 
اسرارش و همکاريش با آمريکا و سيا و ژنرال اويسی در حضور بازجو، دو دستی 

و بدون اينکه چيزی . شده استگويد، همه چيز من تمام  زند و می بصورت خود می
  . گيرد بروز بدهد، تصميم به خودکشی می

بازجويانش به اين مسئله توجه نکرده بودند، که وی الکلی شديدی بوده و 
گيرند، از  نوشيده است، مشروب را از وی می هميشه مشروب همراه داشته و می
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ن به خود تزريق طرف ديگر چون ساليان بوده که بيماری قند داشته، خودش آنسولي
خاصيت آنسولين اين است که اگر در بدن قند نباشد، شخص را فلج . کرده است می
گيرد، بدون وجود قند در بدن  وی که تصميم به خودکشی می. کشد کند و می می

اين پاسدار ارشد که در آن موقع در ارتباط با  )٢٥٦( .کند آنسولين به خود تزريق می
رود،  وقتی يکی از پاسدارها به سلول وی می: بود افزودها  زندان اوين و زندانی

    ً          فورا  وی را به . کند که صورتش کج و معوج شده و در حال احتضار است مشاهده می
کنند که از مرگ وی جلوگيری کنند،  رسانند و هرچه اطباء کوشش می بيمارستان می

ون هنوز اطالعاتی آن پاسدار ارشد افزود چ. کنند کار از کار گذشته است مشاهده می
خورد، خيلی کوشش شد که از مرگش  داشت که بدرد دادستانی و اطالعات می

ا کار از کار گذشته بود و کوشش آنها مؤثر واقع نشد و  ّ                                                    جلوگيری بعمل آورند، ام                       
درگذشت و پرونده حيات وی بسته  ١٣۶۶آبان  ٢۶بدينسان در بيمارستان در تاريخ 

  . شد

کرد بر اين نظر  رای به قدرت رساندن وی کوشش میآيت نيز که خط بقايی و ب
توان قله قدرت را  بود که با وسيله قرار دادن مذهب و جلب حمايت رهبران مذهبی می

فتح کرد و همانطوری که در بخشی از اين تحقيق مالحظه شد که وی چگونه اينگونه 
ئی يادآوری در همان نامه به بقا. دهد اش به بقايی توضيح می روشها را در نامه

   .ای ايفا کند»کاوه«کند که بايد رسالت نجات مردم ايران را به مثابه  می

کند که احتياج به يک کاوه دارد که با                   ً                  پس از قرنها مجددا  جامعه ما احساس می«
ّ               برافراشتن درفش خود مردم را از دست ضح اک زمان برهاند و چون جامعه احتياج .                                    

ای پيدا  کند، خواه ناخواه چنين کاوه د خود احساس میای را با تمام وجو به چنين کاوه
کنند  آن عده از مردم که عميق فکر می. هللا خمينی پيدا شد که آيت خواهد شد همانطوری

 اندوازمقتضيات زمان به خوبی آگاهندو و تاريخ معاصررا به خوبی مطالعه کرده
ِ                  غرض و مرضی هم ندارند، بدون استثنا چشم  انتظارشان به شما دوخته شده وآن کاوه                                      

ايد که صميمانه خواهان نجات  چون الاقل نشان داده. کنند را در وجود شما جستجومی
 ».مملکت هستيد وهيچگاه حاضرنيستيد به خاطرجا ومقام باخون مردم بازی کنيد

)٢٥٧(  

گذارد که آقای آيت نه تنها آقای  اين مطلب جای هيچ شک و شبهه باقی نمی
دانسته و بدنبال اسالم نيز نبوده، بلکه چشم  جات دهنده کشور نمیخمينی را رهبر و ن
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در کسوت دکتر بقايی بوده است و منافقانه و برای رسيدن به هدف  »ای کاوه«به راه 
خود بعنوان وسيله آقای خمينی و روحانيت، اسالم و واليت فقيه را ـ به همان نحوه 

بدين علت بعد . کرده است مطرح می برای بقايی توضيح داده ـ )٢٥٨(که در نامه خود
از پيروزی انقالب با روحانيون حزب جمهوری، دست به تشکيل حزب جمهوری 

  . اسالمی زد و با حمايت آنها به مجلس راه يافت

، که در بخش آيت و مجلس ۵٩مرداد ١۴حسب نامه آقای خلخالی به کيهان در 
از ميان اساتيد و « لی گفته استاله خلخا نقل گرديد، آيت در زمان دولت موقت به آيت

  »...ام و مشغولم که در آيته کابينه تشکيل بدهم افراد برجسته ليستی تهيه کرده

ر که به حساب وی يک شخصيت اسالمی، ملی و مصدقی صد بعد از اينکه بنی
بود، به رياست جمهوری انتخاب شد، وی که کينه مصدق و طرفدارانش را به دل 

ت، بالفاصله شروع به آماده کردن زمينه مناسب کودتا، شبيه آنچه در کودتای داش
وی که . مرداد وسيله بقايی ـ کاشانی و ساير ايادی آنها، انجام شده بود، کرد ٢٨
دانست آقای خمينی و روحانيون خط نوری ـ کاشانی ـ بقايی و خمينی، ضد مصدق  می

پرداخت و هر جا  »کاشانی«و  »دقیمص«بندی  و ملی هستند، بالفاصله به دسته
زد تا جامعه را به دو قطبی انقالبی  کرد اين تضاد را دامن می رفت و سخنرانی می می

خط امامی و ضد انقالبی خط مصدقی و ملی و مليت تبديل کند و در اين 
ر را صد کردند، بنی سازيهای گوناگون که حزب جمهوری نيز وی را همراهی می زمينه

در مقابل خمينی قرار دهد و برنامه کودتای خزنده وی که در روزنامه انقالب اسالمی 
  . انتشار پيدا کرد در همين راستا بود

گرچه حزب زحمتکشان، بقايی و آيت، سرانجام موفق به تصاحب قله قدرت 
ّ                                                               نشدند، ام ا در تخريب خط آزادی و استقالل و انحراف اهداف اصلی انقالب که آزاد ی،         

  . استقالل و جمهوری مردمی اسالمی و ملی بود، تأثيرگذار و موفق بودند
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 فصل چهارم
  

ر و فرماندهی کل قواصد آقای بنی  
  

روز  ١۵، يعنی درست ۵٨بهمن  ٣٠   ً                                  قبال  متذکر شدم که آقای خمينی در تاريخ 
ر را به نمايندگی خود به سمت صد پس از تنفيذ حکم رياست جمهوری، آقای بنی

  . فرماندهی کل نيروهای مسلح منصوب کرد

ارتش کشور که بايستی حافظ مرزهای کشور در هر زمان و مکانی باشد، چه 
به لحاظ اعدام و زندانی کردن غالب فرماندهان آن و چه به لحاظ خارج شدن نفراتش 

نيز بدليل جو ترسی که از انقالب  اش از آن که در اثر انقالب حاصل شده بود، ته مانده
بدليل بهم . برد ای به سر می بر آنها مستولی گشته بود، در يک وضعيت آشفته

برد  ريختگی سيستم فرماندهی ارتش که از رأس تا ذيل آن کسی، از کسی فرمان نمی
گری و قدرت نظامی در ارتش از بين رفته و در ترس  کرد، روحيه نظامی و تبعيت نمی

که تحريم نظامی و اقتصادی،  برد و با وجودی ای به سر می و وضع آشفته و هراس
ارتش را از دريافت ادوات نظامی و قطعات يدکی محروم ساخته بود، کشور در 

طلبان گروههای مسلح، عوامل بيگانه و صدام روبرو بود و در  کردستان با تجزيه
کارهای ايذائی پرداخته  بعضی نقاط ديگر نظير ترکمن صحرا و خوزستان گروهها به

در ساير . بردند و به خاطر نبود امنيت، مردم آن نقاط در ترس و وحشت به سرمی
                 ً                                                         نقاط نيز که ظاهرا  امنيتکی وجود داشت، بدليل وجود مراکز متعدد قدرت آرامش را 

در چنين وضعيتی که حاکم بر کشور و ارتش بود، آقای خمينی، . بهم ريخته بودند
ر تفويض کرد و اين امر نيز به لحاظ صد روهای مسلح را به آقای بنیفرماندهی کل ني

رواشناسی و احساس مسئوليت خطير حفظ آزادی و استقالل کشور، وظيفه وی را در 
  .برابر کشور و ملت چند برابر کرد

کرد و مرتب رکن دوم ارتش و  صدام به نقاط مختلف مرزی کشور تجاوز می
ّ   ام ا . کند دادند که صدام خود را آمادۀ حمله به کشور می گزارش میسران نظامی   
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   :گفت متأسفانه آقای خمينی عکس آن را می

ترسند، اينها از  ملتی که برای شهادت آماده است، آيا اينها از دخالت نظامی می«
ترسند، همۀ درهای ممالکشان بر روی ما ببندند همه و ما باشيم و  حصر اقتصادی می

کنيم يک ديوار اطراف ايران بکشند  ه سی و چند ميليونی که در ايران زندگی میآن عد
دهيم به اينکه درها باز باشند  و ما را هم در همين ايران حبس بکنند اين را ترجيح می

در رابطه با حمله نظامی  ۵٨آذر  ٩و يا در  )١(» و چپاولگران به مملکت ما بريزند
   :  به اريک رولو گفت

ا . کنونی ايران يک بحران نيست که ما از آن خوفی داشته باشيم بحرانی« ّ   ام   
گذارند که چنين  دولتهای بزرگ نمی... آيد راجع به اينکه يک وقت جنگی پيش می

جنگ پيش آمدن معنايش جنگ جهانی سوم است و همۀ قدرتها از اين . جنگی پيش بيايد
  )٢(» .ترسند جنگ می

  
  جلسه بحث با حاج احمد آقا

ر صد آمد، دوستان و همکاران آقای بنی از گاهی که مسأله حادی بوجود میهر 
کردند، از جمله در دی و يا  ای برگزار می برای تبادل نظر با حاج احمد خمينی جلسه

که بحران کشور به اوج رسيده بود، شبی آقای احمد خمينی را برای  ۵٩بهمن 
در . ر به منزل ما دعوت کردندصد وستان آقای بنیمذاکره و گفتگو با همکاران و د

ها از وی پرسيد  حين بحث احمد آقا مطلبی در رابطه با ارتش گفت که يکی از بچه
ر صد وقتی نظر آقای خمينی چنين است پس چرا فرماندهی کل قوا را به آقای بنی

آنوقت ارتش بهم : دار داد، گفت و معنیانگيز  تفويض کرد؟ وی جوابی سخت عبرت
ريخته بود و فرمانده کل قوايش که شاه در آن به مانند ميله وسط خيمه که تمام خيمه 

ارتش يک فرماندهی . حال آن ميله وجود نداشت. ماند، بود برحول ميله وسط برپا می
. آمد نمیخواست که نقش شاه را برايش بازی کند و اين کار از عهده روحانيون بر می

دو جلسه ديکر که با حاج ) نقل به مضمون. (ر برای آن بهترين انتخاب بودصد و بنی
ر برای هيئت سه نفره صد ر در رابطه با انتخاب نماينده آقای بنیصد آقا و دوستان بنی

  . حل اختالف برگزار شد، در جای خود، خواهد آمد

برد و آنها گوئی عين خيالشان نبود و  ر از اين وضعيت رنج میصد آقای بنی
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هايش را  گذاشتند و اجرای برنامه جمهور می مرتب در همه جا چوب الی چرخ رئيس
ر مرتب در سخنرانيها و گفتگو با صد بعد از انقالب فرهنگی آقای بنی. کردند سد می

و شورای انقالب بحث از کودتای خزنده عليه رياست جمهوری به ميان  روحانيون
مابين خيلی گسسته نشده بود تا اينکه  با وجود تمام مخالفتها هنوز رابطه فی. آورد می

ر در جمع روحانيون حزب جمهوری و چند نفری ديگر گفته صد سرانجام آقای بنی
ست است که چگونگی برنامه کودتای خزنده را بود که نواری از دکتر آيت در د

که مسموع افتاد قرار  شود و بطوری بحثهايی در اطراف آن می. کند تشريح می
  .                   ً           گذارند که نوار فعال  منتشر نشود می

 ٢٧ای از اين گفتگو نگذشته بود که نوار آيت در تاريخ  شايد يکی دو هفته
های ديگر نيز يک  روزنامه. يدا کرددر روزنامه انقالب اسالمی انتشار پ ۵٩خرداد 

روز بعد آن را نقل کردند و موجی در کشور بين تودۀ مردم و سياسيون و بويژه 
روحانيون و حزب جمهوری اسالمی برانگيخت و همۀ آنها را به تکاپو و 

ا کرد با امکاناتی که در اختيار داشت ت ر کوشش میصد آقای بنی. گيری وداشت موضع
که ممکن است آقای خمينی را به يک موضع سخت عليه خود وادار نکند، و با  جائی

کرد آقای خمينی و روحانيت حاکم را در چهارچوب قانون  روش نمد مالی سعی می
گفت و مرتب  درست است که می. اساسی و حفظ آزاديهای مصرح در آن مهار کند

د و مقابل وی نخواهد ايستاد ـ و من کرد که رهبری آقای خمينی را قبول دار تکرار می
ّ              کرد ـ ام ا آقای خمينی  دهم که حتی فکر مقابله هم به ذهنش خطور نمی شهادت می        

برای روحانيت حاکم نيز . دانست حرفهای خود را ماورای قانون و عين قانون می
. رفت حرف آقای خمينی به ظاهر مطاع بود و تنها راه قبضه کردن قدرت به شمار می

. گرفت ر در نهايت در تقابل با آقای خمينی قرار میصد ر اين روش آقای بنیبناب
کرد که آقای خمينی هم ممکن است  ر به فکرش خطور نمیصد دانم چرا آقای بنی نمی

  .                                            ً            با وی از همان روش نمدمالی استفاده کند و عمال  هم چنين کرد

، روابط »طرح کودتای خزنده«از انتشار نوار آيت يا  که بعد بهرحال با وجودی
ای تبديل شده بود که با بست و بند هنوز  ر و حزب به کاسه شکستهصد آقای بنی

زيرا آيت که خود . کاسه سر پا بود ولی فکر کنم ديگر روابط در باطن التيام پذير نبود
های حزب  آمد، با کوشش روحانی اسالمی به شمار می جزء مؤسسين حزب جمهوری

و آقای بهشتی حزب جمهوری اسالمی را سازماندهی کرده و وی عضو شورای 
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مرکزی و رهبر شاخه سياسی آن شده بود، حال برايشان ساده نبود که از وی 
پوشيده و در جامعه روشن شود که چه تيپ کسانی عضويت شورای مرکزی و  چشم

  . ار دارندرهبری شاخه سياسی آن را در اختي

، برای حزب جمهوری اسالمی گران »طرح کودتای خزنده«انتشار نوار آيت يا 
تمام شد و آن را در جامعه و روحانيت آزاديخواه بيشتر منفور کرد و نظر به اينکه 

گذاری کرده بود، هنگامی که در سال  حزب و بويژه آقای بهشتی روی وی سرمايه
ترک بين حزب جمهوری اسالمی، روحانيت نفر نامزد مش ٣٠، بر سر انتخاب ۵٨

مبارز تهران، سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و دفتر همآهنگی همکاريهای مردم با 
در  )٣(                                  ّ                          جمهور، برای نمايندگی مجلس شورای مل ی بحث و مذاکره برقرار بود  رئيس

جلسه آخر هم که من در آن حضور داشتم، مشکل اصلی قطع مذاکره، اصرار و 
، حزب جمهوری اسالمی و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی بر پذيرفتن پافشاری

  )۴(.نامزدی آيت در ليست مشترک بود

حد، بر پذيرش آيت در ليست مشترک، حکايت از اين  اصرار و پافشاری بی
کاسه است که   ای زير نيم داشت که بايد بين آنها روابط ديگری موجود باشد و کاسه

چيزی جز تصاحب  »طرح کودتای خزنده« )۵( .ائی نرسيددر نتيجه مذاکرات به ج
تمام اهرمهای قدرت در دست آقای بهشتی و يارانش نبود که بعد از افشای آن، با 

يکی پس از ديگری به اجراء در آمد و عملی   چراغ سبز آقای خمينی همان برنامه
  . گرديد

  
  وزير     انتخاب نخست

بهمن  ١۵ز تنفيذ حکم رياست جمهوريش در تاريخ ر پس اصد آقای بنی
که  ١٣۵٩تير ماه  ٢٩، بوسيله آقای خمينی رهبر انقالب، تا تاريخ يکشنبه ١٣۵٨

آقای هاشمی رفسنجانی بعنوان رئيس مجلس انتخاب شد، موفق به تشکيل دولت خود 
  . نشده بود

جمهور      ً          رسما  توسط رئيس ۵٩خرداد  ٧الزم به ذکر است که مجلس در تاريخ 
و از اين تاريخ تا تاريخ فوق که اعتبارنامه نمايندگان بحث و  )۶( افتتاح گرديد
شد، اداره جلسات مجلس بعهده رئيس سنی مجلس آقای دکتر يدهللا  بررسی می



     ٢٧٢ 
  

  

برای  ۵٩شنبه سی و يکم تير ماه  جمهور، روز سه ر رئيسصد آقای بنی. سحابی بود
قانون اساسی ـ در مجلس  ١٢١سوگندنامه ـ بموجب اصل  ادای سوگند و امضای

وزير  و از روز بعد انتخاب نخست )٧(حاضر شد و مراسم سوگند را به جا آورد 
  . مطرح گرديد

وزير و هيئت دولت خود قرين موفقيت  ر، برای انتخاب نخستصد کوششهای بنی
بايستی طبق  حال می. کرد قالب کار مینبود و تا اين تاريخ با هيئت دولت شورای ان

وزيری نامزد کند تا پس از کسب رأی  قانون اساسی فردی را برای نخست ١٢۴اصل 
  . وزيری برای او صادر نمايد تمايل از مجلس شورای ملی حکم نخست

ر، در همان زمانی که به رياست صد حقيقت اينست که فرد مورد نظر آقای بنی
انتخاب شد، در درجه اول آقای احمد سالمتيان و بعد از او آقای عليرضا  جمهوری

که از همان روزی که حزب جمهوری اسالمی و اعوان و انصار آن بو . نوبری بود
ر بر سالمتيان و نوبری است، بعناوين مختلف عليه آنها صد بردند که نظر بنی

اد اساسی که آن موقع بر آقای نوبری وارد اير. جوسازی و پرونده سازی شروع شد
کردند، اين بود که وی زن خارجی دارد و در جامعه هيجان زده آن روز عيب  می

بياد . شد وزيری کسب کند، محسوب می بزرگی برای کسی که بخواهد پست نخست
. المتيان استر احمد سصد که آنها فهميدند که نامزد مورد نظر آقای بنی دارم، روزی

آقای حاج «فردای همان روز، روزنامه صبح آزادگان سرمقاله خودش را تحت عنوان 
به وی اختصاص داده و به روابطش در دوران زندگی خارج از  »سيد احمد سالمتيان
  . کشور پرداخته بود

به نظر من در آن زمان که جامعه در التهاب و برانگيختگی بود و مردم با يک 
شدند، و بحث اسالمی، مکتبی، انقالبی و خط  با يک مويز سرد می خرما گرم و

ّ                       امامی، ج و جامعه را پر کرده بود آقای سالمتيان فرد مناسبی برای احراز پست .        
  زيرا. وزيری نبود نخست

ـ اطالعاتی که آن زمان از آقای سالمتيان در دست بود ولو به غلط، اين بود ١
لمانها و گروههای اسالمی نبوده است، حداقل که وی در خارج از کشور اگر ضد مس

با مسلمانها و گروههای اسالمی موافق نبوده است و همين مسأله تنها در آن زمان 
  . برای زدن وی کافی بود و همين هم شد
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ر صحبت صد اينجانب در مورد آقای سالمتيان چند بار کتبی و شفاهی با آقای بنی
  . ر نوشتمصد ای به آقای بنی ، در نامه۵/١٢/۵٩بار در تاريخ آخرين . کرده بودم

اينجانب يک بار کتبی و يکی دو بار هم شفاهی در مورد آقای سالمتيان خدمت «
شما عرض کردم که اگر نگوئيم وی مخالف مسلمانها، موافق آنها نيز نبود و در جبهه 

ّ               و از نظر ما نيز قبول ام ا تا در جامعه ... دکر ملی دوم که ضد شما نيز بودند عمل می                       
جا بيفتد بايستی چند سالی کار کند بعد از انتخاب شما به رياست جمهوری وقتی توجه 

وزيری اوست و شما قصد داريد او را جا بيندازيد  پيدا کردم که نظر شما به نخست
ی از تقابلها خطر را احساس کردم و از همان روز هم عليه او جبهه گرفتند و بسيار

باشد چه » حر«حرف من اين است که در يک چنين وضعيتی يک نفر ولو . بوجود آمد
عيب دارد که مدتی به خاطر ايران و انقالب صبر و تحمل کند تا حقيقتها از طريق 

  )٨(»اعمال روشن شود

صدر که به جمع هسته امام مشهور شده  ـ از همکاران و دوستان بنی٢
ّ      ام ا در . وزيری آقای سالمتيان نبودند به اتفاق، آنها موافق نخستنيز قريب  )٩(بودند  

ر و کشور نه تنها مخالفت جدی با صد شد، به خاطر آقای بنی که انتخاب می صورتی
  . کردند کردند بلکه مشروط با وی همکاری نيز می وی نمی

هللا سحابی،  آقايان مهندس عزتر نظرش بر معرفی صد بعد از او آقای بنی
داريوش فروهر و دکتر حبيبی بود که با هر کدام از اينها به نحوی حزب جمهوری 

ر بعد از تنفيذ صد که آقای بنی با وجودی. کرد اسالمی و شورای انقالب مخالفت می
ّ     حکم رياست جمهوری، به رياست شورای انقالب نيز منصوب گرديد، ام ا در شورای                                                           

آقای خمينی هم در انتخاب . انقالب وزنه اصلی در دست حزب جمهوری اسالمی بود
. وزير و وزراء گفته بود، متدين، صد در صد انقالبی، مکتبی و قاطع باشند نخست

غيرمکتبی و از اين  »انگ«کرد به نحوی  بنابر اين هر کسی را که وی معرفی می
رهبری آقای بهشتی با داشتن اکثريت  حزب جمهوری اسالمی به. زدند قبيل می

وزير و هيئت  مجلس و وجود آن قانون اساسی که در صورت ناهمآهنگ بودن نخست
وزير و وزراء، شيرازۀ امور هيئت  جمهور، پس از انتصاب نخست دولت با رئيس

شد، هدفشان اين بود که شخصی را به وی  جمهور خارج می دولت از دست رئيس
  . کنند که تابع و مطيع حزب باشد بقبوالنند و تحميل

حجت االسالم « ای به آقای خمينی پيشنهاد کرد ر طی نامهصد ابتداء آقای بنی
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وزيری است در  حاج احمد آقا يکی از مناسبترين اشخاص برای تصدی نخست
بنا «آقای خمينی نيز پاسخ داد ) ١٠(» .که موافقت فرمائيد عين صواب است صورتی

  )١١(» .دارم اشخاص منسوب به من متصدی امور باشندن

وزيری پيشنهاد کرده  الدين فارسی را برای پست نخست حزب جمهوری جالل
ا از طرق مختلف کوشش . ر هم صد در صد با وی مخالف بودصد بود و آقای بنی ّ                     ام   

داشته باشد برای کرد که شخصی را که با وی بتواند کار کند و تا حدودی همآهنگی 
وزيری معرفی کند و لذا آقای موسی کالنتری و مصطفی ميرسليم که هر  پست نخست

ا تابع محض حزب نبودند و با رئيس ّ                                دو عضو حزب بودند ام  جمهور هم رابطه نسبی                    
     ً ظاهرا  . داشتند و مديريت آنها نيز قابل قبول بود، استمزاج کرد که آنها را معرفی کند

و . )١٢(ه بود که نظر بر آقای ميرسليم است و مطلب قطعی استاينطور وانمود شد
جمهور  در پی مالقات ميرسليم با امام و رئيس: به همين علت کيهان نوشت

ای، آقای  ر هم طی نامهصد و آقای بنی )١٣( .وزيری ميرسليم قطعی شد نخست
  . وزيری به مجلس معرفی کرد ميرسليم را برای نخست

. وزيری بپذيرد جلسه مجلس معلوم شد که، مجلس بنا ندارد وی را به نخستدر 
جمهور برای بررسی  ر تحميل شد که هيئتی از جانب مجلس و رئيسصد به آقای بنی

وزير تشکيل شود و آن هيئت صالحيتها را بررسی کند و از بين  صالحيت نخست
. را از ميان آنها به مجلس معرفی کندجمهور يک نفر  اشخاص واجد شرايط رئيس

اکبر پرورش، امامی کاشانی و شيخ دمحم يزدی را  مجلس آقايان علی. هيئت تشکيل شد
ر آقای موسوی اردبيلی دادستان کل کشور معرفی صد انتخاب کرد و از جانب آقای بنی

ّ                                                 ام ا آقای اردبيلی نپذيرفت و گفت حاضر است که با آنها. شد آقای . در مشورت شرکت کند  
که دفتر آقای  )١۴(ای را به اين هيئت بفرستد ر از آقای خمينی خواست که نمايندهصد بنی

جمهور و  امام فرمودند  اين موضوع مربوط به رئيس: ای گفت خمينی طی اطالعيه
 )١۵( د کردای برای اين موضوع انتخاب نخواهن مجلس شورای اسالمی است و نماينده

های مختلف و جلساتی با  سرانجام اين هيئت شروع بکار کرد و پس از بحث و بررسی
جمهور و مجلس چند نفری را که بيشتر از همه مجلس به آنها رأی تمايل داشت  رئيس

هيئت گزارش داد . معرفی شد که از بين آنها آقای رجائی از همه دارای رأی بيشتری بود
  . لس رأی قابل اعتنايی خواهد آوردکه آقای رجائی در مج

جلد دوم پنجشنبه ، »گذرد جمهور چگونه می روزها بر رئيس«صدر در  آقای بنی
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  :گويند کنند و می اند، صحبت می ، از هيئتی که از مجلس نزد ايشان آمده۵٩مرداد  ١۶
پيشنهاد کرديم هيئتی تشکيل شود و احراز صالحيت بکند، همه کسانی که به «

ها  ای برای شما صورت دادم که شما ببينيد اين اد شده بود ضمن يک نامهمن پيشنه
شما رفتيد به دنبال . مکتبی هستند، مسلمان هستند، صالحيتشان به چه ميزان است

اند يک نفر را  باالخره آنها گفتند با مطالعاتی که کرده... احراز صالحيت، بعد هم آمديد
من گفتم که شما در . که در مجلس زمينه بيشتری دارداند  اند و هم گفته هم صالحتر يافته

نفر را به رأی بگذاريد، اگر تمايل مجلس به کسی شد که من  ١۴مجلس خصوصی آن 
  . کنم دلم از او قرص نبود، سکوت می

زنيد؟  يکی از اعضای هيئت پرسيد، آيا شما در سخنرانيهايتان هم حرفی نمی
است و آن روز که معلوم شد، روش پيشنهادی گفتم چرا وقتی که معلوم شد حق با من 

  ».زنم ولی تا آن روز، نه من درست است آن روز حرف می
، در مجلس شورای اسالمی، اخذ رأی تمايل ١٣۵٩مرداد  ٢٠سرانجام در تاريخ 

رأی  ٢۴رأی موافق،  ١۵٣رأی متخذه،  ١٩۶از . وزيری رجائی بعمل آمد درباره نخست
وزيری رجائی با اکثريت قاطع رأی تمايل  و مجلس به نخسترأی ممتنع بود  ١٩مخالف و 

   )١۶( .داد
ای  تواند بيانگر اين امر باشد که عده رأی ممتنع می ١٩رأی مخالف و  ٢۴

ر گزينش آقای رجائی صد ديگر از نمايندگا غير حزبی بوده و به اين علت که آقای بنی
زير مورد پذيرش قرار داده است، به وی و را وسيله هيئت بررسی صالحيت نخست

باشد که مجلس در بست در اختيار حزب  اند و اين مبين اين می رأی موافق داده
ای ديگر  ر در مورد مجلس بگونهصد جمهوری اسالمی نبوده است و اگر آقای بنی

  .آورد ای ديگر ببار می رفتار کرده بود، شايد نتيجه
ر هم به رغم ميل باطنی و حتی ظاهريش، در اثر صد بنی به هر حال آقای

وزير منصوب  به عنوان نخست ٢٩/۵/١٣۵٩فشارهای مختلف رجائی را در تاريخ 
   :کرد و در حکم وی از جمله متذکر شد

  جناب دمحم علی رجائی «

با توجه به جريان گزينش شما و رأی تمايل نمايندگان محترم، به سمت 
و اين انتصاب يکی  )١٧(» . شويد وزير جمهوری اسالمی ايران منصوب می تنخس

  . ر بودصد ناپذير آقای بنی از اشتباهات جبران
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  دو نظر در مورد رجائی 

ها به  الهی جلسه بود و نظر همۀ بچه در مورد انتخاب رجائی شبی در منزل آيت
ر رجائی را انتخاب نکند و اسم او را جزو صد جز سالمتيان براين بود که آقای بنی

  . ليست نياورد

: ر بود، گفتصد آقای عبدالحسين جاللی نماينده نيشابور که از طرفداران بنی
ر قرائت شد و اسم رجائی در آن ليست گنجانده شده صد وقتی در مجلس نامه آقای بنی

به هر حال در مورد انتخاب آقای رجائی به مجلس برای . شد ب باورم نمیبود، از تعج
ر دو نظر صد وزيری، بين دوستان و همکاران نزديک آقای بنی احراز پست نخست

  :وجود داشت

ر بايد افراد صالحيتدار و متناسب با شرايط صد يک نظر بر اين بود که آقای بنی
و جامعه را به مجلس معرفی بکند و مجلس هم کار خودش را انجام دهد و هر  انقالب

جمهور شخصی ديگری را معرفی نمايد و اين  بار که مجلس فردی را رد کرد، رئيس
سرانجام مجلس يکی را تأييد خواهد کرد و يا در غير . کار را همچنان ادامه دهد

نفر و يا  ٨٠آنها در ابتداء  اينصورت بخش غير حزبی نمايندگان مجلس که تعداد
                            ً                                           بيشتر و کمتر بود و مردم کامال  متوجه خواهند شد که حزب جمهوری اسالمی در خط 

  .تفاهم و همکاری نيست بلکه در صدد تصاحب قدرت به هر قيمتی است

شود و  نظر ديگر براين قرار گرفته بود که چون آقای رجائی اقتصاد سرش نمی
وزيری، کشور بعد از چند  رد با پذيرش مسئوليت نخستعلم و اطالع مديريت هم ندا

ماهی به لحاظ اقتصادی فلج شده و دولت خود به خود سقوط خواهد کرد و سرانجام 
و اين بيشتر نظر آقای سالمتيان بود و يک باری . خودشان به سراغ ما خواهند آمد

خوب بياد دارم که همان . شدر بودم که اين نظر اظهار صد هم من خدمت آقای بنی
ای که در اتحاديه انجمنهای اسالمی دانشجويان در اروپا بدست  وقت من در اثر تجربه

آورده بودم و مشاهده کرده بودم که چگونه افراد پشت پرده، افراد ناتوان و نااليق را 
و  نمايند کنند و بعد هم خود از پشت آنها را اداره می برای هيئت مديره معرفی می

ر گفتم شما مطمئن صد به آقای بنی. ظاهر امر هم اين است که آنها اداره کننده نيستند
کنند، اگر چوب  باشيد کسانی که پشت سر آقای رجائی هستند و او را معرفی می

وزير  کنند و اين رجائی نيست که نخست خشکی هم باشد، از پشت او را اداره می
کنند، او را  زب و آقای بهشتی است و آنهائی که او را معرفی میشود بلکه اين ح می
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دارند و اينکه چون وضع اقتصادی کشور وخيم است و آقای رجائی اقتصاد و  نگه می
گيری خواهد شد، صحيح  شود سه ماه بعد خودش مجبور به کناره مديريت سرش نمی

  . نيست

وزير به  اول را در مورد معرفی نخست ر نظرصد شايد علت اينکه آقای بنی
ر به آنها اعتماد داشته صد مجلس نپذيرفت از جمله اين باشد که افرادی که آقای بنی

باشد که بعد از انتصاب به راه تخالف نخواهند رفت و دارای چنان صالحيت انقالبی، 
ت و مجلس و حزب هم                   ّ                                 مکتبی، قاطع و متدي ن که آقای خمينی بر آنها اصرار داش

ر و حتی جمعی که با وی بودند به صد آقای بنی. نتوانند به آنها انگ بچسبانند، نداشت
اين مسئله توجه نکرده بودند و مورد بحث و بررسی قرار نگرفته بود که با توجه به 

وزير و  که وی به رياست جمهوری انتخاب شود، نخست وضعيت کشور، در صورتی
وزير و تا مقطع استانداران، حداقل بر روی کاغذ  هيئت وزيرانش و معاونان نخست

نفره از اين افراد را در اختيار   ۶٠ـ٧٠چه کسانی واجد شرايط هستند و ليستی 
  . داشته و با آنها برخوردی در اينگونه روابط کرده باشند، انجام نگرفته بود

ر بقول اصفهانيها آدمهای پای کار و پاشنه گيوه صد خالصه کالم اينکه آقای بنی
ر کشيده و ب دو که امور مختلف را رتق و فتق کنند نداشت آنهائی هم که بودند . َ           ِ                                         و 

بيشتر از خارج آمده بودند و کمتر به مسائل داخل کشور و بويژه روابط موجود و 
ک چنين جمعيتی داشتن ي. بست و بندهای درونی و نحوۀ تفکر مردم آشنايی داشتند

  . ای و مردمی است به غير از داشتن پشتوانه توده

کرد در  ر که همه جانبه در فشار و خسته شده بود و شايد فکر میصد آقای بنی
صورت پافشاری بيش از حد و ايستادگی در مقابل مجلس که آقای خمينی آن را 

        ً و احتماال  . تقابل قرار خواهند گرفت عصارۀ ملت ناميده بود، با آقای خمينی نيز در
خودش هم که به نظر آقای سالمتيان تمايل پيدا کرده بود، با ابراز آن نظر و توجيه و 
تحليل آن وسيله آقای سالمتيان قوت قلب بيشتری پيدا کرد و در نتيجه آقای رجائی را 

ر کتاب صدر در مورد رجائی و دولت وی د آقای بنی. وزيری منصوب کرد به نخست
گفتيد، اگر از عهده برآمدند چه  ئی می عده« :نويسند می ۴٩٢ص » خيانت به اميد«

ای  عده. روند برند که ناتوانند و کنار می می بهتر و اگر از عهده برنيامدند خودشان پی
شود و خودشان  کشد که ناتوانيشان بر خودشان و مردم معلوم می گفتند دو ماه نمی می
و چون آقای خمينی گفته بود اگر معلوم شد . روند دهند و می تحويل میآيند دولت را  می
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شد اگر دو ماه و حداکثر سه ماه دندان به  روند، گفته می آيند، کنار می از عهده برنمی
جگر بگذاريم هم دولتی که بتواند برنامه نجات کشور را اجراء کند، امکان تشکيل 

است بطور قطعی تغيير موضع بدهد و از  کند و هم آقای خمينی ناچار شدن پيدا می
من با اين نظر موافق بودم که دو ماه بيشتر الزم نبود که همه . دولت واقعی حمايت کند

ّ                                  پی به عدم لياقت آقای رجائی و دولت او ببرند، ام ا موافق نبودم که پس از دو ماه پی                                               
از بچه های گروه    ً                                  اوال  آن عده که آقای بنی صدر می گويند، » .کار خود خواهند رفت

هسته فرهنگی فقط سالمتيان بود که می گفت بعد از دو ماه دولت رجائی سقوط می 
مابقی جمع مخالف بودند که آقای بنی صدر رجائی را به نخست وزيری معرفی . کند

       ً              و ثانيا  اگر آقای بنی . کند، مگر اينکه منظورشان کسانی خارج از جمع هسته بوده اند
ّ                                                     ام ا موافق نبودم که پس از دو ماه پی کار خود خواهند رفت «  قصدر موافق گفته فو  

  نبايد توضيح بدهند که چرا وی را منصوب به نخشست وزير کردند؟، »

    
  وزير بعد از انتصاب نخست

جمهور برخورد  وزير و مجلس با رئيس در مورد انتخاب وزراء نيز نخست
ر را حذف کردند، به صد قای بنیداشتند و حتی در انتخاب وزيرخارجه تا زمانی که آ

  .توافق نرسيده بودند

، مجلس رأی تمايل به آقای رجائی داده ٢٠/۵/١٣۵٩نظر به اينکه در تاريخ 
که  ٢٩/۵/١٣۵٩آقای رجائی تا تاريخ . وزير است بود، قطعی بود که وی نخست

ً     رسما  رئيس ش و انتخاب وزيرش را صادر کرد، در صدد گزين جمهور حکم نخست     
های رد و  از محتوای نامه. جمهور و مجلس بوده است وزراء برای معرفی به رئيس

آيد که در مورد انتخاب وزراء  صدر و رجائی چنين برمی بدل شده بين آقای بنی
به آقای  ٣/۶/١٣۵٩ای به تاريخ  ر، طی نامهصد آقای بنی. صحبتهايی شده است

  رجائی اطالع داده است که 

  وزير آقای دمحمعلی رجائی، نخست«

ايد، همانطور که روز اول گفتم،  با وزرائی که فهرست آنها برای اينجانب آورده
درباره وزراء دفاع و کشور به لحاظ حساسيت وضع . دانيد کاری ندارم، خود می
  )١٨(» ٣/۶/١٣۵٩ر صد ابوالحسن بنی. ام الزم ديده کشور تصويب خود را
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ر با چه کس و يا کسانی در مورد صد دانم چه اتفاق افتاده بود و يا آقای بنی نمی 
                                   ً                                  فهرست وزراء مشورت کرده بود که مجددا  در همان تاريخ نامه ديگری به آقای 

وزيری ايشان  دهد که از انتصاب نخست می                          ً     رجائی نوشته که نامه ظاهرا  نشان
  : قسمتهايی از نامه به قرار زير است. پشيمان شده و تصميم به ايستادگی گرفته است

  آقای دمحمعلی رجائی، برادر عزيزم«

از وقتی که فهرست وزراء در اختيارم قرار گرفت تا اين لحظه از اين فکر 
سرنوشت . اند راتی که ما را احاطه کردهام که با اوضاعی که داريم و خط بيرون نرفته

کنم که وقتی اول بار فهرست را  شوند؟ از شما پنهان نمی انقالب و ايران چه می
خواندم، اين فکر به ذهنم رسيد که خوب شد، اين ترکيب به همه معلوم خواهد کرد که 

ونی جمهوری بوده است که گروهی کوشيدند با ايجاد جو، حقوق قان حق به جانب رئيس
ّ                                   ام ا بالفاصله و تا امروز خود را سرزنش . او و در نتيجه مردم کشور را از او بگيرند  

چرا نبايد از فاجعه قبل از وقوع . کنم چرا اين فکر بايد به ذهن من خطور کند می
از سؤالهايی که . اينست که ديروز نظر خود را با صراحت به شما گفتم. جلوگيری کنم

باين فکر افتادم بلکه اگر از پس امروز فردائی باشد، از نو  شما مطرح کرديد، دوباره
اينست . ام مقصر بشوم که چرا در موقع خود ايستادگی و استقامت الزم را بخرج نداده

  : نويسم که می

کنيد که خود  دانستم که اهل شور نيستيد و همان می ـ شما را دارای اين عيب می١
بديدار من آمديد جز چند کلمه راجع به ) ١٩(انحهشما حتی وقتی بعد از س... خواهيد می

  ...نامزد وزرات دفاع حرفی از دولت خود نزديد

توانم بگويم به خاطر مصلحت عمومی انقالب،  ـ ديروز هم گفتم، من نمی٢
در امتحان . سکوت کردم، اما شما بهانه نداريد و وزرای شما کمتر از شما بهانه دارند

وزير  به قانون اساسی شما و کسانی که شما را نخستکتبی عمل کردن و وفاداری 
وزيری  دانيد که من شما را نامزد نخست شما خوب می. اند، رد و رفوزه شديد ساخته
  ...و. ام نکرده

ام، عالوه بر  که چند شرط قرآنی آن را آورده» مکتبی«با توجه به شرايط 
رسد که نتوانم  بنظرم می کنم و مسئوليت قانونی، احساس مسئوليت شرعی شديد نيز می

رسد اين مطالب را با امام در ميان  بنظر می. مسئوليت حتی سکوت را هم بپذيرم
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بگذاريد، اگر ايشان مرا از اين مسئوليت معاف کرد، البته شما بکار با دولت خود 
  ) ٢٠(». مشغول شويد

ر پاسخ گفته صد به نامه آقای بنی ۵/۶/١٣۵٩ای به تاريخ  آقای رجائی در نامه
  : قسمتی از آن به قرار زير است

  ر رياست محترم جمهوری صد برادر عزيز آقای دکتر سيد ابوالحسن بنی«

ای مورخ سوم شهريور ماه پنجاه و نه جنابعالی را بدقت  نامه چهار صفحه
ره با هيئت همکاری جمهور در مذاک آيد که آقای رئيس از مقدمه آن چنين برمی. خواندم

جمهور در تعيين صالحيت رئيس دولت که در نتيجه به تعيين و معرفی  مجلس با رئيس
اند و اينک  نشينی مصلحتی کرده وزير از طرف جنابعالی منجر شد نوعی عقب نخست

اند و در نتيجه تشکيل دولت و معرفی آن به  پشيمان شده و تصميم به ايستادگی گرفته
  ...اند ر انداختهمجلس را به تأخي

با توجه به سخنرانيهائی که شما بالفاصله بعد از توافق سکوت در حضور هيئت 
سه نفری داشتيد و با توجه به اينکه تا آخرين ساعت مهلت مشهور ده روزه ابالغ 

وزيری اينجانب را صادر نفرموده بوديد و با توجه به جمله معهود خودتان که  نخست
و باالخره با توجه به مسافرت کرمان، » م، جز دفاع و کشورمن باوزراء کاری ندار«

طبس که صبح روز صدور ابالغ شروع شد، من بعد از مراجعت بالفاصله صورت 
  )٢١(» ...ام شود چرا با شما مشورت نکرده را خدمت شما آوردم معلوم می

به  ر، رجائی راصد رسد، تحت هر شرايطی وقتی آقای بنی بنظر می
تر و  وزيری منصوب کرد، بهتر بود با صبر و تحمل و رابطه صميمانه نخست
نگاريها و با مذاکرات رو در رو و با کمی پر و بال دادن به  تر و بدور از نامه نزديک
ّ           ام ا آقای بنی. وزير، با وی کجدار و مريز رفتار کند نخست کرد  ر که احساس میصد  

ختيار حزب جمهوری و روحانيون انحصار طلب قرار گرفته به همه چيز در يد ا
عدم اطالع از « و» خشک سر« تخويف و تخفيف آقای رجائی پرداخت و وی را

  . شد ناميد و برخوردها روز به روز شديدتر می» وضعيت کشور

ً                       وزير هم متفقا  عليرغم نداشتن حمايت و  حزب و مجلسيان تحت امر و نخست              
ّ                          زم به مقابله جد ی با رياست جمهوری برآمدندای ال پشتوانه توده در اين ميان بعضی .               

از مجلسيان و روحانيون ديگر در التيام بخشيدن به روابط تيره شده پا در ميانی 
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حرفهايی زده شده بود، قول و قرارهايی گذاشته بودند، اما سرانجام راه . کردند می
شهريور خود، بدون  ١٧ر در سخنرانی صد در اين ميان آقای بنی. بجايی نبرده بود

من « :اينکه نامی از حزب جمهوری اسالمی ببرد، سخت به حزب حمله کرد و گفت
دهم اسالم بزرگتر از آنست که يک گروه کوچکی خود را همه کس آن، و  هشدار می

ش من به اين گروه که به قبضه کردن حکومت دل خو. بقيه ملت را خارج از آن بداند
های خود را گفتم، و  دهم که من نظريه ترا افشا کردم و ضابطه کرده است هشدار می

نوبت افشای با اسم و رسم . که اصالح نشويد و اصالح نشويد دفعه ديگر در صورتی
  )٢٢(» .رسد می

روحانيت حاکم و حزب جمهوری سخت به تکاپو افتاده بود که صدام حسين در 
ً  رسما  پ ۵٩شهريور  ٢٩تاريخ  الجزاير در مقابل  ١٩٧۵س از پاره کردن قرارداد     

راديو و تلويزيون از هوا و زمين و دريا به ايران حمله کرد و همه را در بهت و 
  . نگرانی فرو برد

های طاغوتی، شاه  وقتی به ايران حمله شد، روحيه ارتشيها به خاطر حمله
های  نان با بهانهسخت تضعيف شده بود و بسياری از آ... پرست و پرست، بيگانه

واهی راهی زندان شده و بسياری نيز تحت عنوان کودتای نوژه، برای تصفيه و از 
نفر  ۴٠ـ  ۵٠حدود . گناه اعدام و يا زندانی شده بودند کار انداختن ارتش با گناه و بی

ر صد از خلبانان کشور که در اهواز آقای جنتی آنها را زندانی ساخته بود، آقای بنی
  . ای از آنها شهيد گشتند آنها را آزاد ساخت و همۀ آنها روانۀ جبهه شدند و عده

فرمانده کل قوا، با روحيه دادن به ارتشيها و بيدار کردن مسئوليت و تقويت 
پرستی و اختيار دادن به آنان، در چهار پنج هفته اول جنگ توانست  روحيه وطن

ز اراضی اشغالی را از دست آنان آزاد سازد ارتش مهاجم عراق را متوقف و بخشی ا
وضعيت نيروی زمينی . و در حال جنگيدن به بازسازی ارتش متالشی شده پرداخت

ای پاشيده شده بود که چند هفته اول جنگ، نيروی هوايی هم وظيفه خودش  به اندازه
 کرد يعنی به نيروی زمينی و داد و هم در نقش نيروی زمينی عمل می را انجام می

  . پرداخت کرد و به شکار تانک می جبهه اول صدام حمله می

رشادت ارتش و همۀ نيروهای مسلح و عقب راندن و متوقف کردن ارتش 
استان کشور را تصرف  ۶ـ  ۵روزه،  ۵کردند  عراق، چنان عراقيان را که فکر می

خواهند کرد و دولت دست نشانده تشکيل خواهند داد مأيوس ساخت که درست يک 
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ه بعد از آن، ياسر عرفات رئيس کميته سازمان آزادی بخش فلسطين، ضياءالحق هفت
جمهور پاکستان و حبيب شطی دبيرکل کنفرانس اسالمی برای وساطت و آتش  رئيس

در محل ستاد مشترک  ۵٩مهر ماه  ۶بس از طرف صدام به ايران آمدند و در تاريخ 
  .ارتش با فرمانده کل قوا ديدار و مذاکره کردند

ای را به اطالع برسانم و آن اينکه يکی از دوستان  ر اينجا الزم است نکتهد
که با ياسر عرفات ديدار کرده بود، گويا عرفات با وی مذاکره کرده بود .) س.ا(آقای 

که برای بستن دهان صدام، عيبی ندارد که در قسمت قصرشيرين کمی از بيابانهای 
اين دوست هم از روی نگرانی و . تمه دهيدآنجا را به او واگذار کنيد و به جنگ خا

ً                    دلسوزی، که تصادفا  من در منزل آقای بنی : ر بودم مسئله را مطرح کرد و گفتصد                  
ر در وضعيت موجود کشور اگر ما کمی از بيابانهای اطراف خسروی و صد آقای بنی

  . ست تا کشور بنا بودی کشيده شودآنجاها را به صدام واگذار و صلح کنيم بهتر ا

ر را در رابطه با دوستانش اينقدر عصبانی و تند صد من تا به آن روز آقای بنی
حتی يک وجب از خاک ايران را بوی . که در جواب با عصبانيت پاسخ داد. نديده بودم

جواب به . نخواهم داد و وجب به وجب با جنگ او را از کشور بيرون خواهم راند
از جمله به . قدری تند بود که طرف ديگر حرفی در آن مورد نزد و به بحث خاتمه داد

نکته که  ۵ای مختصر، با محتوای  ، در نامه١۶/٧/۵٩همين علت، اينجانب در تاريخ 
  :صدر نوشتم، از جمله يادآور شدم برای آقای بنی

بايستی از موضع البته اين سياست . سياست خارجی فعالی را بوجود آوريد«
اگر . اگر از موضع ضعف و سازش حرکت کنيم شکست ما حتمی است. قدرت باشد

گرفت  دادند که بيشتر از ترس مايه می مواضعی را که بعضی از نزديکان ارائه می
اين جنگ مقاومت و توانائی شما را بيشتر نشان . اکنون در وضعيت خيلی بدی بوديم

  )١۴پيوست سند شماره (» دمحم جعفری خدا بهمراه شما باد. داده است

بعد از حمله عراق به ايران و نگرانی عميق همه مردم و زعمای قوم، چند روز 
ّ        اول ظاهرا ، همه به پشتيبانی فرمانده کل قوا و نيروهای مسلح برخاستند، ام ا چيزی                                                             ً         

مسلح و پيروزيهای ر در بين نيروهای صد نگذشته بود که با ديدن محبوبيت آقای بنی
گير، باز دخالت در امور مختلف از سر گرفته شد و نيروهای مسلح را نيز در  چشم

  . کردند برگرفت و بسياری خارج از نظم و مقررات فرماندهی و نظامی عمل می
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گروه انحصارگر نيز از فرصت استفاده کرده تحت نام وضعيت جنگی سعی در 
) يعنی اطالعاتی و کيهان(ها به جز دو روزنامه رسمی کشور را کردند  امهبستن روزن

و چماقداران خود را به دفتر روزنامه ميزان گسيل داشتند تا اينکه ترتيب سخنرانی 
داده شد که با ) ۵٩آبان  ٢٨(ر در ميدان آزادی، در روز عاشورا صد آقای بنی

ر در اين سخنرانی ضمن برشمردن صد آقای بنی. رديدنظير ملت روبرو گ استقبال بی
های نبرد و توضيح ضوابط و عمل به قانون، سخت به اعمال  ها در جبهه موفقيت

ها و جماعات،  خالف قانون دادگاههای انقالب، بگير و ببندها، حمله به روزنامه
بررسی اعمال شکنجه  شکنجه و انواع زندان حمله کرد و خواست که هيأتی مسئول

   :چند فراز از سخنرانی ايشان به قرار زير است. گردد

جمهوری تشويق  پذيرد که ناسزا گفتن به رئيس چه کسی از نهادهای قضايی می«
ّ                               داشته باشد ام ا اعتراض کردن زندان داشته باشد پذيرد که اگر در يک  چه کسی می.             
دان داشته باشد ولی اگر نقابدارانی با مصاحبه تلويزيونی حرفهايی زده شد، تعقيب و زن

ام که کار بد را  من بارها گفته... چماق به روزنامه ميزان حمله کند تشويق داشته باشد؟
ها قانون  کنند، اگر در بدترين ها شروع می کنند بلکه از بدترين ها شروع نمی از بهترين
نايستيم نوبت به بعديها  رسيد و اگر ما در انيجا ها نمی شد نوبت به بهترين اجرا می

رسد که نهادهای قانونی اين کشور نيز امنيت نخواهد داشت  خواهد رسيد و روزی می
کجا ديده شده است که مسئولين يک دستگاهی به خود اجازه بدهند پيام ... و

جمهوری را سانسور بکنند و برای مسلط شدن در اين دستگاه از بکار بردن تير  رئيس
و مسلحانه با شليک گلوله بخواهند در دستگاه راديو و ) ٢٣(کنند و تفنگ مضايقه ن

بينی شده است، در  در قانون اساسی ما چند جور زندان پيش... تلويزيون مسلط بشوند
قانون اساسی ما شکنجه مگر حرام نشده ممنوع نشده در کجای دنيا و در کدام دين و 

نوع زندان وجود  ۶الميش در کجای اسالم در کدام کشور اسالمی در حکومت اس
شود و به کار اين زندانهای  شوند؟ چرا هيأتی تشکيل نمی چرا اينها تعطيل نمی. دارد

کند که آيا شکنجه هست يا نه چطور ممکن است  رسد چرا رسيدگی نمی گوناگون نمی
منزلت شده باشد که بتوان مثل آب خوردن  در رژيم اسالمی انسان و جان او اينهمه بی

شود اشخاص را  چطور می. کرد و بدون آنکه کسی بفهمد کار او را تمام کردمحکوم 
بس کنيد اين کارها را . برند و ماهها جزو فراموش شدگان است گيرند زندان می می

طرف باشد مستقل باشد و نبايد اجازه داد انواع و اقسام پيدا  دستگاه قضايی ما بايد بی
جنگيم  وان به خاطر اينکه ما برای استقالل میت بکند و ابزار قدرت سياسی بشود نمی
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  )٢۴(».آزادی مردم را از بين ببريم

کوپتر به همراه  همان روز آقای خلخالی به دانشکده افسری آمده بود و با هلی
که آقای   ری به ميدان آزادی آمد و در جای مخصوص پشت تريبونی رياست جمهو

جمهور مسئله شکنجه و  نشست پس از اينکه رئيسکرد،  ر سخنرانی میصد بنی
  . زندانهای مختلف را مطرح کرد به ناگاه محل را ترک کرد و رفت

  
  های نبرد  ديدار از جبهه

، اينجانب به اتفاق آقايان مجيد بهبهانی، شهيد رشيد صدر ۵٩مهر ماه   ٢٨
اهواز با  الحفاظی و خانم سودابه سديفی به مدت يکهفته به خوزستان رفته و در

فرمانده عمليات نامنظم گفتگو بعمل آوريم و وی  )٢۵(آقای دکتر مصطفی چمران 
های مختلف در اختيار ما  راهنمايی و کمکهای مورد نياز را برای بازديد از جبهه

  . قرار داد

های خرمشهر، آبادان و دزفول بازديد بعمل آورديم و با  در اين مدت، ما از جبهه
رزمندگان، نظاميان، در مورد مسائل مختلف که با آنها درگير  فرماندهان نظامی،

بودند از جمله کمبودها، نقاط قوت و ضعف، وسايل مورد نياز و نظراتشان پرس و 
عالوه بر آن با بعضی از فرماندهان در پايگاههای مختلف نظامی . جو کرديم

ر ما واقع که در مسي شهرهای مختلف خوزستان و نيز مردم بخشها و روستاهائی
بعد از اتمام بازديدها به پايگاه هوائی . بودند، از نزديک با نظرات آنها آشنا شديم

ای  ر فرمانده کل قوا ديدار بعمل آورديم و گزارش ويژهصد دزفول رفتيم تا با آقای بنی
به  های مختلف تهيه و تنظيم کرده بودم را که از مشاهدات و تحقيقات خود از جبهه

در آن زمان آقای موسوی اردبيلی دادستان کل کشور . اطالع فرمانده کل قوا برسانم
  . ر به دزفول آمده و در پايگاه هوائی بودصد نيز جهت مالقات با آقای بنی

ر وارد شدم، وی صد هنگامی که اينجانب برای ارائه گزارش به دفتر آقای بنی
ذاکره با آقای موسوی اردبيلی بود، پس از اتمام مذاکره گزارش را به آقای مشغول م

وی با نگاهی مختصر به گزارش، آن را به من داد و گفت در . ر تقديم کردمصد بنی
حضور آقای اردبيلی آن را قرائت کنيد تا در مورد آن بحث شود و اگر آقای اردبيلی 

  . نظری دارند، ارائه دهند
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پس از آن آقای . گزارش قرائت شد و در مورد آن بحث و گفتگو بعمل آمد
من . ر دستور دادند که در مورد اين گزارش با آقای احمد خمينی نيز بحث کنمصد بنی

امير حسينی  وسيله آقای علی ٧/٨/۵٩ای در تاريخ  عين گزارش را همراه با نامه
و نوشتم که اگر توضيح و يا بحثی الزم بود، مرا مطلع  برای احمد آقا ارسال داشتم

نظر به اينکه فتوکپی نامه به احمد آقا و گزارش محفوظ مانده . کنيد تا خدمت برسم
  . شود                              ً                  است، برای اطالع خوانندگان عينا  در اينجا آورده می

  

  تعالی  بسمه

  

  االسالم حاج احمد آقا خمينی سالم جناب آقای حجت«

تلفنی عرض شد من به اتفاق چند نفر ديگر مدت يک هفته که  همانطوری
پس از بازگشت مشاهدات خود . های آبادان، خرمشهر و اهواز بوديم در جبهه

را بصورت گزارشی تنظيم کرديم و اين گزارش را در حضور آقای 
آقای هللا موسوی اردبيلی در دزفول به بحث گذاشتيم بعد از آن  ر و آيتصد بنی
اکنون من عين . ر گفتند که در مورد اين گزارش با شما نيز بحث کنيمصد بنی

کنيد برايتان ارسال داشتم اگر الزم به توضيح و يا  گزارش را که مالحظه می
توانيد از طريق تلفن روزنامه مرا مطلع کنيد در ضمن مبلغ  بحثی بود می

  . ا داده است رسيد آن را نيز لطف کنيدپانصد تومان نيز فردی به جهت آق

  با سالم مجدد دمحم جعفری 

٧/٨/۵٩«  

  تعالی  بسمه

رساند آنچه را که ما در اين چند روز سفر خود به اهواز و آبادان و  بعرض می«
  : خرمشهر ديديم بقرار زير است

ـ افرادی که تا به حال از جانب افراد مختلف و سازمانهايی نيز نظير بسيج و ١
                                             ً                     ها به آبادان اعزام شده بودند توجيه نشده و عمال  از يک فرماندهی واحد  ميتهک

  . کردند برخوردار نبودند و تبعيت نيز نمی
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جنگند و چون  ها حدود مدت چهل و پنج روز است که می ـ بسياری از جنگنده٢
داده           ً                     اند تقريبا  روحيه خود را از دست  اينها در واحدهای خود شهيد و زخمی زياد ديده

ستون پنجم نيز که قوی است و . زنند های ديگران می      ً                   و عمال  دست به تضعيف روحيه
  : پراکنی مشغول است کند از اين وضعيت استفاده کرده و با شدت به شايعه عمل می

 .جنگند ـ ارتش نيست و نمی١

 .     ً                                                          ـ اصال  ارتش برود کنار تا مردم خود تکليف خود را بدانند و عمل کنند٢

 .شود جلو توپ و تانک ايستاد س و تفنگ نمی ـ با ژ ـ٣

  .اند ـ اين ارتش مجهز ما کجاست؟ اين فرماندهان اينها را مخفی کرده۴

ساعت شهر آبادان و خرمشهر را نگهداريد  ٧٢شما : اند گفتند که بما گفته ای می ـ عده۵
حفاظ  که اکنون مدت يک ماه است که شهر را بی تا ما از عقب برسيم در صورتی

ساعت شما  ٧٢ای نوشته است که  ر نامهصد کرد که آقای بنی اند و اضافه می نگهداشته
 شهر را نگهداريد و بعد از آن ما خواهيم رسيد پس چرا نيامدند؟

 . دهند اند و مردم را به کشتن می ها خودشان نشسته ـ شايعه شده بود که باالنشين۶

ای و طاهری که  ر از دست آقايان دستغيب، خامنهجنگيدند بسيا که می ـ کسانی٣
آيند طاغوتی هستند  خانواده آبادانيها را راه ندهيد و اينها که از شهر بيرون می: اند گفته

                      ً                 های ما اينجا باشند عمال  نيمی از امکانات  گفتند خوب اگر خانواده ناراحت بودند و می
ت که اين کسان بيايند در همين و نيروی ما صرف محافظت آنها خواهد شد و بهتر اس

جا و يک چند روز زير توپ و تانک باشند تا مسئله را بهتر درک کنند که چيست، 
های تانک و خمسه خمسه است با بودن  شهری که شب و روز زير رگبار بمب و گلوله

  . زن و بچه تحرک نظامی را بمراتب کمتر خواهد کرد

ها غيرممکن است با  ها و زن ن، بچهاين يک واقعيت است در شهر آبادان ماند
اند و در سنگرهائی که در تمام شهر  اند و مانده وجود اين بسياری شهر را ترک نکرده

  .اند اند جای گرفته خود حفر کرده

اند برای يک چنين کاری آمادگی ندارند و  ـ بسياری از نيروهائی که فرستاده۴
مپاره و توپ و خمسه خمسه های خ بعد از يکی دو روز و ديدن رگبار گلوله

ها،  افراد کميته: اند کنند از جمله گردند و با اين کار روحيه ديگران را تضعيف می برمی
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مانند بر اثر نداشتن تجربه کافی و اطالعات  بسيج، عشاير و آن عده ديگر نيز که می
  . دهند نظامی و عمل نکردن به دستورات فرماندهی تلفات و زخمی زياد می

نظمی در همه جا ديده  نظمی عجيب و غريبی در کار است و اين بی ـ بی ۵
شود به عنوان مثال وقتی چند ماشين حامل مريض را شب هنگام و در تاريکی  می

های آب رود  که کشتی کيلومتر خارج از شهر آبادان جائی ۴٠بطرف مکانی که حدود 
م خمينی برسانند يک بلدچی بنا بود اينها را به بندر اما» هاور کرافت«خشکی رو بنام 

درست و حسابی نبود که بداند راه کجاست و باالخره با زحمت و کمک روستائيان 
  . عرب يک ده که متوجه شدند ما را راهنمائی کردند 

های آبادان را ديديم واقعيت اين است که نيروی  ـ ما تمام خطوط مقدم جبهه ۶
ا ا جنگده قابل توجهی در جبهه ّ    ها نبودند ام    .فراد دست و پاگير و ناوارد بسيار زياد           

تک آوران نيروی دريائی، پاسداران، : های آبادان عبارت بود از ـ ترکيب جبهه٧
  .ها، عشاير، بسيج و مردم محلی ارتشيها، افراد ژاندارمری، کميته

های گروهی و بخصوص راديو نيز مسائلی را بوجود آورده  ـ تبليغات رسانه ٨
ً             دهد بعضا  روحيه افراد  وس است که بعضی اطالعاتی که میاست و در آنجا محس         
ً                            کند و بعضا  اطالعاتی است که بدرد دشمن می خودی را تضعيف می خورد از جمله            

   ً                                       مثال  صدام کافر خيال کرده است، ما از راه آب : شود که وقتی در راديو عنوان می
و يا اينکه طبق . شود می دشمن متوجه اين تنها راه. نيرو و تدارکات به آبادان ميرسانيم

ها وضعی را  گونه خبر دادن اين. اطالع موثقی، يک منبع آگاه، يک منبع موثق خبر داد
کند در  اش را شروع می لندن برنامه B.B.Cبوجود آورده است که شب وقتی راديو 

کنند و بيش  بسياری از سنگرهای شهر آبادان و مردم همه شروع بگوش دادن آن می
  . دهند ودی به آن اعتبار میاز راديو خ

  . کنند گردند روحيه ديگران را بسيار تضعيف می ـ نيروهای مختلفی که برمی٩

ـ فرماندار آبادان با فرمانده عمليات آن شهر اختالفات محسوسی دارد و اين ١٠
  . در فرماندهی تأثير به سزائی دارد

اشتيم مردم هر جا که ها لباس نظامی به تن د ـ چون ما به خاطر رفتن به جبهه١١
کرد که وقتی  کردند و اين حکايت از اين می رسيديم از ما استقبال و پذيرائی می می

ای که ممکن است  کنند آنها نيز بهر وسيله بينند که چگونه ارتشيها فداکاری می مردم می
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خواهند عالقه و يگانگی خودشان را با آنها بيان کنند و اين در تاريخ نظامهای  می
  . سابقه است ان بیجه

در اين سفر که با بعضی از دست اندرکاران مهم بحث کرديم چنين نظراتی 
  : داشتند

  .                    ً            ـ جنگ طوالنی شود قطعا  به نفع ماست ١
دارند چند هفته ديگر که باران در   ـ منتظر آمدن باران هستند و عقيده ٢

  . توانيم آنها را فلج کنيم شود ما می خوزستان شروع می
شود بيرون کرد ولی اگر  ريکا بهرحال بهتر از روسيه است، آمريکا را میـ آم ٣

  . روسيه آمد بيرون کردن او بسادگی امکان پذير نيست

  .دهيم ـ تا انقالب اسالمی در عراق جنگ را ادامه می ۴

  . کنيم ـ خودمان را آماده پيشروی در عراق می ۵

بری کند و بهتر از ديگران تواند ره هللا حکيم خوب است و می ـ فرزند آيت ۶
  . است

ـ افرادی که هيچگونه اطالع نظامی و جنگی ندارند در بسياری از امور  ٧
  . آيد کنند و بعضی مواقع يک حالت فلج بوجود می جنگی دخالت می

ـ اظهار نظر کسانی که مسئوليت ندارند، عوارضی را ببار خواهد آورد و کار  ٨
  . را کندتر خواهد کرد

  ت پيشنهادا
ـ يک فرماندهی قوی الزم است که قادر باشد همه را جمع کند و فرماندهی  ١

  . واحدی را بوجود آورد و همه نيز از او تبعيت کنند
روند بايستی با تجهيزات الزم و کافی  که برای جنگيدن به آبادان می ـ کسانی ٢

ت بخواهند، هر بروند، نه اينکه گروههائی بروند و در آنجا از فرمانده آنجا تجهيزا
ای بايد خودش فرماندهی داشته باشد و اين فرمانده بتواند افراد تحت  گروه و دسته

فرماندهی خود را هدايت و فرماندهی کند و از فرمانده منطقه نيز حرف شنوائی داشته 
  . باشد

که را که حدود چهل و پنج روز است در جبهه  ـ نيروهای خسته و کسانی ٣
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ی که روحيه ديگران را تضعيف نکند از جبهه خارج کنند و جای جنگند به ترتيب می
  . خود را به نيروهای تازه نفس بسپارند

که اطالعات نظامی الزم را ندارند  ـ نيروهای پراکنده و تعليمات نديده و کسانی ۴
که توانائی جنگيدن را دارند  از جبهه خارج کنند تا بيش از پيش دست و پای کسانی

  . نگيرند

روند بايستی باندازه کافی توجيه شده باشند که در  ها می که به جبهه تمام کسانی ـ ۵
  . جنگ نظم و انظباط بيش از هر چيزی الزم است

                  ً                                               ـ در اهواز نيز عمال  چند اطاق جنگ وجود دارد بايستی وضع آنجا را نيز  ۶
  . گ سازندروشن کرد که بواقع همگی از فرماندهی واحد تبعيت کنند و عمليات را همآهن

ّ                                           که ش م نظامی دارند و جرأت و شجاعت نيز دارند که  ها کسانی ـ در تمام جبهه ٧    
ها کسب اطالع کنند بگذاريد، تا  ها بروند و در درون جبهه به خطوط مقدم جبهه

  .اطالعات را خارج از گزارشهای رسمی به اطالع برسانند

۵/٨/١٣۵٩«  

، چهار سرمقاله روزنامه انقالب عالوه بر گزارش ويژه برای فرماندهی کل قوا
ها  به مطالعات و تحقيقات جبهه» های نبرد يکهفته در جبهه«اسالمی تحت عنوان 

 .، انتشار پيدا کرد٣٩٢و  ٣٩١، ٣٨٩، ٣٨٨های  اختصاص داده شد که در شماره
در آن دوران آقای کمال خرازی مسئول ستاد تبليغات جنگ بود و در جام جم  )٢۶(

قاالت فوق مورد پسندش واقع نشده بود و در اين رابطه به آقای م. دفتری داشت
ر به من گفتند برويد پيش ايشان و صد آقای بنی. ر گله و شکايت کرده بودصد بنی

الدين  گويد؟ با گرفتن وقت قبلی به اتفاق آقای سيدجمال ببنيد نظرش چيست و چه می
آبان  ١۵امه، برای گفتگو و مطلع شدن از نظراتشان پنجشنبه موسوی سردبير روزن

پس از سالم و حوالپرسی من و جمال روی . بعد از ظهر به دفتر وی رفتيم ۵٩
سپس ناگهان بدون . صندلی نشستيم و وی نيز روی صندلی روبروی من نشست

 هيچگونه بحث و گفتگوئی با حالت غيض و خشم به من نگاه کرد و با صدای بلند
ای را نداشتم،  من که انتظار چنين برخورد و رفتار غيرمنتظره. حرف بدی به من زد

از آن رفتار، يکه خوردم بالفاصله بلند شدم و محکم درب را بهم کوبيده دفتر وی را 
  . ترک کردم و جمال نيز همراه من بيرون آمد
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جمال گفت من . من و جمال کمی درباره اين رفتار خرازی صحبت کرديم
. ايم توانستم بفهمم اين چه رفتاری بود؟ سپس به جمال گفتم حاال که ما تا اينجا آمدهن

بد نيست سری به آقای دمحم مبلغی اسالمی که دفترش در کانال شبکه دوم قرار داشت 
  . به دمحم تلفن زديم و او ماشينی فرستاد و ما را به آنجا برد. بزنيم

و توضيح دهم که در دفتر آقای مبلغی در قبل از اينکه به ادامه مطلب بپردازم 
توضيحی در مورد مديرعامل . شبکه دوم سيمای جمهوری اسالمی چه اتفاقی افتاد

  . شود صدا و سيما آورده می

، به آقای ١۶/٢/١٣۵٩ای به تاريخ  ر رياست جمهوری طی نامهصد آقای بنی
  : خمينی، از رهبر انقالب چنين تقاضا کردند

هللا امام خمينی رهبر انقالب اسالمی  تعالی حضور مبارک حضرت آيت بسمه«
  ايران   دامت ظله العالی 

ها و حوادث ضرور ديد بر اساس  نظر به اوضاع کشور و مقابله قاطع با توطئه
  : گفتگوهای مفصلی که حاج احمد آقا به عرض ميرسانند خواهان سه امر زير بشوم

  . صويب اماموزير با ت ـ انتخاب نخست١

  . ـ قوای انتظامی در اختيار و به دستور عمل کنند٢

ـ دستگاه تبليغاتی بايد برخالف مصالح کشور و مخالف سياست جمهوری ٣
اسالمی نباشد و آزادی آنان در حدود قوانين اسالمی بايد مراعات شود و اطمينان 

و به اختيار  که وسايل کار در دسترس دهد که با وجود همۀ مشکالت در صورتی می
ابوالحسن .   باشند، هيچگونه خطری متوجه انقالب اسالمی و کشور عزيز نخواهد شد

  )٢٧(» رصد بنی

آقای خمينی رهبر انقالب پاسخ مستدعيات رياست جمهوری را بدين شرح ابالغ 
  : کردند

  تعالی  بسمه« 

  موافقت شد 

  )٢٨(»١٧/٢/١٣۵٩هللا الموسوی الخمينی  روح
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را  )٢٩(، آقای تقی فراحی٢۴/٢/۵٩ر متعاقب ابالغ فوق در تاريخ صد آقای بنی
. که مديرعامل هواپيمای ملی بود طی حکمی به سرپرستی صدا و سيما منصوب کرد

  : متن حکم وی بدين شرح است

تعالی ـ آقای تقی فراحی با توجه به انتخاب دو تن از اعضای شورای  بسمه« 
رستی صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران به نمايندگی مجلس و براساس سرپ

موافقت امام با پيشنهادهای اينجانب و تمايل و موافقت اکثريت شورای انقالب 
جمهوری اسالمی ايران به سمت مدير و سرپرست صدا و سيمای جمهوری اسالمی 

سنگين از توجه  الزم است در تصدی اين مسئوليت بسيار. شويد ايران منصوب می
  :دقيق بر امور زير غفلت نکنيد

ـ صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران بايد در خدمت خط امام که خط ١
                                  ً                                     عمومی انقالب اسالمی است، باشد و حتما  ميدان برخوردها، تسويه حسابهای گروهی 

  . اند به کنار گذاشته شوند نباشد و کسانی که تا اين زمان به اين کارها مشغول بوده

ـ از آنجا که شورای انقالب به اتفاق آراء ضرورت اسالمی را مورد تأکيد قرار ٢
های تخريبی که ايجاد جبهه اسالم و تفاهم ايدئولوژيک ميان گروهها  داده است، روش

بنابراين سه . و جو اجتماعی سياسی کشور را تيره سازد، بايد يکسره کنار گذاشته شود
  : م گيردتواند انجا نوع بحث آزاد می

های ايدئولوژيک به منظور روشن شدن نظام اسالمی برای نسل  الف ـ بحث
  . جوان کشور

ب ـ بحثهای سياسی يا اقتصادی و يا فرهنگی برای نزديک کردن ديدگاههای 
گرايشهای مسلمانان و تحکيم اساس وحدت اسالمی و يافتن راه حلهای مشخص برای 

  . مسائل روز کشور

گری ابرقدرتها و قدرتها به قصد تداوم انقالب  سلطه و سلطهج ـ بحث در زمينه 
اسالمی ايران و بحثهای آزاد در سه زمينه باال با گرايشهای غيراسالمی به قصد 

منطق، در  های بی هدايت و بخصوص از بين بردن جو خشونتهای کور و خصومت
اده از صدا و سيما تنظيم اخبار و در توليد و پخش بايد چنان کنيد که رويه مرسوم استف

برای تحکيم موقعيت اين و يا آن گروه از بين برود و تمامی جامعه مطمئن شود که 
  . بيند واقعيت و حقيقت دارد شود و يا می آنچه می
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صدا و سيما برای جلب اعتماد عمومی رهبری کشور و راهبری نسل جوان 
تر کند و  ا سنگينمسئول در مسير زندگی است و برای آن نيست که جو برخوردها ر

توفيق . محيطی اجتماعی فراهم آورد که به اعتماد به حال و آينده از همگان سلب شود
  .  کنم شما را در اين خدمت بزرگ از خداوند متعال مسئلت می

ارديبهشت  ٢۴ر صد جمهور و رئيس شورای انقالب ـ ابوالحسن بنی رئيس
١٣۵٣٠(» ٩(  

، استعفای خود را از ٢٧/٣/۵٩مل صدا و سيما، در تاريخ آقای فراحی مديرعا
جمهور کرد که استعفای وی پذيرفته نشد و بکار  سرپرستی صدا و سيما تقديم رئيس

  : وی علل استعفای خود را چنين شرح داده است. خود ادامه داد

قبول  ر باصد مقام محترم رياست جمهوری جناب آقای دکتر ابوالحسن بنی«
مسئوليت اداره صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران بسيار کوشيدم که اهرمهای الزم 

آوری و به مرکز هدايت  را برای شروع کار و به تحرک انداختن چرخ سازمان جمع
ً                                      ولی از آنجا که عموما  هر کدام از اين اهرمها در اختيار مرکز . کننده متصل نمايم                     

کردند و پذيرای هيچ عامل هدايت  خود مختار عمل می قدرتی بود که در درون سازمان
ای نبوده و نيستند، همچنان که مسبوق هستيد ده روز پس از قبول مسئوليت استعفا  کننده

ّ             نمودم، مبادا که عامل تفرقه و شکستگی بيشتر صفوف مسلمين شوند، ام ا آن استعفا                                                               
اين بار وضع بدتر . ماندمپذيرفته نشد و با قول و قرارهايی دوباره بر سر مسئوليت 

که در بدو امر زير بار همآهنگی و داشتن يک مرکزيت  شده چرا که در داخل آنان
              ً                                 رفتند، حال عمال  عليه مديريت عامل مخالفت لجوجانه  مشورتی هدايت کننده نمی

رسد مسئوليت مديرعامل است که گناهکار  برداشتند ليکن در خارج آنچه به نظر می
            ً                                        آيد يعنی عمال  مديرعامل پوششی است بر خطاکاری کسانی که  اصلی به حساب می

ا با تکيه بر مراکز قدرت و در يوزگی سياسی وسعايت نزد اين و  ّ                                                           مسئوليتی ندارند ام                   
لذا با توجه به اوضاع حساس مملکت و عدم وجود . آن صحنه گردان تمام بازيها هستند

مديريت همآهنگ در صدا و ابزار و امکانات الزم برای ادامه کار و لزوم وجود 
سيمای جمهوری اسالمی ايران بدينوسيله استعفای خود را تسليم آن مقام مينمايم و آماده 

  )٣١(»٢٧/٣/۵٩با احترام تقی فراحی ... باشم توضيحات می

براساس گزارش رئيس دفتر رياست جمهوری، استعفای مديرعامل صدا و 
. آقای دکتر فراحی بکار خود ادامه دادو  )٣٢(اسالمی، پذيرفته نشد  سيمای جمهوری
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آقای دکترتقی فراحی، آقای دمحم مبلغی اسالمی را به سمت مدير شبکه دوم سيمای 
شبکه دوم که در زمان شاه کانال آموزشی بود و بعد از . جمهوری اسالمی برگزيد

ً    اندازی شبکه رسما  آن  اندازی نشده بود، آقای مبلغی پس از راه انقالب هنوز راه را                 
 )٣٣(. همزمان با ميالد مهدی قائم، افتتاح کرد ١٣۵٩تير ماه  ٧در تاريخ شنبه 

کانال فوق همچنان بصورت کانال آموزشی در جهت تنوير افکار عمومی و باال بردن 
های مختلف، تحقيقاتی، برگزاری بحثهای آزاد و  سطح آگاهی ملت ايران در زمينه

نظران و رله خبر شبکه اول به فعاليت ميزگردها، سخنرانيها، مصاحبه با صاحب
، آقای مبلغی اسالمی را جهت رسيدگی و حل ۵٩مهر ماه  ١٧وی در تاريخ . پرداخت

مشکالت داخلی سازمان صدا و سيما به قائم مقامی مديرعامل صدا و سيما منصوب 
  . و وی نيز به رتق و فتق بعضی از امور و وظايف مديرعامل پرداخت )٣۴(نمود 

از همه مديران عامل  ۵٩مهر ماه  ٢٣ای در تاريخ  لغی طی اطالعيهآقای مب
صدا و سيما بعد از پيروزی انقالب دعوت کرد، تا در بحث آزادی که در رابطه با 
کارکرد صدا و سيمای جمهوری اسالمی و مشکالت و مسائلی که مبتال به آن 

رد بحث و شرکت کنند و مسائل سازمان را مو ١/٨/۵٩سازمان است در تاريخ 
مديران مختلف صدا و سيما بعد از پيروزی انقالب عبارت  )٣۵( .بررسی قرار دهند

ها، ابراهيم پاينده، احمد  االسالم موسوی خوئينی زاده، حجت صادق قطب: بودند از
عزيزی، بهزاد نبوی، حداد عادل، دمحمعلی هادی، احمد غضنفرپور، تقی فراحی و دمحم 

زاده و مبلغی اسالمی در آن ميزگرد شرکت  آقای قطب ، تنها)٣۶( مبلغی اسالمی
  . کردند

ا  ّ   آقای فراحی اوايل مهر ماه به سمت سفير کبير ايران در چين منصوب گرديد ام                                                                      
آقای مبلغی در  )٣٧( .عازم محل مأموريت خود شد ١٣۵٩آذر  ١٧وی در تاريخ 

مختلف را از کار سمت قائم مقام مديرعامل صدا و سيما، چند نفر از مديران بخشهای 
ای از سوی شورايعالی دفاع به امضای  در اين رابطه حکم محرمانه. برکنار کرده بود

 بدست آقای اسالمی رسيده بود ۵٩آبان  ۶آقای هاشمی رفسنجانی و رجائی که در 
در آن عنوان شده بود، کسانی که بعد از اول مهر استخدام شده معلق هستند و  )٣٨(

نظر به . اين تاريخ نيز بايد به سر کار خود باز گردانده شوندهای بعد از  اخراجی
اينکه اين حکم محرمانه از جانب شورايعالی دفاع غيرقانونی بود و در شورای عالی 

ر صد دفاع موضوع مورد بحث و گفتگو قرار نگرفته بود و از طرف ديگر آقای بنی
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و ساير اعضاء از آن اطالعی نداشتند، آقای  فرمانده کل قوا و رئيس شورايعالی دفاع
مبلغی اسالمی در مورد حکم ارسالی از جانب آقای هاشمی از فرمانده کل قوا، صحت 

  : ر نيز چنين بوی پاسخ دادصد آقای بنی. آن را استفسار کرد

  بسمه تعالی « 

ای جمهوری اسالمی آقای دمحم مبلغی اسالمی     قائم مقام مديرعامل صدا و سيم
  ايران 

در مورد سؤال شما درباره متنی که به امضای آقايان رجائی و آقای هاشمی 
رفسنجانی از طرف شورايعالی دفاع نوشته شده است، جواب اينست که اين امر در 
شورايعالی دفاع طرح نشده و اسناد شورايعالی دفاع بايد به امضای رئيس شورا ابالغ 

بديهی است کليه . آقايان در اين زمينه مأموريتی داده نشده است و همچنين به. گردد
  . کارکنان بايد رعايت قوانين و مقررات را بنمايند

  )٣٩( »رصد جمهوری و رئيس شورايعالی دفاع ابوالحسن بنی رئيس

  )١۵پيوست سند شماره (

بنام شورايعالی دفاع آقای مبلغی نيز به نامه غيرقانونی آقايان رجائی و هاشمی 
و در اين رابطه از جانب طرفداران و عامالن . توجهی نکرد و به کار خود ادامه داد

حزب جمهوری، در صدا و سيما جار و جنجال برپا شده بود و خبرنگار روزنامه 
انقالب اسالمی که برای تهيه گزارش به آنجا رفته بود، مورد ضرب و شتم قرار 

در جام جم بر ما چه «آن در انقالب اسالمی تحت عنوان  گرفته که گزارش مشروح
   )۴٠( .آمده است» گذشت

ها از جمله آقای هادی نديمی بر حزب جمهوری اسالمی خيلی گران  بر کنار شده
، صبح به هنگام ورود قائم مقام راديو تلويزيون در ۵٩آبان  ٧آمد و لذا در تاريخ 

عبدهللا نوری دو پاسدار بسوی وی اسلحه مقابل درب ورودی جام جم به دستور آقای 
  . گشودند و از ورود وی به دفتر کار خود ممانعت بعمل آوردند

ريزی و توليد سازمان قصد  آقای مبلغی اسالمی که باتفاق معاون امور برنامه
ورود به محل کار خود در ساختمان جام جم را داشتند به دستور آقای امانی و 

ری مدير اطالعات و اخبار شورايعالی دفاع به سوی آنها االسالم عبدهللا نو حجت
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تيراندازی کردند که پس از ايجاد سر و صدا و بيرون آمدن کارکنان و ازدحام جمعيت 
  . آنها توانستند به دفتر کار خود بروند

اينجانب به هنگام حادثه در سفر بودم وقتی از سفر برگشتم و به تحريريه 
ها و خود دمحم مسئله برخورد و  تازه پرسيدم، بچه روزنامه رفتم و از خبرهای

گفتم با وجود چنين برخوردی حتی . تيراندازی در صدا و سيما را برايم توضيح دادند
بالفاصله گزارشی از چگونگی جريان تيراندازی . ايد شما خبر آن را منتشر نکرده

اندازی بسوی قائم تير« بسوی قائم مقام مديرعامل صدا و سيما تهيه گرديد و تحت نام
   )۴١( .روز بعد در روزنامه انتشار پيدا کرد» مقام

در دفتر آقای . گردم به اصل مطلب و آنچه در دفتر آقای مبلغی گذشت برمی
مبلغی بعد از احوالپرسی و صحبت از اينطرف و آنطرف و تبادل اطالعات، آقای 

ار راديو و تلويزيون و مبلغی گفت ميزگردی از مديران عامل صدا و سيما، در مورد ک
خواهيد، می توانيد  بعضی از مسائل جاری کشور تهيه کرده است و اضافه کرد اگر می

به آن اطاق رفتيم و فيلم ضبط شده ميزگرد را برای ما . آن را در اطاق آزمايش ببينيد
بعد از آنکه فيلم را تماشا کرديم، به دفترش بازگشتيم و در مورد آن کمی با . گذاشت

من به دمحم گفتم که . سيدجمال در اين بين از فرط خستگی خوابش برد. بحث کرديم هم
گفتم ! آيا قصد داری اين ميزگرد را از شبکه سراسری پخش کنی؟ جواب داد آری

چون با . حال که چنين قصدی داری، بهتر است که همين امشب آن را پخش کنی
نيست که بعد از اين، چنين  وضعيتی که پيش آمده و با اين سر و صداها، معلوم

امکانی داشته باشی و شايد همين فردا، از آمدن تو به جام جم و صدا و سيما 
  .جلوگيری شود

او هم قبول کرد و دستور داد نوار را آماده کردند و آن را به مرکز پخش شبکه 
فرستاد و تلفنی به مسئول آن گفت که فالن برنامه را حذف ) ٢کانال (سراسری دوم 

   .بجای آن اين برنامه را پخش کنيد و

  
  پخش نوار بحث آزاد مديران عامل 

ما در دفتر مانديم تا اينکه بعد از اتمام اخبار، مسئول اجرای پخش که خانم 
جوانی بود، اعالن کرد که هم اکنون، بحث آزاد مديران عامل صدا و سيما پخش 
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که مقداری از آن پخش شد، ما دقيقه بود، بعد از اين ٨٠کل اين بحث آزاد . گردد می
  . آنجا را ترک کرديم و به دفتر رياست جمهوری رفتيم

          ً               که کسی قبال  از پخش آن خبر  برنامه مثل بمب صدا کرده بود و با وجودی
نداشت، هر کسی که برنامه را ديده بود به ساير دوستان و فاميل تلفن زده و خبر 

  . داده بود که برنامه را تماشا کنند

جمال کمی بعد به منزلمان برگشتيم و دمحم در همانجا ماند، و سپس چند من و 
برنامه ذکر شده بعنوان بحث آزاد مديران عامل صدا و سيما، . روزی آنجا پنهان بود

بعد از اخبار شب از شبکه دوم سيمای جمهوری اسالمی پخش  ۵٩آبان  ١۵پنجشنبه 
ها و فشارهائی که بر  بندی ه دستهزاده ب گرديد در آن بحث آقای مبلغی و صادق قطب

ها و  گرديده که صدا و سيما در خط حفظ آزادی شده، و مانع می صدا و سيما وارد می
  . حقوق مردم و استقالل پيش نرود، پرداختند

لبه تيز حمله خود را متوجه حزب جمهوری اسالمی کرده و  )۴٢(زاده آقای قطب
ادی و حکومت مردمی قلمداد کرد و بهشتی و حزب را مانع بزرگی بر سر راه آز

گفت، مثال اين حزب، مثال آن عربی است که با طغاری پر از ماست بر لب دريا 
! مردی سر رسيد و گفت بابا. ريخت نشسته بود و قاشق قاشق ماست را به دريا می

شود با  آن مرد گفت مگر می. سازم کنی؟ آن عرب گفت، دارم دوغ می داری چکار می
دانی که اگر با اين ماست  اما می: ست، دريا را دوغ کرد؟ وی جواب داديک طغار ما

گويند نظير همين  حزب جمهوری که آقايان می! شود؟ من، دريا دوغ بشود، چه می
حزب جمهوری اسالمی يک حزب . کرد دوغی است که آن مرد عرب داشت درست می

  . ای نيستند ارهمردمی نيست، حزبی است آلت دست آقای بهشتی و مردم در آن ک

اعالن  ۵٧بهمن  ٢٩بد نيست بدانيد که حزب جمهوری اسالمی در تاريخ 
موجوديت کرد و آقای دکتر دمحم جواد باهنر يکی از اعضای مؤسس حزب در تاريخ 

ای که در اطالعات به چاپ رسيد، در مورد اينکه  در مصاحبه ۵٨هفتم خرداد ماه 
. ب شايد اآلن بيش از دو ميليون عضو داردخو« حزب چه تعداد عضو دارد پاسخ داد،

ميليون  ٣۵متوجه نبود که دو ميليون عضو يعنی چه؟ در آن زمان کشور ما  )۴٣(» 
ميليون نفر و  ٢٠٠نفر جمعيت داشت، و کشور شوروی با داشتن جمعيتی بالغ بر 

های  استقرار حکومت توتاليتر سانتراليزم، حزب کمونيست در سراسر جمهوری
بعد از اين واقعه، در سطح کشور اين دوغ به .   و ميليون عضو داشتشوروی د



     ٢٩٨ 
  

  

 .  زاده ورد زبانها بود زاده مشهور شد و همه جا دوغ قطب دوغ قطب

  
  زاده  بازداشت آقای قطب

، آقای اسدهللا الجوردی دادستان ٢متعاقب پخش بحث آزاد از شبکه کانال 
، بويژه آقای بهشتی، همان شب انقالب مرکز، با تبانی و همدستی دوستان حزبی

زاده ريخته و همۀ اسناد و مدارک موجود را  صبح به منزل آقای قطب ۴حدود ساعت 
و چون آقای دمحم . زاده را بازداشت و به زندان اوين منتقل کردند برداشته و آقای قطب

 ای داده که خودش را به دادستانی اوين مبلغی را در منزلش نيافته بودند، اطالعيه
بود را  ٢معرفی کند، اما آقای جهانگير مجيدی با جناقش که معاون وی در کانال 

زاده  بدنبال دستگيری و بازداشت آقای صادق قطب. دستگير و به اوين منتقل کردند
بعلت پخش بحث آزاد تلويزيونی سيل اعتراضها و طومارها، از سراسر کشور بلند 

                    ً        اين عمل الجوردی شديدا  اعتراض  همۀ شخصيتهای ملی و مذهبی آزاده به. شد
  . کردند

آقای مهندس بازرگان طی نامه که برای مطبوعات فرستاد و در مطبوعات به 
  : نوشت» معالجه دندان درد با مشت و چکش« چاپ رسيد با عنوان

                            رسد هر دم از اين باغ بری می«
  رسد تری می تر از تازه تازه

که در برخورد اول به افسانه و شايعه شباهت داشت با کمال  زاده بازداشت قطب
زاده چگونه بوده و  کاری ندارم که روش گذشته آقای قطب: تعجب واقعيت پيدا کرد

مصاحبه اخير در تلويزيون تا چه حد معقول و خالی از ايراد باشد، امر مسلم اين است 
توانسته است پخش  ران میکه برنامه زنده نبود و صدا و سيمای جمهوری اسالمی اي

ّ                                                               ام ا درد بزرگ در اين است که چطور گردانندگان انحصارگر ما فکر نکرده. نکند اند   
اعتبار کردن قانون  که عمل آنها چه اثر وحشتناک بلحاظ احساسی عدم امنيت و بی

کند و چه قضاوتی دنيای  اساسی در مردم سرا پا ايمان و اميد و فداکاری ايجاد می
  . دف صدور انقالب ما هستند خواهند نمودخارج که ه

وقتی با چنين سادگی و افتضاح يک مبارز کهنه کار، عضو شورای انقالب، 
مديرعامل راديو و تلويزيون و وزيرخارجه جمهوری اسالمی توقيف و توهين 
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  !شود، ديگر چه آبرو برای اسالم و انقالب باقی خواهد ماند؟ می

ری انقالب خواهان دخالت جبران و جلوگيری از اين    ً           ً            جدا  و استرحاما  از مقام رهب
  )۴۴(»                   ً               ربنا ال تجعلنا فتنه  للقوم الظالمين.   تجاوز هستم

ها و بويژه انقالب اسالمی و ميزان اعتراضات و نظرات را نسبت به  روزنامه
هور جم ر رئيسصد آقای بنی. زاده سازماندهی کردند دستگيری غيرقانونی آقای قطب

و توسط آقای علی امير حسينی به .      ً                                     شديدا  به اين عمل دادستانی انقالب اعتراض کرد
اين عمل آقای الجوردی نه تنها آبروی شما و : آقای خمينی پيغام فرستاد و گفت

برد بلکه لکه ننگی بر  اسالم و انقالب را در خارج و داخل کشور برده است و می
  .د گذاشت که پاک شدنی نيستدامن قوه قضائيه شما بر جای خواه

ر صد بعد از اينکه آقای امير حسينی با آقای خمينی مالقات کرد و پيغام آقای بنی
. زاده صحبت کرد را رساند و با آقای خمينی در مورد آزادی هر چه زودتر آقای قطب

ر صد نیآقای خمينی در ضمن صحبت به آقای اميرحسينی گفت، سالم مرا به آقای ب
حال آقای مبلغی چطور است؟ : شود و سپس گفت برسانيد و بگوئيد انشاهللا درست می

خواست با اين جمله برساند که من خبر دارم که وی در دفتر رياست جمهوری  و می
  )۴۵( .مخفی است

در هر حال وقتی آقای خمينی، دادستانی و حزب جمهوری اسالمی با سيل 
های آزاديخواه مواجه شدند، به فاصله کمتر  مردم، همۀ مليون و روحانیاعتراضات 

 ۶٠و بار ديگر در فروردين ماه سال ) ۴۶(. زاده آزاد گرديد از چهار روز آقای قطب
هنگامی که روزنامه ميزان را بستند و مدير آن توقيف شد، بر اثر متحد عمل کردن 

نی کرد و حکم آزادی مدير روزنامه و نشي نيروهای ملی ـ مذهبی، نيروی ارتجاع عقب
  . منع توقيف روزنامه صادر شد

ّ                                   ام ا افسوس که باز هم مليون، ملی مذهبی های آزاديخواه از  ها و روحانی  
مسئله انحصارگری و قبضه کردن . رويدادها و نتيجه و تجربه آن درس نياموختند

ای  به اندازه... وقدرت از طريق اعدام، مصادره اموال، زندانی کردن، چماقداری 
آبان  ١٩ای که در تاريخ  روشن بود که آقای قدوسی دادستان کل انقالب، در مصاحبه

وی در . پرده و آشکار آن را ذکر کرده است ، از صدا و سيما پخش گرديد، بی۵٩
  : گويد زاده و دفاع از عمل دادستانی می رابطه با بازداشت قطب
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                      ّ               زاده در اين جهت حسن ني ت داشته يا سوء  طبتوانم بگويم که آقای ق من نمی... «
ّ                                              نيت ام ا برداشت مردم از اين مسئله چی بوده؟ شما که می گوئيد انجمنهای اسالمی       
ها باهاشان  ها و فدائی ای درست نيستند دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، اينها توده

کنی پس چی در  می ها که حمله کنی، به مصادره اند، به اعدامها که حمله می قاطی شده
  )۴٧(» .ماند و مردم به چی دلخوش باشند اين مملکت می

در ! نه. هللا قدوسی، دادستان کل انقالب است تصور نشود که اين فقط نظر آيت
حقيقت اين راه و روش قبضه کردن قدرت و به انحصار در آوردن آن تحت نام اسالم 

القضات شرع و  گيالنی قاضیهللا  روز بعد از گفته آقای قدوسی، آيت ٣۵. است
الجوردی دادستان انقالب، در مصاحبه راديو تلويزيونی گفتند، از اينکه تا بحال کم 

گويند اينکه ما تا به حال  کنند و می اند از ملت اظهار شرمساری و استغفار می کشته
مصاحبه در اين .                                             ً           ايم، با اختيار خود نبوده و قاطعيت ما را بعدا  خواهيد ديد مدارا کرده

لنين پس از پيروزی انقالبش «: القضات اوين و حاکم شرع گفت هللا گيالنی قاضی آيت
ميليون نفر را کشت در حاليکه آمار محکومين به اعدام دادگاههای انقالب مرکز پس  ٨

). ۴٨(»باشد نفر می ٣٣٧از پيروزی انقالب با احتساب گروه فرقان، کودتاچيان، فقط 
کشيم که با دشمنان شما ماليمت  ران ما از شما خجالت میای ملت اي« :وی افزود

که شما شنيديد  طوری همان. ايم ما شرمساريم که با دشمنان شما مسامحه کرده. کرديم
 ٣٣٧ايم چطور فقط  کنم ما انقالبی عمل نکرده امام چند ماه قبل گفت که من استغفار می

کز که مرکز دادگاههاست از نفر از پيروزی انقالب در دادگاه انقالب اسالمی مر
اند و گروه ديگر از  اند آنهم يک گروه از اينها فرقانی بوده طاغيان به کشتن رفته

ها و سردسته خرابات را هم کم کنيم آمار اعدام شدگان زير  ها يعنی اگر زانی کودتاچی
اين جای خجالت نيست برای دادگاه انقالب اسالمی مرکز که همين . دويست نفر است

اين . کنيم که با دشمنان اين ملت و اسالم مدارا شد من و دادگاه از مردم استغفار می جا
  )۴٩(» .مدارا شدن هم به اختيار نبوده

بيند که ما با او  اگر ضد انقالب می« :در همين مصاحبه آقای الجوردی گفت
نشان  گويند که رأی فالن دادگاه کنيم اين نه به دليل ضعف ماست به من می مماشات می

اند و مدارک از  هائی که دستگير شده خود همين آقايان ضد خلق. ضعف دادگاه است
ها مواظب باشيد رژيم بسيار ضعيف است به  گويند آهای بچه جيبشان درآمده می

  .سال زندان داد ۵چريک فدائی خلق با همه مدارک مکشوفه 
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تی رژيم، نشان دهنده ضعف اين دادگاههاست و ضعف دادگاه نشان دهند سس
                    ً    کنيم اين مماشات صرفا  در  ها مماشات می ديگه خبر ندارد که اگر ما داريم با اين بچه

خواهد جنايتش را بکند تا اگر  اين رابطه است که ميدان برايش باز باشد، هر قدر می
اگر . اش  برای مردم روشن شود اش مخفی دارد آن چهره زير نقاب و زير پرده چهره

ها قاطعيتی از دادسرای انقالب خواهند ديد که در تاريخ  نند آن وقتای بک امام اشاره
  )۵٠(».اش نباشد نمونه

شناخت،  آقای الجوردی، که آقای خمينی و مابقی سران روحانی حاکم را می
حقيقی را بر زبان آورده است که زمانی نه چندان دور، با اشاره آقای خمينی 

شما در هيچ تاريخی در جهان . نداشته است کشتارهايی خواهد شد که در تاريخ نمونه
نفر زندانی را که محکوم شده و در حال کشيدن زندان  ٣۴٠٠يا  ٢۴٠٠بينيد که  نمی

حزب جمهوری اسالمی و . اند، در عرض چند شب کشتار کرده باشند خود بوده
ها، روحانيون  ها، مصدقی روحانيت انحصار طلب واهمه داشتند که اگر نهضتی

ها، با هم متحد شوند و به عمل برخيزند، نه تنها دست همۀ  صدری و بنی آزاديخواه
آنان رو خواهد شد بلکه از جامعه نيز حذف خواهند گرديد و آقای هاشمی رفسنجانی، 

وی در کتاب انقالب و پيروزی . اين نگرانی را بدين صورت بيان کرده است
نتخاب رياست جمهوری، اعضای نهضت آزادی ر در اصد با پيروزی بنی« :گويند می

خواستند وی جزو اعضای شورای  که تا اين تاريخ با او مخالف بودند و حتی نمی
انقالب باشد و حاضر نبودند، کوچکترين مسئوليتی در دولت موقت به او بدهند، به او 

نی از او تمايل پيدا کردند و روزهای آينده را در ائتالفی نانوشته به حمايت و پشتيبا
  )۵١(» .پرداختند

گردانند، از اين حقيقت غافل  طلبان که هدف را تصاحب اهرمهای قدرت می قدرت
هستند که اگر دو گروه يا دو شخص مخالف يکديگر باشند و يکی از آنها مسئوليت 
                                  ً                                    خطير اداره کشور را بعهده گرفت، اوال  موظف است که حقوق موافق و مخالف خود 

د و طرف مقابل نيز اگر بدنبال آزادی و حقوق آحاد ملت خويش را يکسان رعايت کن
است بايد تا جائی که مسئول پاسدار ارزشها است، از کسی که مسئوليت بدوشش 

  . نهاده شده پشتيبانی کند

داند که اگر اين دو گروه براساس توافق و ميثاقی و  آقای هاشمی خود بهتر می
کردند و جامعه آنها را متحد و  عمل میلو نا نوشته آن هم در بعضی از موارد 
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ً            ديد، قطعا  آنچه روی می يکپارچه می داد، مخالف اهداف حزب جمهوری اسالمی و           
  . روحانيت انحصارطلب بود

به بعد، حزب جمهوری با تمام امکانات و اهرمهای  ۵٩از اواخر شهريور 
ای و  نهقدرتی که در دست داشت، مصمم شده بود بهر وسيله ممکن و با هر هزي

   :اند بقول آقای حسين خمينی که نقل کرد، گفته

، )۵٢(»ر در جنگ پيروز باشدصد نصف ايران برود، بهتر است از اينکه بنی«
ر و مهار وی و يا حذفش گام برداشتند و اين نقشه صد در خط مقابله جدی با بنی

  . ير نبودبدون چراغ سبز آقای خمينی امکان پذ

اولين تغيير رويه و مقابله در تغيير موضع آقای بهشتی در مورد حل بحران 
شهريور، در مصاحبه با صدا و  ۵وی که در تاريخ . گيری آشکار گرديد گروگان

 ٢۶در  )۵٣(» .شود نگهداشتن گروگانها در ايران نفعی عايد ما نمی«: سيما، گفت
مل نيرومند مؤثر براستقالل سياسی، گيری و عا شهريور، در رابطه با گروگان

آنقدر گرانبهاست که تحمل هر نوع خسارت ديگر از اين « فرهنگی و اقتصادی افزود،
                    ً                              چه رسد به اينکه اصوال  در پرتو اين اقدام حتی سودهای . باب در راه آن آسان است

  )۵۴(» .ايم اقتصادی هم برده

فقت آقای خمينی و با دور طبق اسناد متعددی که هم اکنون در دست است با موا
گيری و آزادی گروگانها، بدنبال قرار و  ر جهت حل بحران گروگانصد زدن آقای بنی

و براساس قرار و مدار  )۵۵( اند مدار پنهانی با جمهوريخواهان و ريگانيان رفته
کا، جهت پنهانی با آنها، آزادی گروگانها را تا زمان انتخابات رياست جمهوری آمري

و بعد  )۵۶(شکست کارتر و پيروزی ريگان با تعللهای عمدی آن را به تأخير اندخته
ها، به آنها ديکته کرده  با تعجيل غيرقابل باور قرارداد الجزاير را که خود آمريکايی

  : و با اين عمل به حساب خودشان )۵٧( بودند، امضاء کردند

بردند که در  ييد آن قرارداد میـ يا رياست جمهوری را زير بار امضاء و تأ١
  . اينصورت برايشان تحصيل حاصل بود

ّ           ـ يا رياست جمهوری به مخالفت جد ی با آن می٢ ايستاد که باز در اينصورت با                               
  . گرفت آقای خمينی در تقابل قرار می

و در هر دو صورت حزب جمهوری و روحانيت حاکم قدرت را به انحصار خود 
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گيری که از امهات رويدادهای پس از پيروزی انقالب  اندرباره گروگ. آورد در می
های ايران، تحريم اقتصادی، انزوای کامل سياسی، تحميل  است که بلوکه کردن دارائی

جنگ به کشور، امضاء قرارداد اسارت بار الجزاير و سرانجام جام زهر نوشيدن 
گيری و  گروگان«ب ها درباره آن در کتا آورد، گفتنی آقای خمينی رهبر انقالب را پی

به تفصيل آمده است و بدين » ٢جانشينان انقالب تحول انقالب از آزادی به استبداد ـ
  . شود علت در اينجا به همين مختصر قناعت می

برای هر چه تنگتر کردن حلقه محاصره رياست جمهوری، تا پايان آبان ماه 
ر را از صد بنی، حزب جمهوری، دولت و مجلس تحت امر، سرانجام دست آقای ۵٩

دخالت در امور صدا و سيما قطع کردند و صدا و سيما يک دست به انحصار 
گر، از سخنرانيهای خارج از حلقه قدرت خود  روحانيت سلطه. روحانيت حاکم در آمد

زيرا اگر . ها و چه روحانيان مستقل احساس خطر جدی کردند چه وسيله کالهی
و مردم در جريان کامل . کرد ش آزاديخواهان تداوم پيدا میسخنرانيهای آگاهی بخ

گرفتند، امور بسياری از  وضعيت کشور و حقيقت دين از دست دين ستيزان قرار می
به اين علت عالوه بر مسائلی که وجود داشت از آذر ماه . شد کنترل آنان خارج می

ضرب و شتم قرار دادن ببعد حمله به سخنرانيها و اخالل در آنها، چماقداری و مورد 
سخنرانان خارج حلقه حزب جمهوری و مردم شرکت کننده در سخنرانيها که همگی 
از يک مرکز فرماندهی که آنهم حزب جمهوری و روحانيت انحصارطلب بود نشأت 

  . گرفت، شروع شد می

  
  ايجاد بلوا و اخالل

کوشش در  فر و سپاه، سازی استاندار غفوری در هشتم آذر، در مشهد، با صحنه
هللا الهوتی و آقای سالمتيان کردند و تعداد مشخصی برای بر هم  اخالل سخنرانی آيت

زدن سخنرانی، در بين جمعيت شعار مرگ بر الهوتی، درود بر بهشتی، منافق حيا 
، که با )۵٨(سر دادند... لرزد و رزمد ليبرال می کن تريبون را رها کن، خمينی می

بعد از آن، همان . سخنرانان به سخنرانی ادامه دادند توجهی مردم روبرو شد و بی
و سپاه و بعضی از  )۵٩( هللا منتظری را پاره کردند کنندگان عکسی از آيت اخالل

راه انداختند که به واليت فقيه توهين شده ! ارگانهای تحت فرمان استاندار و احسينا
شد و بدين ترتيب که اين دنباله سناريو در اصفهان اجراء . است و اسالم از بين رفت
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و تلويزيون از آن  )۶٠(بار به عکس آقای خمينی در يک سخنرانی توهين کرده 
در پی آن  )۶١( .حرکت فيلمبرداری و در مرکز سيمای اصفهان به نمايش گذاشته شد

در تهران و قم و اصفهان سر و صدا راه انداختند که به ساحت مقدس روحانيت و 
هللا طاهری امام جمعه اصفهان طی  ست که در پی آن آيتفقيه توهين شده ا ولی

هللا منتظری و اهانت به ولی فقيه در  ای در اعتراض به پاره کردن عکس آيت اطالعيه
متعاقب آن، نهادهای انقالبی و ائمه  )۶٢( .، اصفهان را ترک کرد۵٩آذر  ٢۴تاريخ 

روحانی و  که روز شهادت دکتر مفتح، روز وحدت ۵٩آذر  ٢٧جمعه در روز 
دانشجو بود، به مناسبت تجديد عهد با رهبر و محکوم کردن اهانت به واليت فقيه، 

  )۶٣( .اعالم راهپيمايی سراسری کردند

آذر برای کامل کردن توطئه، آقای پرورش نايب رئيس  ٢۶در روز چهارشنبه 
گر برای اينکه بار دي« کرد، اعالم کرد، مجلس که آن روز جلسه مجلس را اداره می

 ٢٧(ملت ما همآهنگی خودش و اراده خودش را به جهانيان ثابت کند، روز پنچشنبه 
راهپيمايی خواهد بود و بدين منظور مجلس نيز روز پنجشنبه تعطيل خواهد ) ن. آذر
  )۶۴(» .بود

طبق برنامه طرح ريزی شده، قرار بود که در قطعنامه پايان راهپيمايی از رهبر 
  . ر را از فرماندهی کل قوا برکنار کندصد ای بنیانقالب خواسته شود که آق

  
  اطالع از متن قطعنامه

آقای رشيد صدر الحفاظی که در دفتر رياست جمهوری در قسمت اسناد و 
مدارک فعال بود، از قطعنامه راهپيمائی که در حزب جمهوری اسالمی تهيه شده بود 

موضوع را با آقای علی  )۶۵( .ه بودبموقع مطلع شده و متن آن را بدست آورد
آقای . اميرحسنی مسئول کميسيون روحانيت و چند نفر ديگر در ميان گذاشت

ر در جبهه بودند آقای اميرحسينی تلفنی مطلب را به اطالع ايشان رسانيد و صد بنی
نی در قطعنامه پايانی آن از آقای خمي ٢٧/٩/۵٩گفت که در تظاهرات پنجشنبه 

    ً              لطفا  بيائيد تهران . ر را از فرماندهی کل قوا عزل کنندصد درخواست شده است که بنی
  . تا قبل از انجام کار، برای پيشگيری آن اقداماتی بشود

ر پاسخ دادند که من با جبهه خارجی در جنگ هستم و آن را رها صد آقای بنی
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آقای .    ً                          فعال  بايد به مسأله جنگ بپردازم. امور داخلی بپردازيمکنم که بيايم و به  نمی
اميرحسينی، گفت اينهم قسمتی از جنگ است و اگر نيائيد و اقدامی برای پيشگيری 
آن نشود و قطعنامه با آن وضعی که دارد، خوانده شود، تأثير قطعی بر تضعيف 

ً        فرماندهی کل قوا خواهد داشت و قطعا  در جبهه تأثير منفی بر جای های جنگ هم                                   
         ً        کنم و فعال  در صدد  ر پاسخ داد من جبهه جنگ را رها نمیصد آقای بنی. خواهد گذاشت

از ايشان سؤال شد . توانم به تهران بيايم سازی و اجرای چند پروژه هستم و نمی آماده
خودتان هر : پاسخ دادند. سازی آن دست به اقداماتی بزنيم که ما خودمان برای خنثی

  )۶۶( .خواهيد بکنيد کاری می

                                   ً                                       آقای اميرحسينی توضيح داد که من فورا  به قم رفتم و با آيات عظام گلپايگانی و 
هللا زاده  هللا گلپايگانی با آيت ابتداء در منزل آيت. نجفی مرعشی مالقات و مذاکره کردم

ر تضعيف بشود و يا صد گفتگو کردم و خطری را که اگر آقای بنی) جواد آقا(
گيرد برايشان  گيری کند، کشور و حتی مراجع و از جمله پدرتان را نيز در برمی کناره

هللا رفت و آمد بيرون و گفت مطالب را با پدرم در  سپس ايشان پيش آيت. توضيح دادم
خدمت آقا . ميان گذاشتم و حال شما خودتان برويد و مسائل را برايشان توضيح دهيد

دانيد عده قليلی در لباس روحانيت در  يدم و به ايشان عرض کردم که شما میرس
صدد قبضه کردن قدرت هستند و هدفشان اين است که از آقای خمينی بخواهند که 

ر را از فرماندهی کل قوا عزل کنند و در نهايت وی را وادار به صد آقای بنی
يد که در وضعيتی که جنگ خارجی کشور را تهديد و شما مطلع هست. گيری کنند کناره

گذارد و اگر آقای   های جنگ بر جای می اين عمل چه وضعيتی در جبهه. کند می
ر تضعيف و يا از فرماندهی کل قوا عزل بشود نه تنها کشور بطرف سقوط صد بنی
نيز رها نخواهند کرد شود و شما را  رود بلکه دامنه خطر متوجه آيات عظم نيز می می

جمهور خود را تحمل کنند،  سال نتوانند اولين رئيس ٢۵٠٠و در کشوری که بعد از 
  . شود ديگر چه کس توانايی آماده پذيرش مسئوليت می

اند و به منزل  ر به قم آمدهصد ای کردند و گفتند که آقای بنی ايشان ابتداء گله
شود فهميد که  می. اند يک سالمی با من بکنند اما نيامده اند، حسينعلی منتظری رفته

اند ولی با من چرا؟ پاسخ داده شد که هم  هللا شريعتمداری تماس نگرفته چرا با آيت
ها نيست و خطر همه جانبه متوجه کشور است و شما نيک  اکنون وقت اين گاليه

رمائيد ايشان قبول کرد حتی برای حفظ خودتان که شده بايد اقدامی عاجل بف. دانيد می
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خواهم که خودشان  نويسم و از آقای خمينی می و گفت چشم، همين امشب نامه می
دانم که چون تا بحال من چيزی به ايشان رجوع  جلو اين قضيه را بگيرند و قطع می

دهم به آقا جواد ببرد تهران و  نامه را فردا اول وقت می. ام، عمل خواهند کرد نکرده
هللا نجفی رفتم و همان مسائل را با  بعد از آن به منزل آيت. مينی برساندبدست آقای خ

ای برای آقای  هللا گلپايگانی نامه ايشان در ميان گذاشتم و گفتم که قرار شده است آيت
آقای نجفی پاسخ . خمينی بفرستند و از ايشان بخواهند که جلو اين مسائل را بگيرند

يگانی صالح بدانند و بکنند من هم موافق هستم و در من هر کاری که آقای گلپا: دادند
دهم  نويسم و می ای برای آقای خمينی می انجام آن کوتاهی نخواهم کرد و من هم نامه

قبل از اينکه آقازاده گلپايگانی نامه پدرشان را بدست آقای خمينی . برای ايشان ببرند
مستدل بود که مضمون آن بقرار ای محکم و  برسانند، نامه را برايم تلفنی خواند، نامه

  : زير است

هللا خمينی دامه توفيقاته وقتی کشور با جنگ خارجی روبروست و  حضرت آيت
ر ارتش را بازسازی کرده و تهاجم نيروهای اشغالگر صد رياست جمهوری آقای بنی

نگ را های ج را متوقف و بخشی از اراضی اشغالی را پس گرفته و به خوبی جبهه
تضعيف ايشان، تضعيف اسالم و جمهوری اسالمی است و اگر شما . هدايت کرده است

جمهور بدست عده قليلی که درصدد، تضعيف و برکناری  اجازه بدهيد اولين رئيس
ايشان هستند در کار خود موفق بشوند، ديگر چه کسی حاضر به پذيرش مسئوليت 

اين اعمال را بگيريد که در غير خواهم که خود جلو             ً          است من مصرا  از شما می
  )۶٧( .اينصورت من مسئول هستم که خودم نظر شرع را اعالم کنم

هللا شيرازی در مشهد تماس گرفتم و چون هميشه بين مراجع  سپس با بيت آيت
به آسيد دمحمعلی فرزند ايشان گفتم مسأله از اين . يک نوع رقابتی موجود بوده است

نی و نجفی قرار است که برای جلوگيری از تظاهراتی که قرار است و آقايان گلپايگا
ای برای آقای خمينی  هدفش تضعيف رياست جمهوری و فرماندهی کل قواست نامه

ايشان با پدرشان صحبت کردند . بنويسند و از ايشان بخواهند که از آن جلوگيری کنند
ای            ً     فتند، فورا  نامهو بعد از آن من به خود ايشان مسائل را توضيح دادم و ايشان نيز گ

هللا  آيت. دهم ببرند تهران و به آقای خمينی برسانند نويسم و به آسيد دمحمعلی می می
هايی  خالصه بفوريت همه مراجع بسيج شدند و جداگانه نامه. قمی نيز موافق بودند

جمهور و فرمانده کل قوا  جهت جلوگيری از راهپيمائی که به منظور تضعيف رئيس
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گروهی  ۵٩آذر  ٢۶صبح چهارشنبه  ٣۵/٨ساعت  )۶٨( .بعمل آورند است جلوگيری
کوبنده قلدری واليت فقيه « از طالب که درسهای خود را تعطيل نموده بودند و با شعار

هللا گلپايگانی تجمع  در مقابل منزل آيت) ۶٩(» است، ضد سپهساالری واليت فقيه است
ما فرزندان « :گلپايگانی اظهار داشت هللا نمودند و يکی از طالب حوزه در مقابل  آيت

هللا گلپايگانی بوده و هستيم و هميشه در کارهايمان از ايشان  روحانی حضرت آيت
ايم که ديروز در قم و مشهد و  ايم، اينک با اين مشکل روبرو شده کسب تکليف نموده

ه مقام کوبند و تصاوير امام را پاره کرده و ب امروز در اصفهان مقام روحانيت را می
هللا العظمی گلپايگانی خواستار  ما از حضرت آيت. کنند واليت فقيه توهين می
هللا العظمی گلپايگانی با اظهار تأسف از مسائل  حضرت آيت. رهنمودهای الزم هستيم

طور که در آغاز اين اختالفات ضمن تلگرافی به حضرت  جاری اظهار داشتند همين
ام، اين مسائل اثرات سوء دارد و رفع اين اختالفات  گفتههللا العظمی امام خمينی نيز  آيت

به هر حال بايد اقدامات الزم را . آيد جز از شخص امام، از عهده کس ديگری برنمی
گيريم تا  گيريم و با آقايان قم هم تماس می بعمل آورده و با تهران هم مرتب تماس می

  )٧٠(» هر چه زودتر رفع اختالف بشود

ه، هدف اصلی راهپيمائی بطرق مختلف در جرايد کشور و در چند روز گذشت
ها منعکس گرديده بود و آقای خمينی که از تمامی آنها مطلع بود  ساير منابع و رسانه

با مواجه شدن با مخالفت عمومی تمامی مراجع تقليد و ساير روحانيون و اشخاص 
يمائی را به صالح غير وابسته و آزاد، احساس خطر کرده و در آن شرايط انجام راهپ

، راهپيمايی ٢۶/٩/۵٩ای در تاريخ  نديده بود، از جانب ايشان دفترشان طی اطالعيه
 : متن اطالعيه به قرار زير است. را لغو کرد

  

  هللا الرحمن الرحيم بسم

های متعدد و بسياری که از طرف حضرات آقايان حجج اسالم و  پيرو اطالعيه«
اتهم و نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی و علمای اعالم شهرستانها دامت برک

انجمنها، گروهها و شخصيتهای محترم ديگری که در مورد راهپيمايی روز پنجشنبه 
اعالم شده بود حضرت امام خمينی مد ظله العالی  ٢٧/٩/۵٩دهم ماه صفر برابر 

ضمن تشکر و سپاسگزاری صميمانه از احساسات و عواطف همگی آنان فرمودند با 
جه به حساسيت زمان و مقطع فعلی که ما گرفتار مسأله جنگ با دشمن اسالم هستيم تو
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اند  و بايد به مسائل و مشکالت مملکتی بپردازيم و با توجه به اينکه بارها اعالم کرده
العملی نشان ندهند، بدين وسيله از  که اگر به من و يا عکس من اهانت شد مردم عکس

راهپيمايی که قرار است باين عنوان انجام شود صرفنظر شود از  عموم آنان تقاضا می
االمکان  نمايند و به کارهای مهم و رفع مشکالت ديگری که دارند بپردازند و حتی

االسالم آقای حاج  از جناب حجت:                                      ً        مردم را به آرامش و نظم دعوت کنند ضمنا  فرمودند
خواست اهالی محترم کنم، تا به در الدين طاهری دامت افاضاته تقاضا می سيدجالل

اصفهان بدين شهر بازگشته و کماکان به اقامه نماز جمعه و ارشاد مردم ادامه دهند و 
از . اند به کارهای عادی خود مشغول گردند ارگانهای انقالبی هم که اعالم تعطيل نموده

خدای تعالی توفيق همگان و پيروزی کامل مسلمانان را بر دشمنان اسالم مسئلت 
 )٧١(» دفتر امام خمينی ٢۶/٩/۵٩برابر با  ١۴٠١صفر  ٩بتاريخ . نمائيم می

جمهور توطئه شده بود و آقای     ً                                      قبال  هم برای گرفتن فرماندهی کل قوا از رئيس 
خاطر نشان کرد  ١٣/٩/۵٩ای به آقای حسين خمينی به تاريخ   ر در نامهصد بنی

رسيد، اگر صحبتهايی که  به نتيجه میراستی اگر توطئۀ گرفتن فرماندهی کل قوا «
درباره عزل رئيس جمهوی قبل از تاسوعا شده است و در آن روز بصورت درس 

شما که در خوزستان هستيد، بگوئيد چه پيش ... قانون اساسی مطرح شده است، و اگر
حوزه علميه اصفهان بدرستی   هللا خادمی رئيس در اين رابطه آيت) ٧٢(»آمد؟ می

واال . عمل راديو و تلويزيون هم که اين تبليغات را کرده توطئه بوده استاين «: گفت
عکس امام آنجا بود و هيچکس اعتراض  ١٠٠کسی عکس امام را پاره نکرد، بيش از 

نداشت و فقط پائين يک عکس امام پاره شده بود که آن را در تلويزيون نشان دادند تا 
  )٧٣(» .ته شدفساد راه اندازند و الحمدهللا جلو آن گرف

  
  اقدامات بعدی در رابطه با مراجع تقليد 

بعد از ختم غائله راهپيمايی و جلوگيری از آن، کار خاتمه نيافته بود و حزب 
های ساختگی کوشش  جمهوری و ايادی آنها در ارگانهای مختلف، هر روز به بهانه

         ً ن علت قبال  به اي. در قبضه کردن قدرت و همراه کردن آقای خمينی با خود داشتند
در اين  )٧۴( با دو نفر از دوستان ديگر) دمحم جعفری(آقای امير حسينی و اينجانب 
بوديم و به اين نظر رسيديم که اگر ما بتوانيم موفق   رابطه با هم تبادل نظر کرده

بشويم که مراجع تقليد را با هم يکجا جمع کنيم و آنها مسائل مملکتی را با هم گفتگو 
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پاسداران و   ها، سپاه ام نظرشان را نسبت به اعمال خالف اسالم کميتهکنند و سرانج
دادگاههای انقالب و ظلم و تعدی که اين ارگانها نسبت به جان و مال و ناموس مردم 

. کنند، اعالم کنند و از آقای خمينی بخواهند که از انجام آن جلوگيری بعمل آورند می
ياست جمهوری تلقی خواهد شد و هم دست اين عمل يک نوع حمايت و پشتيبانی از ر

آقای خمينی را برای جلوگيری از اعمال خالف ارگانهای تحت فرمان حزب جمهوری 
  .گذارد اسالمی بيشتر باز می

قبل از اين جريان در سفرم به مشهد، در اين رابطه به اتفاق آقای دکتر 
قمی و شيرازی هللا  دوستکام نماينده رياست جمهوری در استان خراسان با آيت

شما در هر جائی که بگوئيد من حاضرم با : گفت هللا قمی می آيت. گفتگو کرده بودم
هللا  آيت )٧۵( .من آماده هستم. شما ترتيب کار را بدهيد. ساير مراجع جمع شوم

که ساير مراجع حاضر باشند، من مخالفتی  شيرازی هم قول داده بود، در صورتی
. ه برای جمع کردن مراجع در يکجا دست بکار شديمما دوبار )٧۶( .نخواهم کرد

يکبار من و آقای اميرحسينی و آقای مبلغی اسالمی با هم به قم رفتيم و از جمله با 
هللا منتظری، مشکينی در رابطه با بعضی مسائل مذاکره کرديم و در رابطه جمع  آيت

ايران « بيان که کردن مراجع تقليد با آقای نجفی گفتگو انجام شد و ايشان با اين
، گفت، هر چه آقای گلپايگانی تصميم »ها عزيز از دست رفت و امان از اين انگليسی

  )٧٧. (بگيرند، من با ايشان موافق هستم

هللا گلپايگانی به قم سفر کرد و  هفته بعد آقای امير حسينی جهت مالقات با آيت
يد قم که در وحله اول حداقل هللا با ايشان در رابطه با جمع شدن مراجع تقل در بيت آيت

با هم در يکجا معضالت و مشکالت کشور را با هم شور و گفتگو کنند و نظرشان را 
  . نسبت به اعمال خالف اسالم و مملکت اعالم دارند، بحث و گفتگو کرد

هللا گلپايگانی معتقد بود که جمع شدن مراجع تقليد دور هم، مخالفت با آقای  آيت
اگر مراجع . به ايشان پيشنهاد شد که اين مسأله راه حل دارد. شدخمينی تلقی خواهد 

شود و  هللا پسنديده برادر امام جمع شوند، اين سوء تفاهم بر طرف می در منزل آيت
هللا  تواند بگويد که مراجع به خاطر مخالفت با آقای خمينی در منزل آيت کسی نمی

ه آخر ايشان مرجع تقليد نيستند پاسخ آقای گلپايگانی افزودند ک. اند پسنديده جمع شده
داده شد جمع شدن در منزل ايشان نه بعنوان اينکه ايشان مرجع تقليد است بلکه 

  . شويد بعنوان ميزبان و جلوگيری از هر گونه حرف وحديث در منزل ايشان جمع می
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سپس آقای گلپايگانی مطرح کرد، حداقل برای يک چنين اقدامی، ما بايد از 
   ً                     اقال  ما بايد از طرف آقای . مان محکم باشد و اتکايی داشته باشيميکطرف پشت

ر، ما اقدام خواهيم صد بعد از حصول اطمينان از آقای بنی. ر مطمئن بشويمصد بنی
ر علنی در اين رابطه مطلبی صد به ايشان گفته شد که الزم نيست آقای بنی. کرد

ّ                            عنوان کنند که صورت خوشی نخواهد داشت ام ا ما موافقت ايشان را جلب می کنيم و                                       
من . ايشان پاسخ دادند، اشکالی ندارد و آقای نجفی هم با من. دهيم به شما اطالع می

                 ً مراجع مشهد هم قبال  . کنم که در اين مسأله همراهی کنند ايشان را هم راضی می
  .  ندموافقت خودشان را اعالن کرده بود

که                                                       ً                  با اين وجود باز هم با آنها تماس گرفته شد و آنها مجددا  پذيرفتند در صورتی
بعد از آماده شدن . مراجع قم جمع و حاضر شدند اطالع دهيد، ما موافق هستيم

مقدمات کار، برای موافقت و حمايت رياست جمهوری آقای امير حسينی با آقای 
های مراجع و بويژه  داخت و تمام ماوقع و مالقاتها و خواستهر به گفتگو پرصد بنی
ر را خواستار شده بود، برای صد هللا گلپايگانی را که حمايت و پشتيبانی آقای بنی آيت

ر در ميان گذاشته شد، آقای صد هنگامی که اين مسأله با آقای بنی. ايشان گزارش کرد
ر رو کرد به اقای سالمتيان و گفت صد آقای بنی. ان نيز حضور داشتاحمد سالمتي

ر و پاسخ صد نظر شما در اين رابطه چيست؟ آقای سالمتيان هم رو کرد به آقای بنی
ساله  ١٧ـ١٨داد، اين عمل مثل اينست که يک مردی برای رهايی از دست عروس 

 )٧٨( .ساله متوسل شود ٧٠ـ  ٨٠ای  بداخالقی به عجوزهخود، بعلت کمی تندی و 

. ساله يعنی ساير مراجع ٧٠ـ  ٨٠ساله يعنی آقای خمينی و عجوزه  ١٧ـ١٨عروس 
گويد و با پيشنهاد  ر هم نگاهی کرد و گفت آقای سالمتيان درست میصد آقای بنی

  . د مؤثر جلوگيری بعمل آمدو بدينگونه به زعم ما از يک اقدام مفي. مخالفت کرد

برای رسيدگی به امور و مشکالت استان  ۵٩آذر  ١۵ر در تاريخ صد آقای بنی
خراسان آقای دکتر منصور دوستکام را به عنوان نماينده خود در استان خراسان 

، باتفاق آقای رضا مرشدی و نماينده ۵٩آذر  ١۵اينجانب نيز در تاريخ . منصوب کرد
  ياست جمهوری به مدت چند هفته و به منظورر

  . ـ تحقيق و مطالعه استان و ايجاد کانالهای ارتباطی بين گروههای مختلف مردم

                                              ً      های ارتباطی با عالقمندان روزنامه و برآورد نسبتا  دقيق  ـ ايجاد رابطه و کانال
  . متقاضيان روزنامه انقالب اسالمی
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  .  با نماينده رياست جمهوریـ آشنايی با مردم آن استان و همياری 

ـ تحقيق و مطالعه مسائل و مشکالت مردم آن استان برای رياست جمهوری و 
  .روزنامه به استان خراسان سفر کردم

نظر به اينکه خاطرات روزانه آن چند هفته از دستبرد حوادث مصون مانده و 
وجودی که کمی کنم که نکات مفيدی برای عالقمندان در برداشته باشد و با  فکر می

شويم، فصل بعد، به گزارش سفر به استان خراسان  از روند اصلی مطلب دور می
 .  شود اختصاص داده می
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 فصل پنجم

  
 گزارش سفر به خراسان

  

من به اتفاق آقای دکتر دوستکام و رضا مرشدی بعد از ظهر روز شنبه وارد 
ای تهيه کرديم  ام رفته و ابتداء اطالعيهدر مشهد به منزل دوستک. مشهد مقدس شديم
جمهور به مشهد آمده است و مدت سه روز در مشهد در دفتر  که نماينده رئيس

جمهور به بررسی مسائل و مشکالت مردم  همآهنگی همکاريهای مردم با رئيس
در بعد از ظهر . اين اطالعيه از طريق راديو به سمع مردم رسيد. خواهد پرداخت
به پس از ورود به مشهد به استانداری تلفن کرديم جهت کمک و گرفتن همان روز شن

با معاون استاندار . اتومبيل و بنزين ولی موفق نشديم با استاندار تماس حاصل کنيم
        ّ                                                                     آقای ضرا بی و ابوطالبی قائم مقام استانداری تماس گرفته شد و گفته شد يک اتومبيل 

  . و بنزين فراهم کنند

  ١۶/٩/۵٩يکشنبه 

فر استاندار  روز يکشنبه باز به استانداری تلفن کردند، گفتند آقای غفوری صبح
همگی برای آگاهی از مسائل . دهيم باز گفتيم ماشين گفتند جواب می. مريض است

جمهور رفتيم در آنجا مردم گروه  مردم به دفتر همآهنگی همکاريهای مردم با رئيس
شد در  مسائل مهمی که طرح می. دکردن آمدند و مسائل خود را مطرح می گروه می

درجه اول عبارت بود از وضعيتی که جهاد سازندگی در کل استان خراسان بوجود 
به ... آورده بود و بجای ساختن راه و پل و مدرسه و حمام و کمک به کشاورزان و

مصادره زمين و تقسيم زمين و دخالت در اموری که مربوط به جهاد نبوده است 
داشتند، جهاد بدترين ضربه را به کشاورزی استان  که اظهار می ریبطو. مشغول است

مسئله ديگر، مسأله بنياد مستضعفان و دادگاه انقالب بود که در . خراسان زده است
  . استان خراسان بسياری چيزها را بهم زده است

هللا الهوتی و بلوائی که راه انداخته  در مورد جريان سخنرانی سالمتيان و آيت
جستجو کرديم و اطالعاتی بدست آورديم و طبق اطالعات بدست آمده، اين از  بودند
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هللا شيرازی رفتيم و کمی با او  شب را به منزل آيت. کارهای خود استاندار بوده است
هللا شيرازی  آيت. جمهور و مسائل کشور بحث شد در مورد آقای رئيس. صحبت کرديم

فر گفتم که چرا قبل از اخبار اين درينگ  ریاظهار داشت که من به استاندار آقای غفو
يعنی آهنگی که قبل از پخش اخبار از صدا و سيمای جمهوری اسالمی پخش (درينگ 

يکی دو هفته . پيشنهاد شد که اول از مشهد اقدام کنند. کنيد؟ ، را قطع نمی)شود می
ر دستور صد گفت، آقای بنی. ديگر که آقای استاندار را ديدم گفتم چرا اقدام نکرديد

چطور در صدا و سيمای جمهوری که خود ! ما گفتيم ای عجب. داده است که باشد
کنند و اضافه کرديم که  کنند، حاال فرمان او را اجراء می ر را سانسور میصد آقای بنی

ای  چند دقيقهدر اين اثناء آقای استاندار نيز وارد شد و پس از . اين حرف دروغ است
هللا زاده شيرازی  که ما نشسته بوديم بلند شديم و خواستيم بيرون برويم که من به آيت

ر تلفن کنم تا صحت و سقم مطلب را صد گفتم همين اکنون به آقای بنی) سيدعلی دمحم(
  .گفت ای بابا ول کنيد و مسأله روشن است. مالحظه کنيد

ای دوستکام پيغام داد که استاندار چند دقيقه بيايد بيرون تا بعد از بيرون آمدن آق
در مورد اتومبيل و کمک با او صحبت کند که او نيامد و معلوم شد که استاندار 
                                                             ّ            مريض نبوده و دروغ گفته است که مريض است معاون استاندار آقا ضرا بی گفته بود 

بعد . د، ما وسيله نخواهيم دادوزير حکم دارد و يا ندارد و اگر ندار که ايشان از نخست
  .رفتيم) ع(از آن شب من باتفاق رضا به زيارت حضرت رضا 

  

  ١٧/٩/۵٩شنبه  دو

قصد ما اين بود که در مورد . شنبه صبح به شهربانی خراسان سری زديم دو
مسائل زندان اطالعاتی کسب کنيم روز قبل چندين نفر آمده بودند و شکايت داشتند که 

اند و به تهران زندان اوين  که در زندان مشهد شورش شده گرفته های آنها را بچه
. با رئيس شهربانی صحبت کرديم. اند و قرار است که چهار نفر آنها اعدام شوند برده

معلوم شد که زندان در اختيار شهربانی نيست و در اختيار آقای شالچی است که 
کند و بعنوان زندانبان،  مه میگيرد و بعنوان قاضی محاک بعنوان نماينده دادستان می

  .  کند زندانی می

طبق اطالعات بدست آمده معاون استاندار خودش در جريان ريختن به کانون 
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علت شورش در زندان اين . نشر حقايق دينی شريعتی در مشهد شرکت داشته است
بوده که دو هفته قبل آقای صفايی رئيس سپاه و رئيس کميته مخصوص مبارزه با 

نفر را در مدت کمی محاکمه و حکم را در زندان و  ١٢٠مخدر از طرف خلخالی    ّ  موا د 
نفر ديگر را در همان مدت  ١٢٠هفته بعد باز . آورد محوطه آن به اجراء در می

احکام عبارت . آورد محاکمه و احکام صادره را در محوطۀ زندان به اجراء در می
ترس و وحشت زندانيان را  اين اعمال... بوده از زندان، اعدام، شالق زدن و

شود که حداقل در آن شورش دو نفر کشته  انگيزد و شورش زندان را باعث می برمی
بعد از اين عمل، رئيس زندان خودش گزارش . گردند ای نيز زخمی می شوند و عده می

داده است که اين اعمال باعث شورش در زندان شده و نبايستی ديگر در زندان اين 
رئيس شهربانی گفت، اگر به خاطر انقالب نبود اکنون بنا بود من . يرداعمال انجام گ
او اين . ای از کارها را هم من بگيرم شدم ولی با خود گفتم که گوشه بازنشسته می

و نيز گزارش راجع به اوضاع مشهد را به مقامات و رياست جمهوری  )١(گزارش 
  . در تهران رسانده است

ای را که شهردار در مورد  يم که با مصاحبهبعد از آن سری به شهردار زد
داشت که اول استاندار  ها و کم و کيف آن کرده بود، جويا شويم او اظهار می سخنرانی

ها بود و حتی دستور داده بود که سالن شهرداری را در اختيار  مخالف اين سخنرانی
نی دوم شفاهی بعد از اينکه سخنرانی اول سرانجام گرفت، برای سخنرا. ها نگذارم آن

من هم گفتم کتبی بنويسيد . و وسيله واسطه گفت که سالن را در اختيار آنها نگذاريد
و چون کتبی نبود و من حدس زده بودم که يا قصد دارند برای من مسائلی را بوجود 
آورند و يا اينکه در سالن بهتر بتوانند جلو سخنرانی را بگيرند، سالن را ندادم و فقط 

 .هرداری را دادم و ميدان شهداء را که فرمانداری موافقت کرده بودتراس جلوی ش
)٢(   

کنند که خود  گيرند و خيال می اش را شب می گفت که حتی راننده شهردار می
بعد . ای گويند فالن فالن شده چرا به استقبال الهوتی رفته زنند و می اوست و کتک می

کارهای روز قبل را دنبال کرديم و  از گرفتن آن مصاحبه به دفتر همآهنگی رفتيم و
ها را واگذار و مصادر  از جمله اينکه جهاد خود زمين. اطالعات جالبی بدست آورديم

همان روز من به آقای عطاران . و در مورد شکنجه و اين قبيل امور هم. کرده است
در مورد دفتر و اشکالتی که بوجود آمده بود صحبت کردم که بسياری از آنها حل 
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  . هللا قمی رفتيم هللا شيرازی و آيت شب را به منزل آيت. شد

هللا زاده شيرازی گفته بود که ما برويم به منزلش برای گفتگو چون شب  آيت
ما شب ابتداء به منزل وی رفتيم و پس از چند . قبل شلوغ بود و فرصت صحبت نشد

ر بايد مسائل صد نیزاده شيرازی شروع به صحبت کرد و گفت، آقای ب هللا ای آيت دقيقه
کشوررا چهره اسالمی به آنها بدهد يعنی بيان خودش را با اسالم قابل فهم مردم 

  . ومسئله روحانيت را نيز عمومی کند تا از حوزه اين چند نفر خارج شود. تطبيق دهد

بايستی در ر از صحنه خارج بشود صد به خاطر مسائله جنگ نبايد آقای بنی
مسائل کشور نيز حاضر و ناظر باشد آنها برای اينکه قدرت طلبان سقوط نکنند 

بايستی در دنيا . محافل سياسی دنيا نبايد از نام ايشان خالی باشد. سازند صحنه می
  . جمهور نبوده است که جواب حسين خمينی را بدهد در حد رئيس. ايشان باشد

ت مردم برسد و پيگيری کند و با وجودی که جمهور بايد به مشکال ـ دفاتر رئيس
  .قدرت اجرائی ندارد، کارها را پيگيری کند

ـ عدم بيان مسائل توسط مراجع فقط به علت وجود جنگ است، سکوت در 
  . برابر مشکالت فقط و فقط جنگ است

دانند که مراجع يک درصد از اينها پشتيبانی  ـ اينها منظور حزب جمهوری می
به يکی از . کنند ال اينها برخالف اسالم است چون بنام اسالم عمل میاعم. کنند نمی

ر اين است که صد کرد گفتم، حداکثر اعمال و گفتار آقای بنی اينها که با من صحبت می
مال شما به . گراست بنابراين اگر درست نبود به حساب اسالم نيست گوئيد ملی می

  . اکترحساب اسالم است و لذا خطرن

ايشان نيز از کارهای جهاد و بنياد مستضعفان که چه بر سر مردم آورده و 
وی افزود ابوجهاد گفته . گفت مدارک زيادی نيز دارد ناليد و می دادگاههای انقالب می

است برای ما فقط پول و سالح مفيد است و انقالب ايران برای ما فايده که نداشته 
) بحالت گاليه(به سفير بنگالدش گفته است . کرده استروابط ما را با اعراب نيز بد 

آقای . سازند اينها خانه برای مستضعفان می... چرا ما در کشورش سفير نداريم
  ...        ً                                                          ّ پور رسما  به آهن فروشها اعالم کرده است که آهن را بايد تأمين کنند واال   رحيم

هللا  به منزل آيت زاده شيرازی با وی خداحافظی کرده و هللا بعد از صحبت با آيت
قمی رفتيم آقای قمی هم دلش از اعمال بعضی از آنها خون بود و در مورد واليت 
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آن واليت خدا و رسول و ائمه که حتی بر جان انسان نيز : فقيه نيز صحبت کرد که
تواند بدست يک انسان که محيط،  تر است اين نمی هست و پيغمبر از خود انسان اولی

گذارد باشد و بنابراين بايستی در اختيار  در او اثر می... واده ودوست، اطالعات، خان
  . بعد از آن به منزل آمديم. شورای مجتهدين باشد

  ١٨/٩/۵٩شنبه  سه

باز صبح مثل روزهای قبل به دفتر همآهنگی رفتيم جهت گزارشات مردم و 
او را  عکسهايی از فردی دريافت کرديم که. کرديم مرتب شکايت و درد دل دريافت می

تر خون در آنها جمع  شالق زده بودند و پشت ران او از باسن تا کشکک و کمی پائين
گفت دفعه اول را برای  اين طرف می. داد                   ً               شده بود و وضع کامال  بدی را نشان می

دفعه دوم در صف بانک . مشروب گرفته بودند با آنکه دکتر هم اجازه داده بوده است
و گفتند چند شب پيش در منزل تو با رفقايت يک گيالس برای گرفتن پول مرا گرفتند 

دانم درست است يا خير که در منزلها نيز  نمی(ای و بعد بعنوان حکم شالق زدند  زده
ً         که در خفا احيانا  مشروب می بروند و کسانی خورند بدون اينکه خارج شوند را نيز                  

  )بگيرند و حد بزنند؟

انحصار خود در آورده است و اجازه از شرکت مسافربری رضا که تمام را در 
. دهند که شرکتهای ديگر وارد ميدان شوند و ارزانتر مسافرين را برسانند نمی
گفتند چندين ميليون تومان بنياد مستضعفان از اين شرکت گرفته و بنياد و جاهای  می

گذارند شرکتهای ديگر وارد کار  و به اين علت است که نمی. ديگر پشت سر او هستند
نفر  ٢٠کنندگان حدود  شرکت. ای از اصناف مشهد داشتيم ای با عده شب جلسه. وندش

علت . بودند تا ما رسيديم اول حمله به شهردار مشهد را يکی دو نفر شروع کردند
صدر و  حمله به شهردار گويا به خاطر اين امر بوده است که شهردار موافق آقای بنی

. ده است و به استقبال الهوتی نيز رفته استموافق سخنرانی الهوتی و سالمتيان بو
اول اينها شروع کردند به صحبت کردن و اينکه تمام اين بلواها از سخنرانی 

  . صدر است عاشورای آقای بنی

بعد از اينکه سوال شد که آيا اين مسائل و گرفتاريها نيست، در جواب گفتند 
ا نبايد گفت ّ            هست کم و زياد ام  نکه جلو کسانی را که دست به من گفتم شما بجای اي.                

کنيد اعمال آنها را  شود بگيريد، کوشش می زنند که موجب تفرقه می اعمالی می
پوشی نمائيد و اضافه کردم که بدانيد، چه بگوئيم و چه نگوئيم اعمال نتايج خود  پرده
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  . را ببار خواهند آورد

ردم ديگر برای گفتند ما نماينده مردم مشهد هستيم و اين م نفر می ٢٠ـ١۵اين 
فرمائيد مردم، پس اجازه  من گفتم خوب شما که می. شوند صدر جمع نمی آقای بنی

دهيد خود مردم خواست خود را بيان کنند و شما هم که نماينده مردم نيستيد حال 
يکی از آنها گفت باالخره اينها . فرض کنيم نماينده بازاريان باشيد که آن هم نيستند

ساعت بحث و بررسی قبول کردند که  ۵/١پس از حدود . محترمين مشهد هستند
حلی برای مسائل پيدا کرد که  شود راه ولی باالخره چگونه می. اشکاالت وجود دارد

  . ای دوباره داشته باشيم و با هم بحث کنيم قرار شد جلسه

هللا قمی رفتيم و در آنجا نيز مقداری بحث شد روی واليت  بعد از آن منزل آيت
نظر خودش را گفت و باز نظرش را گفت که بايستی شورای مراجع باشد نه فقيه و 

خواهند يک کسی را برای مرجعيت و رهبری  تنها يک فرد و اضافه کرد که وقتی می
و شروع کرد به گفتن اينکه از چه زمانی تا به امروز همه . بتراشند ممکن نيست

تقد بود که قيافه نيز در قبول کردن اند و مع ای نيز داشته اند و قيافه مراجع سيد بوده
  . مرجع تأثير دارد

تواند بزند، چطور رهبر  حاال کسی که علم و سواد ندارد و حرف هم نمی
بعد از اينکه مقداری روی قضاوت و کار قضات صحبت شد، گفت تعجب . شود می
 دهد که پسرم ديوانه است و برای کنم از اينکه آقای منتظری خودش اعالميه می می

بهبود وضع او کمک کنيد، حاال يک چنين فردی را عضو شورايعالی دفاع از طرف 
  . کنند مجلس می

  

  ۵٩آذر  ١٩چهارشنبه 

در بين راه ماشين کمی . به طرف قوچان حرکت کرديم ١١صبح حدود ساعت 
بعد از اينکه در . بعد از ظهر به قوچان رسيديم ٣اشکال پيدا کرد و حدود ساعت 

خورديم، رفتيم به طرف فرمانداری، سراغ فرماندار را گرفتيم کسی  رستورانی ناهار
بعد از آن من از . آيد نبود و گفتند فرماندار رفته است مشهد چون آقای رجائی می

يکی پرسيدم امام جمعه در اين شهر هست و نماز جمعه برقرار است؟ گفت بلی اما 
خواهد به  امام جمعه فردا می گفتم چرا، در جواب گفت،. فردا نماز جمعه تعطيل است
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وزير بعد از آن  روند برای استقبال از آقای نخست ای ديگر نيز می مشهد برود و عده
معلوم شد . ماشين اتوبوس به مشهد رفته است ۵ـ  ۶مطلع شديم که از قوچان حدود 

  . کنند که نماز جمعه را هم را برای استقبال تعطيل می

با بعضی از مأمورين . رئيس شهربانی نبود .بعد از آن به شهربانی رفتيم
از شهربانی به رئيس . شهربانی کمی صحبت کرديم با ما بسيار مهربانی کردند

رئيس شهربانی . اند جمهور و ديگران آمده شهربانی تلفن کردند که نماينده رئيس
ا رويم شيروان و فرد گفتيم که می. تواند بيايد                           ً    قوچان عذر خواهی کرد که فعال  نمی

گرديم قوچان به فرماندار بگوئيد و با کمک خودتان خبر دهيد تا مردم در مسجد  برمی
وقتی که . های خود را به ما بدهند جامع جمع شوند و گزارشها و پيشنهاد و عريضه

کرديم، استوار يکمی آمد در  شديم و خداحافظی می داشتيم از شهربانی خارج می
جمهور گفت که رئيس شهربانی پيغامی برای  سگوشی به آقای دوستکام نماينده رئي

: شما داده است و خيلی جدی گفت که رئيس شهربانی گفته است که به شما بگويم
داند  نمود که خودش نمی و از چهرۀ آن استوار يکم چنان می» شهر اينطرفی است«

وقتی ما اين جمله را . که شهر اينطرفی است يعنی چه و مات و مبهوت شده بود
زبانی هم که شده خواست دل  ای کرديم از اينکه مردم ما با زبان بی يم اول خندهشنيد

و ديگر اينکه با سه کلمه وضعيت . خود را خواهند گفت و حقايق را خواهند رساند
شهر را برای ما تشريح کرد و سوم اينکه با اين کار انسان را بياد رژيمهای ضد 

. رساندند گونه پيام را رمزی به يکديگر میانداخت که در آن موقع مردم چ مردمی می
طرفی است يعنی اينکه مردم شهر با رياست جمهوری هستند و از او  مفهوم شهر اين

در شيروان نيز سراغ . سپس بطرف شيروان حرکت کرديم. حمايت خواهند کرد
معاون فرماندار آقای . فرماندار را گرفتيم که به همان علت فوق به مشهد رفته بود

کمی با او صحبت کرديم بعد به منزل او رفتيم و شب را در منزل . را ديديم ارتیبش
ايشان برای ما شام درست . نمود گذرانديم آقای بشارتی که جوانی پاک و مهربانی می

. کرد و وسايل خواب را آماده کرد و معلوم بود که خودش از طبقه پائين جامعه است
کردند که مادرش مريض بود و  اش زندگی می مادرش و زن و بچهدر خانه محقرش 

خورد و ناگهان پسرش را صدا زد که  شود به زمين می نيمه شب که مادرش بلند می
کجائی؟ او هم بالفاصله برای کمک کردن به مادرش شتافت که من هم از خواب بيدار 

شارتی صحبت کرديم به ناگفته نماند بعد از اينکه با معاون فرماندار آقای ب. شدم
در مسجد آقايی مشغول . اتفاق برای خواندن نماز مغرب و عشاء به مسجد رفتيم
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مسجد رونقی . نفر پير و ميانسال در مسجد بودند ٣٠ـ٣۵موعظه بود و حدود 
جمهور آمده، دور ما جمع  بعد از اينکه آقای بشارتی گفت، نماينده رئيس. نداشت

کردند و اصل حرفشان اين بود که در اين شهر آقای شدند و با ما شروع به صحبت 
شنوند و نماينده امام را  ها حرفهای ما را نمی کند و بچه های ما را اغفال می   ّ      سي اح بچه

فقط . گويد نيز تهديد کرده است و نماينده امام نيز رفته است و به روحانيون بد می
       ً                  تند اصال  در اين شهر ما چه گف و می. گويد امام خمينی و اينکه آدم مرموزی است می
من به آنها گفتم خوب اگر مردم پشتيبان اين نماينده امام هستند و او را . خواهد می

تواند بکند و چرا يک روحانی با يک تهديد  اين شخص چه کاری می. کنند حمايت می
شخصی هم به ما گفت که نوار . کند و با کمی فشار ميدان را ترک و خالی می

خواهيد گوش کنيد؟ من گفتم بياور منزل آقای  می. ای سياح موجود استسخنرانی آق
او هم آورد ولی چون بد ضبط شده بود، نتوانستيم درست بفهميم که چه . بشارتی

سالی در اينجا معلم  ۶ـ٧پرسيدم که اين شخص چه کاره بوده است؟ گفتند . گفته است
رگان خودش را فرماندار کرده بوده است و بعد از انقالب در زمان حکومت موقت باز

ها را  آيد و بچه ای يکبار می است و بعد هم رفته است مشهد و حاال يکی دو هفته
  . کند اغفال می

  

  ٢٠/٩/۵٩پنجشنبه 

برای دريافت گزارش، پيشنهادات، عرايض مردم به  ۵/٨پنجشنبه صبح ساعت 
، ديشب خبر همان صبح و کسانی هم که در مسجد بودند(مسجد جامع شهر شيروان 

در مسجد . وارد شديم) داده بودند که نماينده رياست جمهوری به اين شهر آمده است
ها و گزارشها و پيشنهادات خود  توانند عريضه آقای دوستکام اعالم کرد که مردم می

ً                         را کتبا  ارائه دهند و کسانی که می توانند ثبت نام کنند و  خواهند توضيح بدهند، می        
کسانی هم وقت . دادند ها و شکايات خود را ارائه می دم مرتب نامهمر. توضيح بدهند

. از جمله معممی بود که خيلی هم جوان بود. خواستند برای توضيح مطالب خويش
اما حرفهايش خالی از دليل و برهان و . کرد شروع به صحبت کرد و مرتب انتقاد می

    ً بعدا  . اند بی استفاده نکردهمهمترين مطلب اينکه از اين جوانهای انقال. تکراری بود
در بين اين گفتگو . های انقالبی منظورش سپاه پاسداران است معلوم شد که اين جوان

اظهار داشت که مردم در اين شهر حتی تا پيروزی انقالب کوچکترين کاری برای 
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کرد که شورای شهر  گفت شورای شهر نداريم و پيشنهاد می بعد می. انقالب نکردند
نماينده روحانيون، نماينده ارگانهای انقالبی، نماينده امام، نماينده مردم و : مرکب از

نماينده جوانها باشد که من به او گفتم که روحانيون اگر درست عمل کنند چه لزومی 
ً                                      حتما  مردم او را انتخاب خواهند کرد و شورای . دارد که بگوئيم نماينده روحانيت     

کنند و بنابراين هر کس را مردم  تخاب میشهر يعنی شورايی که مردم در آن ان
                 ً                                    کنند نه اينکه قبال  شما مشخص کرده باشيد که از چه کسانی  خواستند انتخاب می

اگر يک نفر : گفت او می. کرد به انقالبی و غيرانقالبی کشی می مرتب خط. باشند
ا اگر ديگران خيانت می. روحانی درست نبوده، اشتباه کرده است ّ                      ام  فقط  کنند، اينها  

کنند به او گفتم، خوب بهتر نيست ما نسبت به همه اين نظر را داشته  اشتباه می
  . مگر اينکه خالف آن ثابت بشود. باشيم

دادند، معلوم بود که ناخودآگاه برنامه  که ارائه می هائی بعضی از کسان برنامه
تکرار اينکه  مرتب. دادند است که در آنها القاء شده بود و ارائه می... ها و ای توده

  ...ها را به آنها بدهيم و اسالم برای کشاورزان و مستضعفان چکار کرده و بايد زمين

زدند، بدون دليل من  کردند و اتهام و برچسب می در بين کسانی که صحبت می
گويد بايد سند و مدرک و دليل  چندين نوبت تذکر دادم که هر کس اتهام و يا مطلبی می

د و بر مردم است که از او سند و مدرک بخواهند، در غير آن را نيز ارائه دهن
ها عنوان کردند که جهاد  بعضی. شود تمام مردم را ضد انقالب دانست اينصورت می

سازندگی در شيروان از مردم جدا است و کشت پائيزه امسال به مراتب نسبت به سال 
ل کرده است و به يک سوم رسيده است ّ                                 گذشته تنز           .  

رز هم پيشنهاد کردند که بذر برای کشت، ذخيره آب ندارند و آبها چند نفر کشاو
گازائيل برای کشت الزم دارند و از همه . رود و بنابراين بايستی سد زده شود هدر می

کردند که  اضافه می. ای الزم داريم که امور ما را تمشيت دهد مهمتر عالم فهميده
بوده به خاطر تهديدی که بيشتر از جانب  ای هم که نماينده ثابت امام نداريم و نماينده

های مردم شيروان اين بود که  يکی ديگر از خواسته. دانستند رفته است سياح می
رسد و خواستار اين بودند که روزنامه در  روزنامه انقالب اسالمی بدستشان نمی

نماينده روزنامه درآنجا حاضرنبود ولی پسرش که در مسجد . دسترس آنها قرار گيرد
  . حاضر بود با اوکمی صحبت کردم که روزنامه را بهتر در دسترس مردم قرار دهد

رسيده است اينست که نماينده  اشکال اصلی که روزنامه بدست مردم نمی
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روزنامه در اين شهر مغازه پالستيک فروشی دارد و کارش اين تيپ کارها نبوده 
آنهم فقط . فروشد ا میو فقط روزنامه انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ر. است

انشاءهللا اميد است که کمی بيشتر به روزنامه برسد . که آبونه شده بودند برای کسانی
                                            ّ                                و متناسب با نياز مردم به روزنامه عمل کند واال  به مسئولين روزنامه اطالع دهد تا 

  . کار روزنامه را در آن شهر به شخصی که برای اين کار مناسب است بسپارند

ين بحث و گفتگوها من حدود يک ساعتی برای مردم در مسجد به بعد از ا
سخنرانی پرداختم و کوشش کردم که انقالبی و غيرانقالبی بودن را روشن کنم و بگويم 
. که برچسب زدن و تهمت چه گناه بزرگی است، صبر و تحمل برای پيروزی بايد داشت

گونه پيروز شد و او چ صانقالب حضرت دمحم. انتقاد کردن در اسالم چگونه است
بعد از سخنرانی نماز ظهر و . کرد و اينکه پيروزی ما در وحدت است چگونه عمل می

آنگاه سری به شهربانی زديم و پس از آن در منزل آقای . عصر را به جماعت خوانديم
بعد از ظهر بود که  ٣حدود ساعت . ذبيحی يکی از دبيران شهر شيروان ناهار خورديم

وقتی به قوچان رسيديم، مالحظه شد که کسی را خبر . کت کرديمبطرف قوچان حر
  . گز برگرديم قوچان گز برويم و بعد از دره بالفاصله تصميم گرفتيم که به دره. اند نکرده

وسيله شهربانی اطالع داديم که مردم را خبر کنند که روز دوشنبه گويا بعد از 
ساعت . گز حرکت کرديم دره ظهر در قوچان مردم در مسجد جمع شوند و ما بطرف

در دروازه شهرکه گروهان ژاندارمری نيز در . گز رسيديم بعد از ظهر به دره ٧حدود 
رئيس گروهان ژاندارمری جناب ستوان يکم عاشقی که جوانی بسيار . آنجا واقع شده

باصفا بود و نيز ستوان دوم سيفی معاون شهربانی که او نيز باصفا و مهربان و 
در همان محل گروهان . زاده برای استقبال آمده بودند ندار آقای آغاسیمعاون فرما

  . شام خورديم و برای خوابيدن به محل فرمانداری و شب را در فرمانداری گذرانديم

  

  ٢١/٩/۵٩جمعه 

بعد دوباره خوابيديم و ساعت . صبح اول از خواب بيدار شديم و نماز خوانديم
زاده چای  اوليه معاون فرماندار آقای آغاسی صبح بلند شديم و پس از کارهای ٧/۵

درست کرد و بعد از آن ستوان يکم عشقی و ستون دوم سيفی معاون شهربانی و 
. بعد از صبحانه معاون فرماندار بيرون رفت. معاون فرماندار نان و صبحانه آوردند
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و در سر صبحانه بحث کمی بين ما و ستوان يکم عشقی فرمانده گروهان ژاندارمری 
. ستوان دوم سيفی در مورد مديريت و اينکه نبايد مسئولين يک بعدی باشند درگرفت

گفته شد که معاون فرماندار يک بعدی است و از مسائل اطالع ندارد و همين 
راه افتاديم  ٨آورد در حدود ساعت  اطالعی و يک بعدی بودن مسائلی را بوجود می بی

گفت که  يع و تند به فرمانده گروهان میدر بين راه دوستکام کمی سر. بطرف مسجد
من درب مسجد به شوخی به او گفتم با اينها کمی مليحتر . فالن کردی و بهمان

صحبت کن و کارهای الزم را به خودشان محول کنی خيلی بهتر است که او هم خنديد 
. آورد من گفتم مالحت رضا که پدر در می. کند و گفت، مالحت رضا هم بيداد می

  ).ر رضا مرشدی استمنظو(

داخل مسجد شديم ولی چون مردم از آمدن ما اطالع حاصل نکرده بودند، عده 
کمی آمدند و پيشنهاد کردند که جلسه را به تأخير بيندازيم تا اينها بعد از ظهر مردم 

بالفاصله  تصميم گرفتيم . همين کار را کرديم. را خبر کنند که در مسجد حاضر شوند
من و دکتر دوستکام باتفاق . آباد ديدن کنيم ايران و روس در لطف که از نوار مرزی

آباد در پاسگاهی  نرسيده به لطف. آباد حرکت کرديم ستوان يکم عاشقی به طرف لطف
فرماندهی (نزديک آنجا جناب سرهنگ انصاری که فرمانده مرزبانی آن منطقه 

از ما استقبال کرد و ما را بعهده دارد، ) کيلومتر از نوار مرزی ۴۵٠استحفاظ حدود 
  . آباد وارد پاسگاه لطفی شديم در لطف. آباد حرکت کرديم باتفاق ايشان به طرف لطف

         ً                                      ً                     اينجا قبال  تلفن خودکار داشته که بعلت نقص فنی فعال  از کار افتاده است و 
که سرهنگ انصاری اظهار ميداشت علت به خاطر آنست که گيرنده آن عيوبی  بطوری

سوای «کرد که مخارج تأسيسات اين  کند اضافه می      ً        و فعال  کار نمی. پيدا کرده است
ميليون شده است و اگر نواقصی آن برطرف شود ما  ۶۵حدود  Suitching» چينگ

در هر لحظه قادريم که با همه جا تماس حاصل کنيم و حتی اين بخش نيز همگی 
ات را برای مرزبانی و توانند تلفن خودکار داشته باشند و مزايای ديگر اين تأسيس می

اضافه کرد که برای به راه انداختن اين تأسيسات اقدام شده . شمرد نيز اهالی برمی
است که اميد است هر چه زودتر دستگاه براه افتد در پاسگاه ژاندارمری لطفی که 
فاصله بسيار کمی از مرز دارد در لب مرز اطاق مالقات برای ديدار طرفين در 

آيد ساخته شده است که اکنون خراب  ايرادی در مرز بوجود می که اشکال و موقعی
نياز ديگری . گفت قرار شده است اين اطاق ساخته شود شده بود و جناب سرهنگ می
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آباد که بيست کيلومتر است  گز لطف گفت اين بود که اگر فاصله راه دره که او می
انند همه روزه به تو های پرسنل مرزبانی و هم ديگران می اسفالت شود همه بچه

گز بروند و در آنجا به تحصيل بپردازند و برگردند و عالوه بر اينها اجناس را هم  دره
خرند بلکه به همان قيمت  گز نمی برابر قيمت دره ۵/١آورند و ديگر  گز می از دره

اين بيست کيلومتر جاده شوسه است در . اجناس در اختيار مردم قرار خواهد گرفت
گذرد  کنی قطار مسافری روسها که از کنار نوار مرزی می وقتی نگاه میپاسگاه لطفی 

کند از  کند و شبها وقتی قطار عبور می دقيقه يکبار مرتب از آنجا عبور می ١۵و هر 
بانی ديگر وسيله نورافکنهای قوی تمام محوطه را روشن  بانی به ديده يک ديده

  . کسی نتواند فرار کند                                         ً کنند گويا اين کار برای اين است که احتماال   می

                                         ً های هستند که اسم اينها شهرک است ولی باطنا   در نوار مرزی شهرک
  . پادگانهای نظامی هستند

                       ً                                کرد که در مالقاتها اکثرا  با تمام مأمورين که کار اطالعاتی  وی اضافه می
ای کسب  کنند که هر روز اطالعات تازه آيند و کوشش می کنند مجهز هستند و می می
د در يک مالقاتی سؤال کردند از من که ما در کشور شما کارخانه ذوب آهن داريم کنن

گراد است و چون جواب  و داير است آن در کجاست من در جواب گفتم در لنين
. کنند که اطالعات کسب کنند سرباالئی شنيد مطلب را قطع کرد در مالقاتها کوشش می

  : افسران روسی بيان کرد های خود را با وی بعضی از تجربيات و شنيده

سرگردی يک بار با وی صحبت کرده است که اين گاوها و گوسفند اگر شيرشان 
  . کنند کم شود از حقوق او کم می

در تمام . يک سرگرد غيرحزبی بايد پوتين يک استوار حزبی را در بياورد
  . مسائل حق فرماندهی با حزبی است

آيد در جواب  آيد که مالقات الزم می پرسيدم که بيشتر چه مسائل مرزی پيش می
توجهی چوپانان است که گوسفندها و اسب و ساير  جناب سرهنگ جواب داد بيشتر بی

گيرند و  کنند و وقتی آن طرف مرز رفتند مرزبانان آنها را می حشم خود را رها می
طرف  وی اضافه کرد که چون آن. آيد ها مالقات الزم می برند و برای حل اين می
چرانند و يا الزم ندارند چوپانان با آگاهی دنبال  های خوب دارد و خودشان نمیعلف

که امکان دارند به  کنند اميد است که در نوار مرزی تمام کسانی گوسفند را ول می
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چوپانان و حشمداران عزيز توجه دهند که از اين کار جلوگيری کنند تا موجبات 
بعد از . ای نيز بدست همسايه ندهند وسيله گرفتاری مرزبانان خود را فراهم نکنند و

آباد که گويا تازه نقل مکان کرده بودند  برگشتن از پاسگاه لطفی به شهربانی لطف
خانه  رفتيم در آنجا مأمورين مسائل خود را مطرح کردند و بعد از آن سری به پست

قبل دو بهيار گز برای ما شرح دادند که چند روز  آنجا زديم در بين راه بازگشت به دره
اطالعی به آن  رفته بودند، به دهات مرزی شيلگان و آگاه و يا ناآگاه و از روی بی

اند مرزبانان روس آنها را گرفته و سؤاالتی مطرح کرده بودند  طرف مرز رفته بوده
سؤالهای روسها را در گزارش برای رياست جمهوری مطالعه : که آنها جواب بدهند

  . روز اين دو نفر را در پاسگاه مرزی نگهداشته بودند ۵ـ  ۶مدت . خواهيد کرد

آباد برای ديدن پاسگاههای مرزی ستوان يکم عاشقی فرمانده  در راه رفتن به لطف
پرده مسائلی را مطرح کرد از جمله اينکه همه امکانات در  گز بی هنگ ژاندارمری دره

ّ                          اختيار بعضی از بنيادها هست ام ا برای ما حتی بنزين در نو   . ار مرزی کم است                            

گز بوديم من چندين بار با آقای ربيعی نماينده  در اين دو روزی که در شهر دره
روزنامه که کتاب فروشی و لوازم التحرير فروشی دارد و فروش چند روزنامه ديگر 

مردم اين شهر نيز از در دسترسی نداشتن روزنامه . را نيز بعهده دارد تماس گرفتم
ه داشتند و خواستار آن بودند که نماينده فعالتر شود و روزنامه را به اندازه کافی نال

                                    ً      آباد که حتی شهربانی نيز دارد و نسبتا  بزرگ  در اختيار مردم قرار دهد در بخش لطف
است روزنامه نبود با آقای ربيعی صحبت کردم که ترتيب روزنامه برای آنجا نيز 

آنچه که . رسد ه مرتب به آنجا نمیآقای ربيعی نيز اظهار ميداشت که روزنام. بدهد
           ً            فروشد ظاهرا  برايش گمان  معلوم بود اينکه آقای ربيعی چون چندين روزنامه را می

اش بودم که شخصی آمد و انقالب اسالمی خواست  در مغازه. ای نباشد کنم مسئله می
 من در جواب به او گفتم چرا. در جواب گفت نداريم بيا ميزان هست و با آن يکی است

کنی روزنامه انقالب اسالمی تا ميزان زمين تا آسمان فاصله دارد و  اينگونه عمل می
خواهد که نداری جنس ديگر، به      ً                                   اصوال  صحيح نيست که وقتی مشتری جنسی را می

آقای ربيعی نيز . او پيشنهاد کنی و اينگونه تبليغ نيز که يکی است درست نيست
آيد و عالوه بر اين به گاراژ  روز با هم می گفت که گاهی اوقات روزنامه سه چهار می

صورتحساب نيز مرتب . دهند گاهی به اين ماشين و گاهی به آن ماشين ثابتی نيز نمی
خواهيم حسابمان روشن باشد بنابر اين بايستی  فرستد که پول بفرستم ما می نمی
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  . صورتحساب مرتب فرستاد

  ٢٢/٩/۵٩شنبه 

سئولين شهر برای شنيدن و گرفتن صبح در جلسه شورای م ٩حدود ساعت 
پيشنهادات، انتقادات و مسائل شهر از نظر مسئولين حاضر شديم ابتداء اشکاالت کلی 

گز ـ قوچان  اشکال اساسی جاده دره: زاده عنوان شد وسيله معاون فرماندار آغاسی
بوده است که اميد است بموقع اجراء شود تا بتواند بسياری از مشکالت اين شهر را 

گز قوچان جاده شوسه بدی است که از  فع کند الزم به توضيح است که جاده درهر
ساعت طول  ۴کند با ماشين تا قوچان حدود  گردنه پرپيچ و خم هللا اکبر عبور می

ای ديگر در دست اجراء است که  کشد و در زمستان بخصوص بسيار بد است جاده می
رود با تمام  طرف گردنه هللا اکبر می نچهل کيلومتر آن نيز اتمام يافته است که از آ

  . شدن کار اين جاده مردم اين شهرستان از نظر رفت و آمد از عذاب درخواهند آمد

  ـ نبودن مبلغ اسالمی 

. ـ نداشتن راديو و تلويزيون خوب که احتياج نباشد از تلويزيون بيگانه استفاده کنند
ه شخصی گفت نه خير همه استفاده کند ک ايشان در اينجا گفت ضد انقالب استفاده می

  . کنند می

گز  تلفن دره. ـ نبودن مخابرات مستقل بعضی مواقع خط هست و بعضی مواقع نيست
  .مغناطيسی هندلی است

  : بهداشت و طب   دکتر آقايی وهوشمند گفتند

 ١٠سال قبل ساخته شده است فقط  ٣۵گز فقط يک بيمارستان دارد در حدود  ـ دره
  . ی داريمتخت برای جراح

شود همه را  هم اکنون پزشک نداريم با دو تا پزشک عمومی و يک جراح نمی
  . راضی کرد و جواب داد اکنون فقط يک جراح داريم

کرد که ما در اثر نياز شديد حتی کار متخصص زايمان  پزشک جراح تعريف می
  . ايم ايم و بجای ماما نيز کار کرده را نيز کرده

  . کنيم داريم روزانه پانزده ساعت کمتر و بيشتر کار می بر اثر کمبود پزشک که
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  . کنيم کم عمل می هر ماهی حداقل پنجاه تا کم

ـ نياز ما در درجه اول پرسنل است بخصوص متخصص زنان، متخصص اورولوژی 
  . و يا حداقل آسيستان ارولوژی نياز داريم، متخصص زايمان الزم است

پزشک نيز بعلت دوری و نيز راه بد . ل نداردتخت دارد ولی پرسن ٢۵ـ بيمارستان 
  . شود به اينجا بيايد و ما نيز بچۀ خود اينجا هستيم کمتر حاضر می.. و

  : آقای مهرپور شهردار

ـ مشکل اساسی سدی است که اگر ساخته شود بسياری امکان برای اين شهر به 
         ً          د و اکثرا  نظر مثبت ان آمده... گروههای مختلف آلمانی، بلغاری و. ارمغان خواهد آورد

  . اند داده

. رود کنيم و بقيه هرز می              ً                                  از اين آب فعال  ما فقط در سال چهار ماه استفاده می
  . گر ناميده شده است اين سد بنام سد درون

حلقه چاه  ٨ـ برای اينکه احتياج فعلی کمبود آب کشاورزی جبران شود بايستی حداقل 
  . برطرف کندعميق حفر کرد که تا حدودی مشکالت را 

  . ـ سيلوی گندم در مرکز شهرستان نيست و بايستی به قوچان رفت و برد

ا قيمت محصول رفته پائين ّ                        سطح زندگی کشاورزان باال رفته است ام  قيمتی را .                                  
  . کند گذارد برای او صرف نمی که دولت برای محصوالت کشاورزی می

  کشاورزی 

  .                         ً                ـ سردخانه نداريم که حتما  بايستی درست شود

  . ـ نداشتن راههای روستائی

  . حساب و کتاب است ـ قيمت و نرخ محصوالت کشاورزی پايه و اساس ندارد و بی

  . ـ هزينه کاشت و برداشت سنگين است

محصوالت را .              ً           کشاورز ما اصال  مطمئن نيست. ـ بيمه محصوالت کشاورزی الزم است
  . بيمه کنند تا کشاورزان اطمينان داشته باشند

  .ن کارشناس کشاورزیـ نداشت
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ّ              ً       هزار دام داريم ام ا دامپزشک اصال  نداريم ۴۵٠که نزديک به  ـ با وجودی                  .  

  . ـ الزم است که مراکز خدمات روستائی تشکيل دهند

  . ـ نداشتن جايگاه نفت مشکالتی را بوجود آورده است

دا کند دنبال کشاورزی برود رفت و پي ـ بايد به جستجوی علت اينکه کسی رغبت نمی
  : کرد

  . کند لایر پيدا نمی ٧٠کند و  سال کار می ٧٠ـ يک کشاورز 

ّ   دهند ام ا  هزار تومان وام می ٧٠ـ  ٨٠ـ يک کارمند ساده را بخصوص مال بانک        
  .کشاورز نه

کند که هيچ وسايل در ده نيست و وضع پدر خودش  بيند و مشاهده می ـ روستازاده می
  . بيند اين دليلی بر ماندن نمی بيند که آينده ندارد بنابر را نيز می

ً                                                                ـ واقعا  بايستی به روستاها فکر کرد و در آنها جوری عمل کرد و گسترش داد و         
  . امکانات بوجود آورد که خود شايق به ماندن باشند

  . گز کشاورزی و دامداری است که توجهی به آن نشده است منطقه دره

  . اند ـ دامدار و کشاورز فقيرترين مردم شده

کند ولی روستائی بعد از  تی يک مستخدم بعد از چند سال زندگی پيدا میوق
ساليان دراز امکان زندگی ساده ندارد طبيعی است که کسی طرف کشاورزی نخواهد 

  . رفت

ورزش را نيز به . بايد وسايل نگهداری جوانان در روستاها بوجود آورد
نطقه حساس مرزی بايستی به اين م. داد روستاها برد و ورزشهای محلی را توسعه 

مسئله نفت و بنزين در اين منطقه حساس مرزی بايد از . يک کمی بيشتر توجه کرد
  . بين برود

بهداشت وجود ندارد سالک در تمام روستاهای اينجا وجود دارد متأسفانه 
  . داروی آن در مشهد هم نيست

سواد هم ندارد الاقل های مناسب بگذارند که اگر  ـ در تلويزيون برای روستائی برنامه
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  . چند برنامه را که به کار خودش مربوط باشد ببيند تا بتواند کارهايش را اصالح کند

ـ استعدادهای بسيار زياد در روستاها وجود دارد طبيعی است که اگر جوان روستائی 
                                  ً                                          را به کارهای صحيح جذب نکنند طبيعتا  دنبال کارهای نادرست از قبيل قمار، پاسور، 

  . خواهد رفت... ، مواد مخدر ومشروب

هائی که وقتی هوا  های مناسب ارزان قيمت در روستاها، نه خانه ـ ساختن خانه
  . شود ها سرشان خراب می شوند و خانه زده می طوفانی شود مردم وحشت

ـ تضمين نمودن محصوالت کشاورزی از جهت خريدن محصوالت آنها به قيمت 
  . عادالنه

روز آقای دکتر دوستکام و برادران ديگر به مسجد رفتند در بعد از ظهر همين 
آقای فداکار . و من باتفاق بخشدار چاپشلو آقای فداکار به مرکز بخش چاپشلو رفتيم

  . در محل بخشداری مسائل مختلف بخش خود و نيز نارسائيهای آن را توضيح داد

هم در  ...در مرکز اين بخش ساختمانی است که آموزش و پرورش، بخشداری و
  . گفت همه با هم همآهنگ هستند که بخشدار می آنجا هستند و بطوری

بعد از اينکه از بخش برگشتم آقای دوستکام نيز اظهار داشت که استقبال مردم 
آمدند و مسائل خود  سابقه بوده است شب در فرمانداری باز مردم دسته دسته می بی

ری در پارک شهر اين شهر تعدادی گز گفته شد فرماندا در دره. کردند را مطرح می
  . اند و دليلش اين بوده است که اينجا محل تجمع شده بود درخت را بريده

شب در محل فرمانداری کمی با فرماندار و معاونش بحث کرديم فرماندار اظهار 
داشت که مسائل در تهران بايستی حل شود و خود شما پيگيری کنيد تا فيصله يابد در 

بودند صحبت شد و قرار بر اين   که به جبهه رفته های کسانی خانوادهمورد بعضی از 
کرد تهيه کنند و برای ما  نفر بيشتر تجاوز نمی ٧ـ  ٨شد که ليست آنها که گويا از 

  . بفرستند تا ما با کمک ديگران برای زندگی اين چند خانواده راه حلی پيدا کنيم

  

  ٢٣/٩/۵٩يکشنبه 

خداحافظی با فرماندار، فرمانده هنگ ژاندارمری بعد از  ۵/٨صبح حدود ساعت 
و معاون رئيس شهربانی به سمت قوچان حرکت کرديم بعد از گذشتن از گردنه هللا 
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اکبر در بين راه يک فرودگاه کوچک بود که يکی از دوستان خواست که برويم و 
م بعد از نگاه کنيم وقتی وارد شديم دو نگهبان آنجا از ما حکم خواستند که نشان دادي

آن، آنها به مرکز پادگان که چند کيلومتری فاصله داشت خبر دادند مسئول آنجا که 
وقتی در داخل آن . به اتفاق ايشان به محل پادگان رفتيم. آقای شاه حيدری بود آمد

تمام لوازم آن اطاقهای پيش . شوی شوی گوئی به يک منطقه آمريکائی وارد می می
اند اين پادگان  وازم مورد نياز آن را از آمريکا آوردهساخته و ساير تأسيسات و ل

آمريکا چند ايستگاه . متعلق به آمريکائيان بوده است) در رژيم گذشته(          ً کوچک سابقا  
گفتند حتی اگر شاه  استراق سمع در کشور ما داشت که در اختيار خودش بود و می

يکی از آنها . دادند یخواست به داخل آنجا برود اجازه ورود به آن را نم مخلوع می
گفتند که وسيله اين ايستگاه استراق سمع حتی تا  های هللا اکبر است می اکنون در تپه

کاخ کرملين را زير نظر داشتند و بر روی موشکها و ساير سالحهای استراتژيک کار 
را مورد ... کردند و حتی اين دستگاهها، نوع موشک، کم و کيف آن، سرعت و می

دقيقه به  ۵دهد و بالفاصله اطالعات در ظرف مدت کمتر از  ل قرار میتجزيه و تحلي
در اين پايگاه همه وسايل را برای خودشان فراهم آورده . شده است آمريکا منتقل می

گفت تا بحال  اند که آقای شاه حيدری می بودند حتی اسبهايی جهت اسب سواری داشته
  . ينها نيز برای ما مشکلی بوده استايم و ا خروار کاه فقط برای اسبها خريده ١۵٠

ـ تمام وسايل آن مخصوص . ـ اين پايگاه گوئی که کشوری است در داخل کشور ديگر
  . بوده است

ـ در آن زمان يک تعداد پرسنل ايرانی داشته است که حقوق آنها را تا زمان اشغال 
  . اند کرده سفارتخانه آمريکا، آمريکائيان پرداخت می

. اند داده مسئول پادگان حتی شاه را نيز به محل استقراق سمع راه نمیـ بنا به گفته 
بندند و به مرکز استراق سمع  اند که چشم او را می روزی يک ايرانی را نياز داشته

  .آورند بندند و پائين می                    ً             برند و بعد نيز عينا  چشم او را می می

  . اند نفر آمريکائی داشته ٣٠ـ در اينجا گويا 

  . يمارستان مجهز نيز داشته استـ پايگاه ب

داشتند  ـ همافران و سربازان با پول خود در آن اطراف گندم کاشته بودند و اظهار می
ميزان کشت آنها . که اگر ما هم اينجا نباشيم باالخره يک کسی از آن استفاده خواهد کرد
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ر نيست باشد زمين ديم هم برای کشت هست و اما متأسفانه تراکتو هکتار می ٩قريب 
  . کوشش کرده بودند با پول خودشان تراکتور بخرند که ممکن نشده بود

که اينجا کوشش کرديم و يک مرغداری را نيز به راه : گفت ـ همافر شاه حيدری می
کند گرچه استفاده آن ممکن  انداختيم که هم اکنون يک مقدار از نياز را برآورده می

ّ         است به جيب چند نفری برود ام ا مهم اي برد و چرخ  ن است که توليد کشور را باال می                          
ناهار را در آنجا با برادرمان خورديم . افتد اقتصاد کشور از طريق توليد به حرکت می

. و بعد به طرف قوچان حرکت کرديم حدود ساعت سه بعد از ظهر به قوچان رسيديم
يم که ما که اطالع داده بود در قوچان ابتداء رفتيم به محل فرمانداری با وجودی

آئيم کسی در آنجا نبود وسيله مسئولين انتظامی آنجا به رئيس شهربانی، فرماندار  می
و معاونش خبر داديم که بيايند فرمانداری در اين حين من چشمم به تابلوی اعالنات 

متن . ای در آنجا نصب بود که نظر مرا بخود جلب کرد اطالعيه. فرمانداری افتاد
  : آورم               ً   ح و تفسير عينا  میاطالعيه را بدون توضي

٧/۵/١٣۵٩  

  ٣٨٩شماره 

  هللا القهار الجبار  بسم

  اطالعيه 

شود به  گيرند اعالم می بدينوسيله به کليه کارمندانی که مورد تصفيه قرار می
در . محض ابالغ حکم بايد محل کار خود را ترک و طبق مندرجات حکم عمل نمايند

گر محاکمه  نوان عنصر ضد انقالب و توطئهصورت تخلف دردادگاه ويژه انقالب به ع
مسئوالن ادارات موظفند احکام صادره هيئت پاکسازی را در اسرع وقت . خواهند شد

و هر گونه قصور و يا تقصير تحت پيگرد . ابالغ و مفاد آن را به مورد اجرا درآورند
  . شديد قرار خواهد گرفت

پاکسازی و بازسازی استان  رئيس دادگاه ويژه انقالب اسالمی و سرپرستی هيئت
  خراسان    حسين صفائی

گونه است و زور                     ً                              خود اين اطالعيه کامال  گوياست که برخورد در جامعه بچه
  . دهد اساس آن را تشکيل می
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بعد از نماز خواندن رئيس . بعد از آن رفتيم به اطاق مستخدم برای نماز خواندن
ً               به سالن نسبتا  بزرگی که سالن شهربانی سرگرد آمد و ما همگی به اتفاق سرگرد               

سالنی که مسئولين شهر برای مسائل امنيتی شهر در آن (امنيت شهر بود داخل شديم 
بعد از مدت کمی ديديم که فرماندار به . و شروع به صحبت کرديم) شوند جمع می

                     ً                                                 اتفاق چند نفر که بعدا  معلوم شد معاونش، دادستان انقالب شهر قوچان و رئيس 
ورش شهر بودند، آمدند و يکسر به طبقه دوم که در واقع اطاق آموزش و پر

ای معاون فرماندار پائين آمد و گفت فرماندار  بعد از چند دقيقه. فرماندار بود رفتند
ابتداء آقای دکتر دوستکام گفت فرماندار که ديد ما اينجا هستيم و . گويد، بيائيد باال می

. ن چرا آنجا برويم بهتر است او بيايد پائيناينجا نيز که سالن خوبی است برای نشست
. ای بدست او ندهيم رويم باال برای اينکه بهانه من به دوستکام گفتم عيبی ندارد ما می

ديديم که فرماندار خيلی محکم و به حالت گرفته و . وقتی رفتيم باال به اطاق فرماندار
داخل شديم و . ندعصبی پشت ميزش نشسته و اين طرف و آن طرف نيز ديگران هست

باالخره نشستيم بعد از نشستن من با . سالم کرديم ولی او همچنان غضب آلود
فرماندار احوالپرسی کردم که به سردی جواب داد ولی باز حرف را ول نکردم و 

ايد؟  گفتم آمريکا در انجمن اسالمی بوده: ايد؟ گفت بلی پرسيدم که شما در خارج بوده
من هر چه سعی کردم با او حرف بزنم او کمتر تمايل . ايم هگفت باالخره آنجاها بود

باريد رويش را  اش می                          ً                  ناگهان آقای عصار که واقعا  زورپرستی از قيافه: داد نشان می
      ً                                که قبال  خودمان را معرفی کرده بوديم، در  با وجودی. بمن کرد و گفت نماينده سرخس

بعد از چند دقيقه آقای . ستمجواب گفتم من مدير مسئول روزنامه انقالب اسالمی ه
دکتر دوستکام که بغل من نشسته بود به معاون فرماندار که روبرويش بود نگاه کرد 

آقای . و گفت جناب فرماندار من گفتم فرماندار ايشان نيستند و آقای پشت ميز است
جمهور هستم و کارم  دکتر دوستکام شروع به صبحت کرد و گفت من نماينده رئيس

                                             ً      های مختلف برای رياست جمهوری است بنابر اين اوال  مردم  ش در زمينهتهيه گزار
ً    را خبر کنيد تا فردا در مسجد حاضر شوند و مسائل خود را مطرح کند و ثانيا  يک                                                                       

ای از رؤسای ادارات ترتيب دهيد تا آنها نيز مسائل و مشکالت پيشنهادات را  جلسه
کرده يک نسخه از آن را به شما  بندی ما نيز مسائل شهر شما را جمع. مطرح کنند

از مجموع اينها . دهيم که مالحظه کنيد چه مسائلی در شهر شما مطرح است می
فرماندار در جواب گفت شما اجازه . کنيم گزارشی برای رياست جمهوری تهيه می

وزيری حکم داريد؟ من در جواب گفتم که آقای  نداريد و آيا شما از نخست
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جريه است و ايشان نيز نماينده رياست جمهوری است و جمهور رئيس قوه م رئيس
بنابراين حرف شما مطابق قانون اساسی . جمهور رئيس شما نيز هست رئيس

گفت از استاندار نامه داريد من گفتم لزومی به نامه استاندار ندارد . ناصحيح است
طر من در جواب گفتم در رژيم گذشته به خا» من مأمورم و معذور«: باالخره گفت

اند  اند من مأمورم و معذور بسياری را به سينه ديوار گذاشته که گفته همين کار کسانی
اگر اين حرف ما صحيح است اين . گوئيد حال چطور شما يک مسلمان چنين چيزی می

توانيد خود تصميم بگيريد فرماندار ديگر حرفی  حرف شما معنی ندارد و تازه شما می
  . گروهان ژاندارمری نيز آمده بوددر اين بين فرمانده . نداشت

دادستان انقالب به حمايت از فرمانداری شروع به توجيه کردن حرف فرماندار 
که چنين و چنان است و خالصه ناگهان رفت در تضاد و تناقض و گفت تضاد و 

دانم  نمود که طرف مکتبی است و نمی ظاهر می. و از قول مالصدرا. تناقض يکی است
                   ً                       من در پاسخ گفتم اوال  تضاد و تناقض در فلسفه . ودش را نشان دهدخواست که علم خ

خواست توجيه کند دوباره تکرار کردم و گفتم که . اسالمی يکی نيست و توضيح دادم
.                                      ّ                                دو چيز متضاد ممکن است هر دو باشند اما  در تناقض وجود يکی عدم ديگری است

شرط  ٨عر در تناقض باز شروع کرد که چنين و چنان است و رفت به خواندن ش
. ها پيدا بود که آنها فهميدند که قضيه چيست و طرف هم کمی بور شد از قيافه. است

ماند جای خودش باز شروع به صحبت             ً                            من گفتم فعال  بحث اينها نيست اين بحثها می
کرديم و توضيح داديم که کار ما تازه کمکی است برای شما و ما نيز مسئول اجرائی 

  . کمی نرم شدند و بالجواب ماند            ً نيستيم ظاهرا  

دادستان گفت، من خيلی انتقاد دارم من . در اين بين حرف روزنامه به ميان آمد
من . آوری در جواب گفتم خوب چه بهتر از اين کجا تو مدير روزنامه را گير می

کنيم اگر در انتقاد حق با شما بود فوری ترتيب اثر  اکنون خدمت شما هستم بحث می
جور پيدا بود که  د و چه از اين برای شما بهتر؟ دادستان نيز کمی خنديد اينخواهم دا

ما بيرون رفتيم و ما فرماندار و معاونش، دادستان، . اند با ما همکاری کنند قبول کرده
ما . رئيس شهربانی، رئيس آموزش و پرورش و فرمانده ژاندارمری قوچان ماندند

بعد از آن رفتيم، پليس راه . ديم خبری نشدرفتيم به شهربانی و در آنجا کمی مان
ژاندارمری و در آنجا بوديم که رئيس شهربانی سرگرد آمد و گفت به استانداری تلفن 

  .                                    ً                                          کردند و استاندار گفته با اينها ابدا  همکاری نکنيد و بنابر اين کاری نخواهند کرد



     ٣٣٣ 
  

  

ه طرف ما با کمک ديگران ترتيب جلسه فردا را در مسجد عوضيه داديم و ب
الزم به گفتن است که آقای عصاران فرماندار قوچان در ابتدای . مشهد حرکت کرديم

اين شعار » به بند و بگير و بکش«کارش در جلسه شورای فرمانداران گفته است که 
اين مطلب را نيز . اول کارش بوده است تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل

با حالت گرفته فرماندار گفت من به مقام و  اضافه کنم که در بين حرفها چند بار
اما طرز نشستن و از پائين ما را باال خواندن و آن مناظر را . ام صندلی نچسبيده

ديدن، پی برديم که قصد اين بوده است که ما از پشت ميز با آن حالت آمريت او را 
  . ببنيم

  

  ٢۴/٩/۵٩دوشنبه 

به پاسگاه  ۵/١٢ساعت بطرف قوچان حرکت کرديم و  ١١صبح حدود ساعت 
پليس قوچان رسيديم که آنجا توقف کرديم و از آنجا به شهر قوچان که نزديکی 

ماه  ۶دانم چرا يک درجه او را برای مدت  که نمی(آنجاست رفتيم نهار با سروان 
گرفته بودند و با ما صحبت کرد و قرار شد که دنبال کارش باشند که ببينند اگر حق او 

و سرگرد رئيس شهربانی در ) کنند توانستند برايش کاری  ضايع شده است و
بعد از ظهر به مسجد عوضيه رفتيم  ٣مهمانخانه آنجا نهار خورديم و ساعت حدود 

در آنجا مردم ازدحام آورده بودند ابتداء آقای دوستکام گفت ما مسئول اجرائی نيستيم 
ريم و بشنويم و سخنرانی نيز ها و پيشنهادات شما را بگي ايم تا مطالب و نامه و آماده

بعد از نماز مغرب و عشاء وسيله آقای جعفری مدير مسئول روزنامه انقالب اسالمی 
ها و گوش کردن حرفهای مردم کرديم  به اتفاق شروع به گرفتن نامه. خواهد بود

های مدارس بود که از  چيزی که از همه بيشتر چشمگير بود شکايت و هجوم بچه
. يران مدرسه و رئيس آموزش و پرورش شکايت و گله داشتندوضع معلمان و مد

ها نيز  الهی کردند، حزبی و حزب طرفداران سازمان مجاهدين مرتب مراجعه می
در يکی دو مدرسه هم بين طرفداران . گيريد آمدند که چرا جلو اينها را نمی می

ای  م مدرسه                                     ً      ها کم و زيادهائی پيش آمده بود و ظاهرا  مستخد الهی مجاهدين و حزب
بعد . گفتند عالوه بر اينها مردم از گرفتاريهای خود سخن می. آموزی را زده بود دانش

من . از نماز مغرب و عشاء مسجد مملو از جمعيت بود، استقبال شديدی کرده بود ند
نيز که در مسجد روشها و برخوردها را ديده بودم در رابطه با اخالق اسالمی و 
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ابتداء برای آنان شرح دادم که انقالب اسالمی که . بت کردمکاربرد آن شروع به صح
  : پيامبر کرد وسيله چه کسانی صورت گرفت و چگونه بود آيا او

  . کرد ـ هر روز خط کشی می

  . کرد بندی می ـ هر روز صف

  . کرد ـ هر روز مکتبی و ضد مکتی درست می

  . کرد ـ هر روز اتهام زدن و برچسب زدن می

  . سازی کرده باشد دارد که پرونده ـ آيا کسی سراغ

کرد و  نه چنين نيست پيغمبر ما با الفت و رأفت و مهربانی همه را بهم وصل می
ها را  توانيم جلو شايعات و تهمت توضيح دادم که چگونه می. کرد به توحيد هدايت می

اند  ده   ً                                        مثال  در مشهد آقای الهوتی و سالمتيان سخنرانی کر: بگيريم و بعنوان مثال گفتم
و بعد از آن جو درست کردند و شايعه درست کردند و آن را به ساير نقاط نيز 

های گروهی نيز عليه آنها تبليغ کردند که آنها ضد  گسترش دادند و در رسانه
خوب بهترين راه اين نيست که اگر اينان ريگی به کفش . اند روحانيت صحبت کرده

روهی پخش کنند تا اگر مردم ديدند که بر های گ ندارند؟ خود سخنرانی را از رسانه
ها،  ضد روحانيت حرف زده خودشان به حساب آنها برسند و وقتی از همان رسانه

  گذارند؟  اتهامات و برچسبها و جوها را ميسازند چرا خود سخنرانيها را نمی

نام را بيرون پخش کرده و  ای بی در همان حين که ما در مسجد بوديم، اعالميه
  . د که بمن رساندند و من در حين سخنرانی آن را به همه مردم نشان دادمکردن می

ای از گفتگوی حسين خمينی بود که در اطالعات پنجشنبه  مطلب آن چند جمله
  : متن آن به قرار زير بود. ، آمده بود۵٩آذر  ١٣

  طرف راست عکسی از حسين خمينی   گفتگو با سيد حسين خمينی 

خواهند عليه امام  اند، می صدر جمع شده چتر آقای بنی امروز آن کسانی که زير
  )يعنی اطالعات( ١١ـ ١٠در صفحات . وارد عمل شوند

  االسالم سيد حسين خمينی  در سمت چپ آن گفتگو با حجت

اند  صدر جمع شده امروز کسانی که زير چتر آقای بنی«. درشت اين جمله بود
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   ».خواهند عليه امام وارد عمل شوند می

اند و آيا هدف اينان  امضاء داده                ً                     ه حضار گفتم اوال  چرا اين اعالميه را بیمن ب
جمهور چيز ديگری بوده است و بعد از آن وسيله اين  جز مقابله کردن امام و رئيس

بعد از توضيح در مورد اين اعالميه، . تقابل، حکومت و قدرت خود را مستحکم کنند
اخالقش چگونه بود و دليل موفقيتش . اضافه کردم که چگونه پيغمبر ما عمل کرد

کرد که از رهگذر اين مقابله حکومت  کدام بود گفتم، آيا پيغمبر اين و آن را مقابله می
مابين نيز صحبت  قدرت را گسترش دهد؟ در مورد روش حل مسائل و اختالف فی

بعد از خاتمه سخنرانی آقايی که . ساعت طول کشيد ۵/١سخنرانی حدود . کردم
بلند شد . هاست اش مکتبی بود و بعد در صحبتهايش روشن کرد که از آن مکتبی قيافه

آمد و گفت اين آيه قران که شما در باالی . گفتم بيا بگو. و گفت من انتقاد دارم
  : تان است روزنامه

  » کنند شنوند و بهترين را انتخاب می بشارت باد بندگان مرا که حرفها را می«

هائی که هدايت  بشارت باد آن بنده: گويد يد اين آيه میکن شما خالف آن عملی می
توانند حرفها را بشنوند و انتخاب کنند و بنابراين ما  اند فقط اين بندگان هستند که می شده
ها  توانيم اجازه دهيم که هر کتابی را هر کسی بخواند و منظورش از هدايت شده نمی

کند و گفت آن حديثی که تو  صرار میديدم باز ا. من جواب الزم را دادم. خودش بود
  که از معصوم سؤال کردند : خواندی غلط بود من در صحبتهايم حديثی نقل کردم

  ممکن است مسلمان دزدی کند جواب دادند بله 

  پرسيدند ممکن است شراب بخورد جواب دادند بله    

  !پرسيدند مسلمان ممکن است دروغ بگويد فرمود نه خير

  . گو چه نوع فردی است و حتی مسلمان نيست دروغ منظور اين بود که

در جواب گفت در حديث . گفت اين حديث را غلط خواندی گفتم غلط آن کجا بود
                           ً       من به او گفتم برادر جان اوال  مسئله . نيست که مسلمان ممکن است شراب بخورد

اين بود که به شما نشان دهم دروغ گفتن که گناه بزرگی است و کسی که دروغ 
ً                            ثانيا  در حديث شراب خوردن نيز دارد. گويد مسلمان نيست می ً           ثالثا  فرض اينکه .            

کنم و چه بهتر که تذکر دادی با حالت عصبی شروع کرد به  ندارد من آن را اصالح می
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اش را گرفت و حديث را از اول  ادامه دادن که برادر روحانی که آنجا حاضر بود يقه
ام و اضافه کرد که فردا برود پيش  ن صحيح گفتهتا به آخر برايش خواند و گفت که م

چند نفری که حزبی بودند . او تا دقيق از روی متن کتاب حديث را برايش بخواند
کوشش کردند جلسه را متشنج کنند که خود مردم اجازه ندادند و بعد از آن جلسه را 

حرکت ختم کرديم و شب را رفتيم به مهمانخانه خوابيديم و صبح به طرف فاروج 
  .کرديم

   

  ٢۵/٩/۵٩شنبه  سه

از توابع قوچان . کيلومتری راه قوچان شيروان واقع شده است ٢٠فاروج در 
   ً                                       قبال  دو ميليون خرج بهداری آن شده ولی اکنون . است و ده هزار نفر جمعيت دارد

  . دکتر و دارو ندارد

اکنون ... و اند، آزمايشگاه ای که در زمان رژيم قبل از تهران فرستاده حتی اثاثيه
  . در زير زمين بهداری است و از بين رفته است

، در اينجا دارائی و آمار وجود داشته ولی اکنون همه چيز را ١٣٠٨در سال 
برای گرفتن يک رونوشت شناسنامه بايد دو روز در قوچان . اند تابع قوچان کرده

  . دنبالش بدوی

  . دهند ليتر می ٢٠ينجا ليتر سوخت و در ا ۶٠ای  ـ در قوچان به هر خانواده

  اند؟  آيا همه جا را روغن نداده. اند ـ دو ماه است که به اينجا روغن نداده

که به اسالم                                      ً                            ـ مسجدهای آن روحانی ندارد و مردم اصال  به مسجد نيامدند به خاطر اين
  . اند اينها اينقدر ضربه زده

  . پارچه آبادی دارد و حتی يک آمبوالنس ندارد ١٢٨ـ اين بخش 

  .اند اند اين بخش را مستقل کنند و هنوز اقدام نکرده ـ سالهای سال است که وعده داده

ـ عمده درآمد فاروج کشمش است و کسی که به نرخ معينی بخرد نيست و قيمت 
                                                        ً                 مقطوعی ندارد از همه سالها ارزانتر امسال بوده است که ابدا  برای کشاورز صرف 

  . کند نمی
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هزار جمعيت  ر نوع مأمورين امنيتی است شهر خودش ده ـ شهر بدون پليس و يا ه
  . دارد

کند در بازار سياه نيز موجود  ـ با وجودی که روغن و مواد نفت را دولت توزيع می
  . خريم است و ما از بازار سياه نيز می

که فاروج با توابعش از قوچان بزرگتر  ـ فرهنگ آن تابع قوچان است در صورتی
  . ی شد بسياری از گرفتاريهای آن حل خواهد شدو اگر بخش رسم. است

پارچه آبادی توابع آن است که بيش از ده هزار نفر جمعيت دارد اما  ١٢٨ـ فاروج 
هزار نفر  ۴مأمورين آمار دولتی رژيم گذشته، . گويا حسابی در کار بوده است يا نه

توانند بيايند  میخوب حاال اگر آمار غلط بوده مردم که سرجايش هستند . اند آمار داده
  . و مالحظه کنند

هزار نفر معتاد دارد که کوچکترين اقدامی برای رفع آن و  ۶ـ  ٧ـ اين منطقه حدود 
  . اند حتی يک قرص نداده

شود خودش  اش مريض می چون برای مردم وسيله نيست امکان نيست بچه
  . برد به اين مواد مخدر شود دکتر نيست وسايل نيست پناه می مريض می

اند و  اشان را زده اند که حتی کسانی که زن و بچه ـ ترس وحشت بين مردم ايجاد کرده
ام  زنند و به خانه گويد، دوباره مرا می می. بچه سقط شده، جرائت ندارد بيايد و بگويد

  . ريزند می

آيد قرار  ـ فاروج روزنامه انقالب اسالمی ندارد و فقط کيهان و جمهوری اسالمی می
  . ای جهت پخش پيدا کنند ج نمايندهشد در فارو

ـ در بين جمعيت حاضر در مسجد فردی گفت که به خاطر اعمال ضد اسالمی که اينها 
اند پيرمردی گفت نه مردم مسلمان هستند و اعتقاد  اند مردم از اسالم برگشته کرده
ن بعد از اي. شوند اعتقاد می باز کسی ديگر از وسط گفت خير مردم دارند بی. دارند

مشاجره لفظی آن فرد اولی گفت نه ببخشيد و خودم اعتقاد ندارم و اين بيانگر اين 
ً                                                  مطلب است که مردم علنا  بنای مخالفت و ضديت به خاطر اينگونه اعمال با اسالم                       

  . اند گذاشته

ای را شکنجه کرده بودند  که مشهود بود در بخش فاروج و مرکز آن عده بطوری
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اند و چند نفری را  خود فاروج در انظار مردم شکنجه کردهو حتی چند نفر را در محل 
اند که فرزند آنها آمدند و شکوائيه دادند که جا  چی گری اعدام کرده نيز به جرم قاچاق

ها در  که مشهود بود بعضی  و به نحوی. دارد آنها مورد رسيدگی دقيق قرار گيرد
چند نفری در مورد حکومت بعد از اينکه . حضور مردم از تماس با ما ترس داشتند

ای از مسائل را  اسالمی حرف زدند من الزم ديدم که برای روشن کردن ذهن آنها پاره
  . برای ايشان روشن کنم

ای در مورد اسالم و قوانين آن و اينکه اگر کسانی  دقيقه ٣٠بلند شدم و حدود 
در اين بين اعمال ناشايستی کردند آن را نبايد به حساب اسالم گذاشت صحبت کردم 

خوشمزه اينجاست که از من عکس . گيرد مالحظه شد که جوانی دارد عکس می
مردم يقه او را . گرفت بودند، عکس می  گرفت بلکه از کسانی که به مسجد آمده نمی

ای معلوم شد که آن جوان از اهل فاروج  بعد از چند لحظه. گرفتند که صدايش درآمد
مردم به او حمله کردند که . واقع ما را کنترل کند نيست و از قوچان آمده است که در

من وارد شدم و . ها را پس بده تو مال اينجا نيستی چرا آمدی و اينکه فيلم عکس
بجوان گفتم چرا اينکار را کردی از من عکس گرفتن ايرادی ندارد برای هر کاری که 

من از پاسدار ای گفت  و از کجا آمده. گيری خواهی بگير ولی چرا از مردم می می
هستم مردم فشار آورند که فيلم را بده که به ناگهان دوربين را به وسيله دوستش که 

باالخره بعد از اينکه توسط خود مردم . پاسدار بود بدر برد و گفت دوربين را بردند
کند و                      ً                       ً                        مچ طرف باز شد که اوال  مال فاروج نيست و ثانيا  برای اطالعات سپاه کار می

ً     ثالثا  آن ع مل ناشايست يعنی عکس گرفتن از مردم و بدر بردن آن کرد، بر همه      
بعد معلوم شد او نيز وابسته به کسانی بوده است . او را رها کردند و رفت. روشن شد

  . اند جلسه را متشنج کنند که در قوچان نيز سعی داشته

  

  در بجنورد

ايت و در مسجد جامع بجنورد جهت رسيدگی به شک ٢٠/٣بعد از ظهر ساعت 
حاضر شديم قبل از آن در شهربانی از پرسنل شهر و تأسيسان آن ... پيشنهادات و

ديدن کرديم در حين ديدن فهميديم که در اين شهر فرماندار و فرمانده سپاه پاسداران 
يکی است يعنی اينکه فرماندار خودش سپاه را با فرماندهی خودش در اختيار دارد 

نيز در شهربانی اطاق دارد و هميشه آنجاست و اين عالوه بر آن يک نفر از سپاه 
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  . شد مسئله موجب ناراحتی زياد مسئولين شهربانی می

ای از  ای مبنی بر جلسه از شهربانی فتوکپی حکم آقای دوستکام با نامه
مسئولين شهر جهت تبادل نظر و گرفتن پيشنهادات و شنيدن گرفتاريها و تهيه 

نيم ساعتی به رئيس شهربانی بجنورد اطالع دادند  گزارش ارسال داشتيم که بعد از
بعد از تماس اظهار داشته بود چرا از ما استقبال . که با فرماندار تماس حاصل کند

کرده است و عالوه بر آن گفته است که استاندار گفته است که اينها اجازه ندارند از 
دارد، جواب نامه را بده ما هم به رئيس شهربانی گفتيم اشکالی ن. ادارات بازديد کنند

  . و اعالن کرديم مردم بيايند مسجد و مسجد به محض ورود ما از جمعيت پر شد

يک شهری به آن . وضع شهربانی بسيار از نظر جا و مکان و فضا بد بود
داشتند که  مأمورين شهربانی اظهار می. بزرگی يک شهربانی بسيار کوچک داشت

گفت که رئيس سپاه نامه نوشته  نی نيز میمأمور سپاه مراقب است رئيس شهربا
ای نوشتم که شما نيز  است که گزارشات روزانه را برای آنها بفرستم من هم نامه

جهت تبادل اطالعات گزارشات خود را برای شهربانی بفرست که هنوز جواب نداده 
  . است ولی من مجبورم که ارسال دارم

رد و در واقع مراقب شهربانی جای تعجب است که سپاه در شهربانی مأمور دا
  . است و از همه مهمتر فرماندار است که خودش فرمانده سپاه پاسداران نيز هست

ما در اطاق رئيس شهربانی بوديم و آقای دوستکام از زندان بازديد کرد که ناگاه 
معلوم شد که . جوانی آمد و به فرماندار تلفن کرد و گفت، من ديگر کاری ندارم، بيايم

  . کرده است که ببيند مسأله چيست ر شهربانی ما را مراقبت میاو د

های بجنورد آمدند و با من  بچه. کردند مسجد مملو از مردم بود که مراجعه می
شايعات زيادی را در مورد روزنامه، . که بحثها بسيار مفيد بود. شروع به بحث کردند

جوانی که . ی از آنها حل شدگفته بودند که بسيار... صدر تا واليت فقيه و آقای بنی
نمود، در مورد جريان تاسوعای بجنورد گفت چرا روزنامه خبر داده       ً        ظاهرا  طلبه می

نواز  است و چنين و چنان گفته است که در حضور جمعيت گفت، آقای حاج آقا مهمان
نماينده امام گفته است که بريزيد و اينجا را بگيريد و مردم ريختند و همه را بيرون 

    ً                                                                  بعدا  بحث شد که از اين بيشتر نيست که اينها مجرم و خطاکار هستند، بايستی . ندکرد
  .    طبق قانون عمل شود
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در بجنورد در حين شنيدن و رسيدگی به درد دلهای مردمی که در مسجد گرد  
ای  آمده بودند، بوديم که يک موضوع نظر مرا بخود جلب کرد جوانی را ديدم که پرونده

آن جوان گفت من چکارکنم؟ گفتم، چی . پيرمردی، هر دو آمده بودندداشت و با يک 
گفت در ده ما آقايی است فئودال که هم مال مردم را خورده، هم جنايت و هم . شده است

من از او سؤال کردم کی قتل کرده است؟ در جواب گفت در سالهای . قتل کرده است
ی در جائی موجود است و آن کسی ای شکايت گفتم خوب پرونده. گذشته، در رژيم گذشته

البته . که کشته شده است کيست؟ گفت نه شکايت در جائی نيست و پرونده ندارد
استشهادهای مفصلی نيز درست کرده بود و مشکالت خود را برای پيگيری به شورای 

ای نگرفته بود من داشتم از                                               ً      انقالب و رياست جمهوری نيز فرستاده بود که ظاهرا  نتيجه
. گويد کردم که آن پيرمرد به صدا در آمد و گفت، نه او دروغ می وان تحقيق میاين ج

که پدر من کشته شده است اين جوان  آن کسی که کشته شده است پدر من است و زمانی
من خنديم و به جوان گفتم اين از کشته و چرا تو . در شکم مادرش نيز نبوده است

ای؟ گفت، خوب قتل به کنار فئودال  زده دست به اين کار و تهمت برای گرفتن زمين
من بيشتر پيگيری کردم و گفتم اين . است و جنايت کرده است و اين هم استشهاد

فئودال چقدر زمين و آب دارد؟ گفت يک آبادی داشته که در رژيم سابق نصف آن را 
ه                                           ً                          دانم فروخته يا اصالحات ارضی گرفته است و فعال  نصف آبادی را دارد که البت نمی

بين چندين نفر از فرزندان خودش تقسيم شده است بعد از تحقيق بيشتر معلوم شد که 
شود کرد گفت حتی پيش  من به آن جوان گفتم کاری نمی. شود نه قانون مشمول او نمی

دادستان انقالب نيز رفته و پيش صفايی در مشهد من باز گفتم ما پيرو قانون هستيم و 
ای شده اين مقدار ملک آن  ن خيلی اصرار داشت بهر وسيلهجوا. توانيم بکنيم کاری نمی

پيرمرد را به زور تصرف کند اين را برای اين نقل کردم که مالحظه شود جو را چگونه 
شوند برای گرفتن زمين و آب حتی نسبت قتل به  اند که کسانی حاضر می درست کرده

ّ           ايت از جو  سنگين در خود اين مطلب حک. کسی ببندند و هزار نوع تهمت ديگر بزنند         
  .کند جامعه می

در منزل آقای ابراهيمی نماينه روزنامه بودم که جناب سروان  ٧شب ساعت 
رئيس شهربانی گفت در حينی که شما در مسجد مشغول بوديد، فرماندار بمن خبر داد 

جمهور سخنرانی  اند که نماينده رئيس و گفت که با تهران تماس گرفته است و گفته
                                      ً                           اين آقا بايد پرسيد خودت چکاره هستی اوال  و کی در تهران گفته است که  از. نکند

اين .                         ً                                    جمهور سخنرانی نکند ثانيا  خود اين مسأله اگر واقعيت داشته باشد نماينده رئيس
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                                            ً                             سانسور همه جانبه در جمهوری اسالمی نيست، ثالثا  و از همه اين حرفها گذشته با 
  . يد مردم شهر را سرکوب کنيدتوان چگونه می ٣اين روش چماق و ژـ 

بعد از آن به جناب سروان انتقاد کرديم که اگر در همان حين مطلب را گفته بود 
ديدند که مردم هوش دارند و  کرديم و همه می                        ً           و ما در مسجد بوديم قطعا  سخنرانی می

ّ                                                         آگاه هستند و خود متوج ه خواهند شد و تا به حال که معلوم شده، خود اينگونه افراد                      
اند تا به زور  اند و جوسازی بوجود آورده اند که گروه له و عليه درست کرده بوده

بعد از شام به طرف مشهد حرکت کرديم و حدود يک بعد از . اسلحه حکومت کنند
  . نيمه شب به مشهد رسيديم

  

  ٢۶/٩/۵٩چهارشنبه 

بعد از آن کمی در . به زيارت حضرت رضا مشرف شديم ١١صبح حدود ساعت 
به  ٧ساعت . بطرف کاشمر حرکت کرديم ۵/٣شهر قدم زديم و حدود ساعت  بازار

ّ          کاشم رسيديم و يک سر بدون اطالع به جائی به منزل آقای مد رسی رفتيم                                                      .  

نشسته بوديم که تلفن زنگ زد و ما را به مجلسی  )٣( در منزل آقای مدرسی
ت تصميم گرفتيم ولو ما اول امتناع کرديم دوباره تلفن کردند و با مشور. دعوت کردند

علت خبردار شدن ما هم اين بود که کسی که ما را از . ای به آنجا برويم چند دقيقه
ايم و آنها نيز بالفاصله ما را  مشهد به کاشمر آورده بود اطالع داده بود که ما آمده

: که در آن جا حاضر بودند کسانی. باالخره ما در آن مجلس حاضر شديم. دعوت کردند
هربانی، فرمانده هنگ ژاندارمری، امام جمعه قبل کاشمرو يک روحانی رئيس ش

اين عده شروع به صحبت کردند و من نيز : ای از اصناف کاشمر بودند ديگر و عده
ای در مورد اينکه بايستی ايستاد و عمل کرد صحبت کردم و اشاره کردم که  چند دقيقه

و ايران خواهد آمد و چگونه اگر اين انقالب شکست بخورد چه باليی به سر ملت 
  .استقالل ما را بين خواهد رفت

   

  ٢٧/٩/۵٩پنجشنبه 

صبح به شهربانی کاشمر رفتيم و در آنجا کمی درباره اوضاع و  ٩ساعت 
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کمی بعد چند نفری از مردم نيز آمدند و جريان آمدن . وجو کرديم احوال شهر پرس
: ر کاشمر چنين گزارش کردندآقای غفوريان استاندار و آقای واعظ طبسی را به شه

وقتی که آقای استاندار همراه با کاروان معلولين آمد ما شب همه خيابان را روشن 
که به  تمام کسانی. کرديم              ً                               کرديم چون قبال  به خاطر جنگ خاموشی را اجراء می

َ                                                    استقبال آمده بودند ن ود و چند نفری بيش نبودند تازه آنهم به خاطر معلولين بود  َ                     .  

آن آقای استاندار در مسجد جامع شهر سخنرانی کرد و در ضمن  بعد از
مرگ بر سه : گويند مردم ميدانيد ضد انقالبيها چه می: سخنرانی شرح کرد که

آگاه باشيد، فردی اظهار داشت ) ای يعنی بهشتی، هاشمی، خامنه. (خ. هـ. مفسدين ب
. کارش به آنها نيز ياد داد دانستند، آقای استاندار با اين که اگر مردم در اين شهر نمی

بعد آقای واعظ طبسی آمد، خوب او يک مقام مملکتی و توليت آستان قدس بود ولی 
  . مردم از او هم استقبال نکردند

يکی از مسئولين گفت وقتی من اينها را ديدم، بدنم لرزيد و گفتم چطور اينها با 
مر بيايند، آقای سيدکاظم قبل از اينکه اين دو نفر به کاش. اند مردم فاصله گرفته

چنان مردم شهر از وی استقبال کردند که گوئی همه . مرعشی از مشهد آمده بود
ای گفتند که اين مرعشی اصلی نبوده  بعد عده. اند مردم شهر در بيابان اجتماع کرده

من گفتم که اصلی ). هللا نجفی مرعشی نبوده است منظور اين بوده است که آيت(است 
آمد مردم چکار  شناسد تازه اين اصلی نبوده است اگر اصلی می و فرعی نمی

  . کردند می

وقتی که من در بجنورد مسئول : رئيس شهربانی کاشمر گفت... جناب سرگرد
های بيکار يک  ديپلمه. نيا بعد از کفعمی فرماندار شد شهربانی آنجا بودم آقای حافظ

روند چند پاسدار را در خارج  یکانون درست کرده بودند و يک روزی صبح که آنجا م
های بيکار نيز قصد  ديپلمه. بينند از کانون و چند تا نيز در داخل، آنجا اشغال کرده می

فرماندار به من . داشتند که راهپيمائی کنند و بعد از آن در فرمانداری تحصن نمايند
هر صورت و دانم گفت ب ها قصد راهپيمائی دارند گفتم بله می تلفن کرد و گفت ديپلمه

گفتم بهر قيمت يعنی اينکه اگر کشت و کشتار .                    ً                 بهر قيمتی بايد حتما  جلو آنها را گرفت
گفت، بله گفتم بنويس من بعد از آن رفتم ودر مدرسه علميه و با امام جمعه و . هم شد

و ) اينها نيز رفته بودند و در فرمانداری تحصن کرده بودند(ديگران صحبت کردم 
بعد فرماندار هم . شيد و با مردم برويد آنجا تا آنها آنجا را ترک کنندگفتم شما جلو با
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بعد از اين حرفها من و سايرين به اتفاق رئيس شهربانی و . آمد و همين کار را کردند
در فرمانداری کمی آنجا با فرماندار بحث . فرمانده ژاندارمری به فرمانداری رفتيم
؟ او جواب داد چند تا مسئله مهم وجود دارد کرديم و گفتيم که مسائل اين شهر چيست

  . که مهمترين آنها مسئله افغانيهاست

                                                     ً              در شهر کاشمر اردوگاهی از افغانيهای فراری است که اکثرا  مجرد هستند و 
همين مسئله طبق اظهار فرماندار و رئيس ژاندارمری ستوان يکم برهان مشکالتی 

کنند و به داخل شهر  از اردوگاه فرار می که برای اين. را برای آنها بوجود آورده است
  :آيند می

  .کنند ـ مردم شهر انتقاد می

ام که ما بايد چکار کنيم اگر اينها فرار کردند؟  ـ رئيس ژاندارمری گفت، من گفته
دهيم ولی بزنيد باالخره معلوم  گفتند، حکم نمی. گفتند، بزنيد گفتم خوب حکم بدهيد

  نشد که ما بايد چکار کنيم؟ 

  . از نظر خواربار و آذوقه و تأمين برای آنها گرفتاری داريم ـ

  . ـ از نظر حافظت که خود اين مشکالتی را بوجود آورده است

  . ـ خود مسئولين جرأت که داخل اردو بشوند ندارند

اند و بنابراين دست  ـ مسئله اساسی آنها بيکاری است صبح تا شب بيکار نشسته
   .بکارهای تخريبی خواهند زد

  . نفر است ١٨٠٠ـ تعداد آنها 

اند و دوست دارند در شهرها آزاد  ـ اينها پناهنده نيستند، اينها به انواع داليل آمده
  . باشند و کاری پيدا کنند

  . ـ در استان خراسان حداقل دويست هزار نفر هستند

  . ـ در حدود سه ـ چهار هزار نفری در نوار مرزی در جنگلها هستند

  . آيد تواند مسائل آذوقه آنها را حل کند و لذا فشار به ما وارد می نيز نمیـ هالل احمر 

  . اندازد ـ پذيرفتن اينها نيز درست نيست چون امنيت را به خطر می
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  . ـ بهترين راه حل طرد آنها از ايران است

  . ـ هويت هيچکدام از اينها مشخص نيست

  . ـ تعدادی از آنها سرباز فراری هستند

  . اگر بيرون بروند همه نوع کاری انجام خواهند داد. کنند د ما شر ايجاد میـ برای خو

  . ـ اکنون روستائيان ما نيز اعتراض دارند و مشکالتی را بوجود آورده است

گويند حدود يک ميليون و بيشتر افغانی در ايران هستند، ما را هم  ـ اين افغانيها می
  . آزاد بگذاريد

اگر بخواهند مشکالت اينجا حل شود و به ما کمکی  آقای طوسی فرماندار گفت
  : بکنند

از طرف وزارت نفت اقدامی شود يا حداقل . ـ مسأله اول شرکت نفت اينجاست
اين . چون منطقه کشاورزی است و از نظر سوخت در مضيقه هستيم. کارگزاری شود

  . يک مسئله مهم است که اينجا شرکت نفت دايره بشود

له آب است که بايستی تحقيقاتی کافی بشود و اقدامی برای آب ـ مسئله بعدی، مسأ
  . بعمل آيد

بعد از فرمانداری باتفاق فرماندار و معاونش و رئيس شهربانی و ژاندارمری 
رفتيم به گروهان ژاندارمری و در محل پرسنل ژاندارمری را ديديم و با آنها حرف 

ران شهر ناهار را در سپاه زديم بعد از آن برگشتيم همگی به مرکز سپاه پاسدا
  . پاسداران خورديم

                                                         ً              من بعد از ناهار کمی زودتر بلند شدم و در راهرو سالن که قبال  هتل شهر بوده 
در جلو درب ورودی که ميز . است و اکنون مقر سپاه پاسداران بود، قدمی زدم

وان ای خورد که تعدادی از آن روی پيشخ اطالعات نيز بود رفتم و چشمم به اطالعيه
يکی از آنها را برداشتم، ديدم که سراسر اتهام و تهمت به روزنامه انقالب . ميز بود

  . اسالمی و دفتر همآهنگی و با امضاهای فراوان پخش شده است

  )١۵پيوست سند شماره (

بعد من و آقای مرشدی و ستوان يکم برهان و رحيمی بخشدار مرکزی به خارج 
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آب داشت را ديديم و در برگشت به روستای فرک از شهر رفتيم و يک جائی که کمی 
  . کيلومتری شهر کاشمر رفتيم ١٠

  

  در روستای فرک 

جمعيت اين روستا . مردم جمع شدند. در روستای فرک به مسجد آنجا رفتيم
  . خانوار است ۵٠٠حدود 

  . رسانی آن حدود يک ميليون تومان پرداخت شده است ـ برای شبکه آب

مردم گفتند که مسئولين خودشان آمدند . ار تومان خرج شدههز ٣۵٠ـ برای مدرسه 
  . و ما دنبال آنها رفتيم

  . ـ در رژيم گذشته حتی يک آجر هم روی هم نگذاشته بودند

تأسيس شده است ولی تا قبل از انقالب دو اطاق بود و  ١٣٢٨ـ مدرسه آن در سال 
  . مدرسه نداشتيم

  . داخت شده استهزار تومان برای مدرسه دخترانه پر ٢٢۵ـ 

  . کشی آب نيز در بعد از انقالب درست شده است ـ لوله

آيد قرار شده است که سيمان آن را دولت  ـ يک آبی هم دارند که از فاصله دور می
  .  بدهد و نيروی انسانی را خودشان و جوی را سيمانی کنند تا آب تلف نشود

  . تالفی وجود نداردرود و اخ ـ در اين ده بعلت وحدت تمام کارها پيش می

دوشه مرتب و با طرح مناسب و خوبی ساخته  ٨ـ با کمک جهاد و بخشداری حمامی 
  . شده است

  . بافی دارند ـ زمستان نيز کارگاههای قالی

بعد از آن آمديم شهر و به اتفاق رحيمی بخشدار مرکزی به فرمانداری رفتيم 
برايش اشکال بوجود آورده مدت بيش از دو ساعت با بخشدار در مورد مسائلی که 

                                                 ً صدر و روزنامه و کشور صحبت کرديم و قرار شد که بعدا   بود و در مورد آقای بنی
  .صحبت را ادامه دهيم
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  ٢٨/٩/۵٩سخنرانی در مسجد جامع کاشمر در تاريخ جمعه 
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  ٢٨/٩/۵٩جمعه 

ها  ع برود و نامهآقای دکتر دوستکام به مسجد جام ٩صبح قرار بود که ساعت 
و گزارشات و پيشنهادات مردم را بگيرد و حرفهای آنها را بشنود، من هم در منزل 

ناگهان يک . شروع کنم خود را آماده کنم ١١کمی برای سخنرانی که قرار بود ساعت 
ربع ساعت نگذشته که آقای دوستکام به مسجد رفته بود، از طرف مسجد آمدند و 

العاده است و همه آماده برای شنيدن سخنرانی هستند در  فوق گفتند که ازدحام جمعيت
من وقتی به مسجد جامع . اين حين نيز باران رحمت الهی شروع بباريدن گرفت

زد و صحن جلو نيز نزديک به  رسيدم، ديدم که شبستانهای مسجد از جمعيت موج می
. سرازير بود ای بودند و سيل جمعيت به طرف مسجد پر بود در حياط مسجد نيز عده

من با زحمت به جلو تريبون رفتم و بعد از خواندن خطبه برای شادی روح شهيد 
مدرس و همه شهدای انقالب اسالمی ايران در مورد مشخصات رهبری توحيدی و 

کنند و طريق جلوگيری از  رهبری شرک و اينکه اين دو نوع رهبری چگونه عمل می
يم امتی نمونه و پيشرو باشيم و انقالب را با توان شايعات چگونه است و اينکه ما می

  مفصل صحبت نمودم. فکر و عمل صادر کنيم

بعد از ختم سخنرانی سؤاالت زيادی مطرح شده بود، به پاسخ دادن به سؤاالت  
سؤاالت بيشتر شايعاتی بود که در مورد رياست جمهوری شيادان شايع . پرداختم

صدر طرفدار فئودال است، طرفدارخان است،  آقای بنی: کرده بودند، از قبيل اينکه
خواست  طرفدار خسرو قشقائی است و او را آزاد کرده است، فرخ روپارسا را می

تعدادی از سؤاالت نيز مربوط به مطالب روزنامه بود که همه آنها را ... آزاد بکند و
نی من البته در موقع سخنرا(شد                            ِ   ِ               پاسخ گفتم و از راديو موج ا ف ا م آن شهر پخش می

رئيس شهربانی گفت که اين . شود اطالع نداشتم که سخنرانی از راديو نيز پخش می
           ِ   ِ                                                            راديو موج ا ف ا م در اختيار شهربانی است و هر وقت الزم باشد از طريق آن مطالبی 

گوئيد وحدت خودتان  بعد از آن شخصی بلند شد و گفت که شما می.) شود پخش می
گوئيد اگر کسی حرف زد بزنيد توی  ، شما میزنيد افکنانه می مرتب حرف تفرقه

نوار (دهانش و جلويش را بگيريد من برای آن شخص و ديگران توضيح دادم که 
اگر کسی شايعه يا تهمتی ) اند سخنرانی هست و پخش هم شد و همه نيز شنيده

پراکند، خودتان در پی تحقيق آن برآئيد و اگر تهمت بود و صحت نداشت خودتان 
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بگيريد و بزنيد توی دهانش يعنی اينکه جلو تهمتهايش را بگيريد و جلويش را 
چندين شايعه و تهمتها را خودم روشن کردم و طريق مبارزه با آن را گفتم و اينکه 

شود شخص تهمت زن را رسوايش کنيد و اين جوری تو دهانش بزنيد،  چگونه می
گويند  زنيد و می ه میافکنان باز شروع کرد به گفتن همان حرف که شما حرف تفرقه

نفری در اطراف  ۵ـ  ۶بزنيد توی دهانش من باز پاسخ دادم بعد از آن ناگهان حدود 
که  کوشش کردند که جلسه را بر هم بزنند و حتی اين فرد اولی که بلند شد بطوری

گفتند اهل شهر کاشمر نبوده است باالخره مردم شروع به شعار دادن کردند  اهالی می
توضيح دادم که دشمن کوشش دارد از اين طريق اجتماعات را بر هم  بالفاصله من

بزند و شما حواستان جمع باشد و مردم قبول کردند و از دادن شعار خودداری کردند 
وقتی به . بعد از آن جلسه را ختم کرديم و رفتيم به منزل آقای مدرسی محل اقامت

برهان پيامی برای آقای منزل رسيديم فرمانده گروهان ژاندارمری ستوان يکم 
  : دوستکام آورد که چنين بود

  

  سيم کاشمر   پيام گروهان ژاندارمری تربت توسط بی«

  ٢٧/٩/۵٩سيار  ١

  آقای دوستکام نماينده رياست جمهوری 

ً                                    احتراما  ـ مقتضی است قبل از عزيمت به بخش فيض ً        آباد حتما  در جلسه         ای که           
شود حضور  تربت حيدريه تشکيل میبعد از ظهر در محل فرمانداری  ٢در ساعت 
  . بهمرسانيد

  »فرمانده تربت حيدريه ـ خواجه پيری

ما طبق قراری که گذاشته بوديم و از طريق ژاندارمری اطالع داده بوديم قرار 
آباد برويم و باز مطلع شديم که به نحوی  بود که همين امروز بعد از ظهر به فيض
ما از طريق ژاندارمری . آيد جمهوری نمیفرماندار گفته است که نماينده رياست 

ً   اطالع داديم که حتما  می روز قبل نيز در حضور رئيس . رويم و مردم را خبر کنيد                   
شهربانی، فرمانده ژندارمری، فرمانده سپاه پاسداران، معاون فرماندار و فرماندار 

ای از رؤسای ادارات  بعد از ظهر جلسه ۶آقای طوسی قرار شده بود که ساعت 
شکيل شود تا آنها نيز مسائل، مشکالت و پيشنهادات خود را عنوان کنند و ما از ت
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بعد از ختم . مجموع آنها گزارش تهيه کنيم تا برای آنها راه حلی انديشيده شود
سخنرانی وقتی در منزل بوديم آقای طوسی تلفن کرد و برای آقای دوستکام پيغام داد 

شهربانی به منزل آقای مدرسی تلفن کرد و  بعد از آن رئيس. که کاری با او دارد
توانند  پيغام داد که فرماندار گفته است که روز جمعه رؤسای ادارات کار دارند و نمی

                                 ً رويد به اين خاطر برنگرديد، ما قبال   آباد می در جلسه شرکت کنند و اگر به فيض
بدست آوريم  گوشی بدستمان آمده بود که با استاندار تماس گرفته است و مدرکی نيز

که اين سند نيز جای خود آورده خواهد (که حکايت از گفتگوی بين آنها را داشت 
که جلسه شورا از رؤسای ادارات تشکيل ندهيد بعد از اندک مدتی  مبنی بر اين) شد

مکالمه تلفنی با آقای . آقای فرماندار خود با آقای دوستکام تلفنی صحبت کرد
  : فرماندار از زبان دوستکام

ابتداء و اينکه ممکن است آقايان نباشند صحبت کرد، بعد از آنکه گفتم خوب 
صورت تشکيل اين جلسه را پيش . توانيم جلسه را تشکيل دهيم ايرادی نيست فردا می

کشيد و بعد از اينکه توضيح داده شد که بهتر است شکايت مردم را به مسئولين 
يز شنيد تا بشود يک تحقيق همه اجرائی رساند و مشکالت خود اين مسئولين را ن

وزيری رد و  وزير که بايد مکاتبات از طريق نخست از بخشنامه نخست. ای کرد جانبه
                                            ً                              بدل گردد صحبت کرد و باز توضيح داده شد که اوال  آن بخشنامه ربطی به اين جريان 

مسئله سلسله مراتب و . و کار ما ندارد و در ثانی آن بخشنامه هم لغو شده است
که قرار شد تلفن کند به استاندار و در صورت ... ه استاندار بايد دستور بدهد واينک

ً                                            امتناع کتبا  بنويسد که چرا مايل به تشکيل اين جلسه نيستند            ً    بعد هم مفصال  در .            
مخالفند، زيرا که ايشان ) يعنی فرماندار(خصوص اين مورد که تمام مردم شهر با او 

و اينکه در اطراف ما در شهر کاشمر و ! به هيچ دسته و گروهی وابسته نيست
و ... منجمله در جلسه سخنرانی امروز افرادی هستند که در رژيم سابق چاقوکش و

  ... اند و از فرح و غيرو ذالک مدال گرفته

وقتی که جناب فرماندار از استقالل گروهی و عدم وابستگی فرقه و دسته و 
ين مسئله جلسه با مسئولين اين کرد، باو گفته شد پس چرا در ا حزب صحبت می

شود که آنوقت ايشان خود را در پناه سلسله مراتب اداری  استقالل عمل مراعات نمی
که از فرماندار قوچان نيز شنيده بوديم خود را مخفی » المأمور و معذور«و اينکه 

  . نمود
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که روز قبل همراه با ديگران و معاونش آنهمه مسائل مختلف را مورد  و کسی
رسی قرار داده بوديم و آن رابطه حسنه موجود بود و حتی با بخشدار رحيمی که بر

چندين ساعت صحبت کرديم و به اتفاق به بخش رفتيم و قرار شد گفتگو را ادامه 
دهيم بعد از تماس با استاندار حتی ديگر جرأت اينکه آفتابی بشوند پيدا نکردند و 

  . برای خداحافظی نيز حاضر نشدند

  

  آباد در فيض

آباد چندين  آباد شديم مردم فيض وارد فيض ۴بعد از ظهر روز جمعه ساعت 
کيلومتر جهت استقبال ما به خارج از شهر آمده بودند وقتی ما به محل تجمع آنها 

صدر و گاهی سالم به دوستکام براه  رسيديم با شعار درود بر خمينی و سالم بر بنی
گوسفند سر بريدند و طول راه زيادی آقای افتادند و در سر راه دو رأس گاو چند 
. تا اينکه به مسجد جامع آنجا رفتيم. نظير بود دوستکام را سر دست بردند استقبال بی

مسجد مملو از جمعيت بود از دولتيان فقط رئيس آموزش و پرورش حاضر بود و او 
ياست را ام و اگر هم ر نيز اظهار داشت که من نيز وسيله خواست معلمين انتخاب شده

ای نيست ابتداء يکی دو نفر شروع به صحبت کردند و اشکاالت  از دست دادم مسئله
خود را مطرح نمودند مهمترين مشکالت آنها همکاری نکردن بخشدار و شهردار با 

    ً                     کامال  معلوم بود که يک طرف . کردند                 ً                          آنها بود و تماما  تقاضای تعويض بخشدار را می
از اين استقبال و . گر اکثريت قريب به اتفاق مردم بودبخشدار و فرماندار و طرف دي

اقبال مردم نسبت به رياست جمهوری و يکپارچگی آنها بر ما معلوم شد که چرا 
فرماندار تربت چندين بار خواسته بود که قبل از مسافرت او را ببينيم با وجودی که 

ا ببيند وقتی خودش در تربت حتی حاضر نشد مردم را خبر کند و آقای دوستکام ر
                                                                   ً     نماينده رياست جمهوری روز قبل به تربت عزيمت کرده بود با وجودی که قبال  نيز 
اطالع داده بودند در آنجا با انواع و اقسام حيل از آمدن پيش دوستکام که در 

ماشين . شهربانی بود سرباز زد ابتداء گفته بود ماشين ندارم که جواب داده بودند
که گفتم مهمترين خواسته  همانطوری... خوانم و    ً        فعال  نماز می     ً      بعدا  اينکه. فرستيم می

آباد همان که عنوان شد، برداشتن بخشدار بود البته داليل خود را نيز  مردم فيض
پرسد وقتی اکثريت قريب به اتفاق مردم يک  عنوان کردند که چرا؟ انسان از خود می

نطقی هستند چگونه شهر همگی خواستار برکناری يک بخشدار آنهم به دليل م
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ابراز احساسات . خواهند با زور کسی را که مردم قبول ندارند بر سر آنها بگذارند می
بعد از ختم جلسه به پاسگاه . جمهور غيرقابل توصيف بود مردم نسبت به رئيس

ژاندارمری رفتيم قبل از رفتن به پاسگاه در مسجد جوانی را ديدم که دارد مطالب را 
است و چند نفری خواستند نوار   پايان ديدم که داد و مقال راه افتادهدر . کند ضبط می

باالخره من پا در ميانی . گفتند که اين فرد مأمور اطالعاتی است را از او بگيرند و می
کردم و نوار را از او گرفتم و به آنها دادم که يکی از روی آن ضبط کنند و به او 

راديو و تلويزيون هستم البته بطوری که آقای گفت من مخبر  آن جوان می. برگردانند
         ً                                       البته فعال  بسياری هستند که کارت از همه جا دارند، (دوستکام گفت، کارت هم داشت 

هر کجا هر کدام از کارتها ... کميته، سپاه، راديو و تلويزيون، بسيج، دادگاه انقالب و
آن جوان به اتفاق برادر بعد از آن وارد پاسگاه شديم در آنجا ) الزم آمد ارائه دهند

ای با  ديگری گفت در قسمت فرهنگی سپاه است آمدند برای گرفتن نوار و مصاحبه
معلوم شد که اين جوان هم کارت خبرنگاری برای راديو و تلويزيون دارد . دوستکام

چندين سؤال از آقای دوستکام کرده بودند و (و هم در سپاه است بخش اطالعات 
  .) جواب آنها را ارسال داشتآقای دوستکام کتبی 

رفتيم بود بخصوص اينکه از  که ما می اين قبيل اعمال در تمام شهرها و جاهائی
داشتند اين  شناختند اظهار می گرفتند و مردم خود که اينها را بهتر می مردم عکس می

فر در پاسگاه مطلب جالبی از يک ن. ها را تعقيب کنند              ً     گيرند که بعدا  بعضی ها را می عکس
گفتند اين فرد قبل از  می. که اين فرد بچه شمال است: روحانی بنام حجازی نقل کردند

انقالب دو سه جلسه آمد و صحبت کرد ما مبلغ هشتصد تومان در پاکتی گذاشتيم و به او 
مردم ما که در آن زمان برای برانداختن .           ً                                 داديم بعدا  او پاکت را برگرداند و گفت کم است

زد ما خجالت کشيديم که  کردند اين آقا بر سر ميزان دريافتی خود چانه می شاه مبارزه می
اين مطلب را مطرح کنيم خودمان چند نفری پول جمع کرديم و مبلغ دو هزار تومان به او 

آباد گفته است که زنها قباله خود را از  همين آقا اکنون رفته است و در ده دوغ. داديم
رستيد و با همين کار چند نفر نادان با شوهرانشان شوهران بگيريد و برای جبهه بف

  . خدا به داد اسالم برسد با اين چنين مبلغانی. اند اختالف پيدا کرده

در آنجا ستوان يکم امرائی . بعد از آن به منزل شخصی بنام جعفری رفتيم برای شام
 و رئيس پاسگاه و رئيس آموزش و پرورش بخش و چند نفری درگير بودند بعد از

  : صحبت علت اصلی تنفر خود و مردم را از بخشدار خواستار شديم چنين تعريف کردند
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 ٨٨٨پولی جمع کرده بوديم برای کمک به جنگ زدگان و آن را به حساب 
صدر  است که آقای بنی  رياست جمهوری گذاشته بوديم بخشدار چندين بار گفته

و مردم از اين امر بسيار ايد  دکوری بيش نيست و چرا پول را به حساب او ريخته
کردند بهر طريقی که شده انزجار خودشان را از بخشدار  ناراحت بودند و کوشش می

من در آنجا گفتم نماينده دکور آمده و اينقدر شما استقبال کرديد اگر خود . اعالم دارند
گفتند که اين بخشدار علم اطالعی از  عالوه بر آن می. دکور بيايد چکار خواهيد کرد

بعد از آن ما شب حرکت . ندارد... وضع کشاورزی و مسائل منطقه و همآهنگی و
آباد  بعد از رفتن ما از فيض. بعد از نيمه شب به مشهد رسيديم ٢کرديم و ساعت 

سازند و آن را مستمک قرار  ای می مسئله. شود      ً                      ظاهرا  بگير و به بند شروع می
کنند  موزش و پرورش را منتقل میکنند، رئيس آ رئيس پاسگاه را عوض می. دهند می

  . گيرند ای را نيز شبانه می و گويا چند نفر ديگر را وعده

  

  ٢٩/٩/۵٩شنبه 

صبح کمی استراحت کرديم و در مشهد مانديم و خبرهائی که در اين دو شهر بود، 
ساعتی  ۵/١شب حدود . مختصری از آنها را به تهران جهت درج در روزنامه اطالع داديم

ستاد شريعتی با او در مورد مشکل کشور به گفتگو پرداختيم در مورد مسائل در منزل ا
پيشتر بوجود آورده  )۴( استان خراسان و مسائلی که در مورد کانون نشر حقايق دينی

که به کانون ريختند آقای  که همان روزی: بودند گفتگو کرديم در منزل استاد گفته شد
کانونها بايد وسيله مردم تسخير گردد و بعد از ظهر  ای در سخنرانی گفته است و اين خامنه

ّ                                                            اين عمل واقع شد ام ا اگر از خود او بپرسيم خواهد گفت منظورم اين کانون نبوده است                   .  

ای که  ديدم عده. کرد که وقتی من از ماشين پياده شدم استاد تعريف می
دادند مرگ  غيرعادی بودند و معلوم بود مخصوص برای اين کارها هستند، شعار می

دادند وقتی من رسيدم شعار را عوض کردند و درود  بر تهرانی مرگ بر احمدزاده می
بر شريعتی را سر دادند و معلوم بود که قصدشان آنها بودند و نه من و اين هم از 

اند کدام روز من هستم و کدام روز اينها و  دانسته اينجا ناشی ميشده که اينان نمی
اده بودند که در کانون اين سه روز سخنرانی وسيله شريعتی، دوستان هم اطالعيه د

  . تهرانی و احمدزاده برقرار است
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  ٣٠/٩/۵٩يکشنبه 

کيلومتری مشهد که  ٢۵ـ  ٣٠در اين روز به روستای سنگ بست که حدود 
، در ۴۴و  ۴۵آهن مشهد ـ تهران واقع است و من در سال  نزديک ايستگاه نادری راه

شناختم  ، سری زديم و مردم آنجا را که خوب می)۵(نش بودماين روستا سپاهی دا
مردم آنجا از اينکه . سال تجديد ديدار شد ١۴جمع کرده و با اهالی آنجا بعد از حدود 

آموز  هائی که در آن سالها دانش بچه. من هنوز بياد آنها بودم بسيار خوشحال شدند
ان مشغول تحصيل بودند و من بودند حاال بزرگ شده بودند و بعضی از آنها همچن

با اهالی در مورد . بعضی هم تحصيل خود را تمام کرده و مشغول زندگی بودند
سپس به کارخانه قند فريمان . مشکالت و مسائلشان نيز گفتگو و تبادل نظر کرديم

  .سری زديم و با مسئولين کارخانه و مشکالت کارخانه از نزديک آشنا شديم

  

  ١/١٠/۵٩دوشنبه 

های دفتر همآهنگی بعمل آورديم و در رابطه با مسائل استان و  ا بچهديداری ب
جمعبندی مسائل استان را برای آنها . بويژه مشهد با آنها بحث و گفتگو بعمل آمد

و در مورد چگونگی برخورد آنها با مردم و مسئولين بحث شد و من . توضيح دادم
  . گذاشتم تجربيات خودم را در اينگونه روابط با آنها در ميان

بعضی از جوانانی که مسائلی و سؤالهای خصوصی داشتند و به دفتر آمده 
های دفتر همآهنگی  بچه. بطور خصوصی با آنها مذاکره و گفتگو انجام گرفت. بودند

های فعال و مبارزی بودند اما تمام ارگانهای مختلف و بويژه استاندار تا  مشهد بچه
  . آورد بعمل می توانست از فعاليت آنها ممانعت می

  

  ٢/١٠/۵٩شنبه  سه

با استاد شيخ علی تهرانی در منزلش قرار مالقات گذاشتيم و به منزل وی که 
وی ما را در جريان چگونگی در فعاليتها و امرار معاش خود . خانه محقری بودرفتيم

  . قرار داد و آخرين کتاب خود که اخالق نام داشت را با امضای خودش به ما هديه داد
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ساعتی در مورد مسائل کشور و رياست جمهوری و نقش حقيقی  ٢ـ٣دود ح
  . روحانيت با ايشان بحث و تبادل نظر شد

سوم و چهارم و پنجم را نيز در مشهد و نقاط مختلف و ديدارهای خصوصی و 
پرداختيم و ) ع(مهمانی و بازديد از نقاط مختلف شهر و زيارت حضرت رضا 

روز پس از رسيدگی به  ۵ـ  ۶ران شديم در تهران با هواپيما عازم ته ۵٩/١٠/۶
کارهای معوقه و انجام کارهای ضروری، گزارش سفر را به هيئت تحريريه روزنامه 

ها که هر هفته منظم در منزل ما برگزار  شنبه و دوستان شرکت کننده در جلسه سه
  . شته شدشد، در ميان گذا شد و به طرح سؤالهای مختلف و پاسخ آنها پرداخته می می

سيری در استان «ای تحت عنوان  از نتايج سفر خود در استان خراسان سرمقاله
انقالب اسالمی  ۴۴۶، شماره ۵٩ديماه  ٢١ترتيب داده شد و در تاريخ » خراسان

ای را برای رياست جمهوری تهيه گرديد و به  عالوه بر آن گزارش ويژه. منتشر شد
  . اهيد کردنظر ايشان رسيد، که در زير مالحظه خو

  
  گزارش ويژه

  تعالی بسمه

به اطالع رسيده » سيری در استان خراسان«عالوه بر مسائلی که در سرمقاله 
  : است مسائل زير را نيز به اطالع ميرسانم

  : ـ مسائل مرزی  ١

گز  الف ـ اينجانب و دکتر دوستکام به اتفاق ستوان يکم عاشقی فرمانده ژاندارمری دره
آباد رفتيم و در آنجا نيز مدتی را با سرهنگ  و روس به لطف به نوار مرزی ايران

را بعهده دارد ) کيلومتر ۴۵٠حدود (انصاری که فرماندهی مرزبانی آن منطقه 
چند روز قبل دو : که برای ما نقل کردند گذارنديم مهمترين مطلب قابل ذکر، بطوری

اطالعی به  ه و از روی بیرفته بودند و آگاه و يا ناآگا» شيلگان«بهيار به دهات مرزی 
روزی آنها را  ۵ـ  ۶آن طرف مرز رفته و مرزبانان روس نيز آنها را گرفته و 

  : اند نگهداشته بودند و آنها را مورد سؤال قرار داده که سؤالها بدين قرار بوده

  صدر را دوست دارند يا خير؟  ـ مردم بنی



     ٣٥٥ 
  

  

  ـ شخص اول مملکت شما کيست؟ 

  چکاره هستند؟  ـ پدرتان و برادرانتان

  ـ به حزب توده عالقمند هستيد؟ 

  چرا مال نشديد؟ : ـ مسلمان هستيد؟ وقتی در جواب گفته بودند بلی پرسيده بودند

  ـ چقدر پاسگاه مرزی داريد؟ 

  ـ خاموش اجراء ميشود يا خير؟ 

شما چرا به کشور سوسياليست افعانستان کمک نکرديد؟ همه کشورهای 
  . سوسياليست کمک کردند

  روند و يا به اجبار؟  ـ ارتشيها با اجازه و ميل خودشان به جنگ می

  ـ مسئله آذوقه در کشور هست يا خير؟ 

  ـ مسئله قحطی در مشهد واقعيت دارد يا نه؟ 

  ـ مشروب دوست داريد به شما بدهيم؟ 

  شود؟  گز مشروب پيدا می ـ در دره

  شود يا نه؟ ـ فيلمهای روسی نمايش داده می

  يد پناهنده سياسی شويد يا نه؟ ـ حاضر هست

  شوند يا عراق؟  ـ در جنگ ايران و عراق سربازان ايران بيشتر کشته می

  ـ بيمارستان مصدق اسم سابق آن چه بوده است؟ 

  خرد، ايران هم از آمريکا شما خبر داريد؟  ـ عراق از شوروی اسلحه می

  : ب ـ وضع مرز و مالقات مرزبانان با هم

گذرد و شبها وقتی  دقيقه از آنجا می ١۵ی قطار مسافری روسها هر ـ در پاسگاه لطف
کند از يک ديدبانی به ديدبانی ديگر وسيله نورافکنهای قوی تمام  قطار عبور می

  .               ً                    کنند تا احتماال  کسی نتواند فرار کند محوطه را روشن می
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ای نظامی                 ً                     ً        ها هستند که رسما  شهرک هستند ولی باطنا  پادگانه ـ در نوار مرزی شهرک
  . هستند

کنند انسان را به مشروب و زن  ـ بعد از انقالب مرزبانهای روسی بيشتر کوشش می
های دور جهت  اند که بنزين کمبود داريم مرتب ما را به فاصله    ً           فعال  نيز فهميده. وادارند

  . خوانند آيد فرا می حل مسائل مرزی که بوجود می

اند و کليه وسايل زينتی و  روش کردهـ اطاق مالقات آنها با فرشهای ترکمن مف
ای که خارج  شوی تا لحظه اطالعاتی را دارند، از وقتی که به اطاق مالقات وارد می

  . شود ضبط می... شوی تمام حرکات و سکنات و می

کنند مجهز هستند و مأمورين         ً                                          ـ اکثرا  با تمام مأمورين اطالعاتی که کار اطالعاتی می
  . آيند ت بنامهای مختلف در مالقاتها میاطالعاتی جهت کسب اطالعا

در . ـ در آنطرف يک سرگرد غير حزبی بايد پوتين يک استوار حزبی را در بياورد
  .تمام مسائل حق فرماندهی با حزبی است

  : ج ـ مسايل مرزی

توجهی  آيد اغلب بی آيد و برای حل آن مالقات الزم می مسائل مرزی که پيش می
کنند و وقتی آن  ها و ساير حشم خود را رها می و اسب چوپانان ماست که گوسفند

  .آيد طرف مرز رفتند، مرزبانان آنها را گرفته و برای حل مشکل مالقات الزم می

  : های مرزبانان د ـ خواسته

اند که بنزين کم شده است لذا وقتی با ما وعده مالقات  ـ چون روسها فهميده١
دهند بنابر اين بنزين در نوار مرزی  ر میگذارند، محل آن را مکانهای دور قرا می

 . اند نياز است بيشتر از آنچه قرار داده

: گفت که سرهنگ انصاری می         ً                              آباد قبال  تلفن خودکار داشته است و بطوری ـ لطف٢
ميليون تومان شده است و  ۶۵حدود  Suitsching» سوای چينگ«مخارج تأسيسات 

ه و خراب شده است که اگر اين نقص برطرف    ً                                 فعال  دستگاه گيرنده آن نواقصی پيدا کرد
شود ما در هر لحظه قادريم با همه جا تماس حاصل کنيم و تمام اين بخش را نيز زير 

 . پوشش تلفن خودکار قرار دهيم

  آباد  گز لطف کيلومتر راه دره ٢٠ـ اسفالت ٣
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  : هـ ـ عالقه مردم آن استان به شما

شما دارند و شما را بعنوان کسی که  اکثر قريب به اتفاق مردم عالقه خاصی به
اگر اميد به شما در کار نبود . شناسند قادر خواهد بود مسائل آنها را حل کند می

بنابر اين اگر اميد اين مردم از شما نيز قطع شود . کرد وضعيت بطور قطع فرق می
ً                           قطعا  خطر بزرگی کشور را تهديد می که تحت فشار ارگانهای  مردم با وجودی. کند     

کنند شما را از بين مردم حذف  مختلف هستند و به عناوين مختلف اين ارگانها سعی می
مردم با ما نهايت همکاری . کنند کنند، آنها نيز به هر عنوان که شده شما را مطرح می
  .شديم و صميميت را داشتند و همه جا با استقبال روبرو می

  : ی ـ همکاری دواير دولتی با ما جهت تهيه گزارش

توانند  فر به همه فرمانداران و بخشداران اطالع داده بود که که تا می آقای غفوری
سعی کنند که استقبال خوبی از ما نشود، دستور داده بود که اجازه ندهند مسئولين 

رفتيم که هنوز استاندار با  هر کجا می. ادارات با ما مسائل خودشان را در ميان بگذارند
ً                ه بود بعضا  با ما همکاری میآن فرماندار تماس نگرفت کردند ولی وقتی استاندار            

فهميد که ما فالن شهر و بخش هستيم بالفاصله دستور ميداد که با ما همکاری نکنند  می
  کنم،  ای برايتان ذکر می نمونه

  

  » بنام خدا«

 جمهور عزيزمان با احترام حضور محترم نماينده رئيس«

طی تماس تلفنی که از مشهد  ٢٧/٩/۵٩به سانم که روز پنجشن       ً        متحرما  بعرض می
کردند  سپاه پاسداران با سپاه پاسداران کاشمر گرفته شد سپاه پاسداران کاشمر تأکيد می
جمهور  که سعی کنيد از بعهده گرفتن انتظامات در مورد سخنرانی نماينده رئيس

ً      خودداری و از هر گونه تبليغات در اين زمينه خودداری نمائيد ضمنا  فرمان دار                                                              
شهرستان تربت حيدريه با فرماندار کاشمر تماس حاصل و ضمن مقداری صحبت در 

جمهور يادآور شد که فرماندار کاشمر با  مورد تضعيف سخنرانيهای نماينده رئيس
استاندار خراسان تماس گرفته و در مورد اين سخنرانيها بيشتر صحبت کنند سپس آقای 

فر استاندار خراسان تماس گرفته و چنين  وریطوسی فرماندار کاشمر با آقای دکتر غف
جمهور قرار است در مسجد جامع  گفتند نماينده رئيس آقای طوسی می: شروع کردند
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ای با حضور رؤسای ادارات شرکت و مسائل و مشکالت  سخنرانی و سپس در جلسه
را بررسی نمايند آقای استاندار در جواب گفت خوب سخنرانی در مسجد جامع را که 

ای با رؤسای ادارات داشته باشند  شود چيزی گفت، ولی چه کسی گفته ايشان جلسه ینم
و شماها سعی کنيد مردم کمتر در اين سخنرانی تجمع کرده و اين سخنرانی در سطح 
پائين برگزار شود و سپس آقای طوسی فرماندار شهرستان کاشمر به آقای استاندار 

ی معاون فرمانداری به يکی از دو دهات جمهور با آقای رحيم نماينده رئيس: گفت
اند که استاندار در اين مورد به فرماندار اعتراض کرد که چرا گذاشتيد آقای  رفته

                                 ً                                          رحيمی اينها را به دهات ببرند حتما  وقتی رحيمی آمد بگو بمن زنگ بزند که پس از 
نماينده آمدن آقای رحيمی از دهات با آقای استاندار تماس حاصل کرد که بعلت بردن 

مهری آقای استاندار قرار گرفت و آقای استاندار در  جمهور به دهات مورد بی رئيس
اين مورد از ايشان خيلی شکوه کرد که پس از اتمام صحبت آقای رحيمی با استاندار 
آقای رحيمی به آقای طوسی زنگ زد و گفت تو هميشه ميخواهی مرا نزد آقای 

    ً                             ضمنا  جناب آقای دوستکام بيشتر اين . ن موضوعهااستاندار خراب کنی و خالصه از اي
اند منجمله آقايی  جمهور تبليغات به راه انداخته های زنانه عليه رئيس آخوندها در روضه

                  ً      اش ميان زنان شديدا  عليه  های خانگی در يکی از روضه(بنام شيخ رضايی 
عدالت واقعی  به هر حال اميدوارم روزی در سايه عدل و. نمود جمهور تبليغ می رئيس

  )۶(» .م. امضاء محفوظ الف. به زندگی ادامه دهيم

که  ـ در تمام شهرها و بخشها شهربانی و ژاندارمری به عناوين مختلف با وجودی٢
کردند و اطالعات                           ً             ً                   تحت فشار بودند با ما بعضا  آشکار و بعضا  غيرآشکار همکاری می

ما وارد شهربانی شديم با رئيس  در يکی از شهرها. گذاشتند الزم را در اختيار ما می
قبل از رفتن از شهربانی، . شهربانی تلفنی تماس گرفتيم او آن موقع کار داشت که بيايد

رئيس : استواری آمد و گفت من پيامی از جانب رئيس شهربانی برای شما دارم و گفت
 اين استوار مات و مبهوت بود که اين» شهر اينطرفی است«: شهربانی گفته است که

پيام چيست در واقع رئيس شهربانی با اين سه کلمه اوضاع کلی شهر را برای ما بيان 
  . صدر است شهر طرفدار بنی: کرد

ـ در تمام شهرها و در سخنرانيها که برای ما برگزار ميشد از طرف سپاه و بسيج ٣
کردند که در يکی دو سه جا مردم به آنها  آمدند و از مردم عکسبرداری می می

ايد و چرا از ما  ض کردند که شما که، اهل اين محل و شهر نيستيد چرا آمدهاعترا
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کار آنها بعنوان مأمورين اطالعاتی بود و خودشان هم گفتند ما از . عکس برميداريد
آمدند که وسيله خود مردم، ما متوجه  از اين شهر به آن شهر دنبال ما می. ايم سپاه آمده

راسان نسبت به اين نهادهای انقالبی خوب نيست و اين کار شديم نظر مردم استان خ
شناسند و از آنها ترس و وحشت عجيبی  آنها را بعنوان يک ارگانهای اطالعاتی می

بدليل دخالت کردن ) اند برعکس ژاندارمری و شهربانی در دل مردم جای گرفته(دارند 
  .اينها در تمام کارهايشان

  . انتظامی شهربانی و ژاندارمری با مأمورين... ـ همکاری سپاه و بسيج و۴

اند، شهربانی و ژاندارمری نيز از اينها  اينها در دونقطه مقابل هم قرار گرفته
ّ        ترسيدند که از ما حمايت کنند ام ا بطرق                                      ً   ترس دارند و حتی در بعضی از جاها علنا  می                              

 اند و اينها شهربانی و ژاندارمری به طرف مردم رفته. کردند گوناگون حمايت می
افسران ژاندارمری و شهربانی از اينکه اينها آنها را تحت نظر دارند . برعکس آن

سخت در رنج هستند بعنوان مثال در شهربانی شهر بجنورد سپاه نيز يک اطاق دارد و 
  . يک مأمور دائمی جهت مراقبت آنها در آنجا مشغول است

مورين شهربانی و آيد از مأ که برخورد پيش می کنند جاهائی ـ ارگانها سعی می
که  ورزند و تا جائی ژاندارمری استفاده کنند که اينها نيز از اين کارها امتناع می

  . گزينند برايشان امکان دارد از برخورد با مردم دوری می

کنند بطرق گوناگون آنها را تحت فشار  ـ افسرانی که با شما عالقه دارند و حمايت می
  . دهند قرار می

که در  دخالتهای زيادی در امر تقسيم زمين کرده است به جوریـ جهاد سازندگی 
  . بسياری از جاها به جهاد پاشندگی مشهور شده است

  : ـ همآهنگی بين ارگانها، مأمورين انتظامی و دواير دولتی و کارمندان آن دواير ۵

د ـ بين ارگانهای انقالبی و دواير دولتی و نيز مأمورين انتظامی همآهنگی وجود ندار
  . اند شود به خاطر ترس است که ايجاد کرده آنچه هست ترس است و اگر کاری می

ضابطه برای . ـ فرماندارها و بخشدارها و استاندار تمام کارشان کنترل مردم است
تواند مردم را تحت  گذاشتن فرماندار و يا بخشدار آن است که چه کسی بيشتر می

  . بهتر اداره و همآهنگ کندتواند  کنترل در آورد و نه اينکه کی می
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و بهمين علت نيز مأمورين . ـ اغلب فرمانداران افراد نااليق و غير کاردان هستند
شان عملی  کنند و در خفا هر چه بتوانند عليه انتظامی و مردم از آنها حمايت نمی

  . کنند می

لی با ـ کارمندان و ملت نيز از ترس اين ارگانهای انقالبی جرأت حرف زدن ندارند و
به محض شنيدن حرفی از يک . کنند وجود آن کسانی وقتی راه نجاتی پيدا کنند عمل می

  . کنند کارمند دولتی که مخالف آنهاست بالفاصله به عناوين مختلف آنها را پاکسازی می

  : ـ مسئله ايجاد جو در خراسان و برخورد در زندان و کانون نشر حقايق دينی ۶

  : يد از طريق استانداری ترتيب آن جوسازی داده شده بودکه مطلع هست ـ همانطوری

ـ شورش زندان بدين علت بوده است که دو هفته متوالی آقای صفائی در زندان به 
نفر  ٧دويست و چند پرونده رسيدگی کرده و حکم قطعی صادر کرده است و بيش از 

که  بطوری از آنها را تيرباران کرده است و اين باعث شورش زندان گرديده است
در گزارش ) به احتمال قوی(رئيس زندان آقای شالچی که خود از ياران صفائی است 

شود امنيت زندان                                                       ّ    خود نوشته است که ديگر در محوطه زندان مجازات نکنند واال  نمی
  . را تأمين کرد

  : ـ تماس با روحانيون و آيات عظام٧

که بيان خودش را با اسالم قابل فهم ـ بيان مسائل کشور را چهره اسالمی بدهد بدين بيان 
  . مردم تطبيق دهد

  . ـ مسئله روحانيت را عمومی کند و از حوزه اين چند نفر خارج کند

صدر از صحنه مسائل کشور خارج شود بايستی  ـ به خاطر مسئله جنگ نبايد آقای بنی
  . در مسائل کشور نيز حاضر و ناظر باشد

  . ايشان خالی باشد و بايستی در دنيا ايشان مطرح باشدـ محافل سياسی دنيا نبايد از نام 

دانند که مراجع يک درصد از اينها پشتيبانی  می) حزب جمهوری(ـ اينها 
  . کنند نمی

  . کنند ـ اعمال اينها برخالف اسالم است چون بنام اسالم عمل می

که حداکثر کرد گفتم  يکی از اينها که با من صحبت می: گفت زاده شيرازی می اله ـ آيت
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گراست بنابراين اگر درست  گوئيد ملی صدر اين است که می اعمال و گفتار آقای بنی
ا اعمال و رفتار شما به حساب اسالم است و لذا  ّ                                            نبود به حساب اسالم نيست ام                          

  . خطرناکتر است

  : پيشنهادات

استاندار کسانی را . حل کوتاه مدت مسائل استان خراسان برداشتن استاندار است
ر مقام فرمانداری گذاشته است که يکی از آنها در جلسه شورای فرامانداران گفته د

تمام فرمانداران و بخشداران ) فرماندار قوچان(» بگير و ببند و بکش«: است شعار
کسانی هستند که فقط بعنوان مأموران اطالعاتی کار کنند و هر جا که نامی از شما 

از بين اين فرمانداران زورمدارترينشان فرماندار . دبرن باشد بهرترتيبی آن را ازبين می
                                                         ً                     قوچان و تربت حيدريه است البته خود آقای استاندار نيز ظاهرا  زير فرمان آقای طبسی 

ّ                                        است ام ا کارها و روشی که در آن استان بکار برده : اند دقيق در جهت پاشيدگی      
. کنند ها را پياده می چپیهای  باشد و درست مثل اينکه برنامه می...کشاورزی، اقتصاد و

  .                 ً             اند و مردم واقعا  در رنج هستند ترس وحشت را بر همه مردم استان مستولی کرده

  .                                         ّ          حل مسائل استان خراسان در گرو حل مسائل کل ی کشور است. ـ برنامه بلند مدت

ً                                                    ـ شما کتبا  از رئيس شهربانی خرسان بخواهيد يا يک فتوکپی از گزارش حمله به :           
حقايق دينی جريان کامل سخنرانی الهوتی و سالمتيان و گزارش شورش کانون نشر 

  . در زندان را ما از او بگيريم

کنند بخصوص شهربانی و  که به نحوی به شما ارادت دارند و حمايت می ـ کسانی
فهمند  ژاندارمری راه حلی از حمايت آنها پيدا کنيد وضعيت جوری است که وقتی می

دارمری و يا پرسنل آنها طرفدار شما هستند از آنها ايراد افسر شهربانی و يا ژان
  . کنند گيرند و اذيتشان می اسرائيلی می بنی

که کشاورزان هم اميد به آينده داشته باشند و عالقمند به شما باقی بمانند  ـ برای اين
بايستی حداقل ترتيبی داد که قيمت محصول آنها پايه و اساس پيدا کند و قيمت خريد 

که کشاورز عالقه به  ول از کشاورزان متناسب با مخارج آنان باشد بجوریمحص
  . کشاورزی و ادامه آن را از دست ندهد

  دمحم جعفری 
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گزارش ويژه برای رياست جمهوری و يادداشتهای روزنامه سفر به استان 
  : خراسان بدين علت در اينجا آورده شد که

ماندهی حمله چماقداران به ـ نشان داده شود، استاندار چگونه در ساز١
سخنرانيها دست داشته و مأموران دولتی را تا جائی که امکان داشت از همکاری با 

  . داشت ما باز می

ـ شهربانی، ژاندارمری و بخشی از ادارات با وجود تمام فشارها تا جائی که ٢
  . امکان داشت بطرق و عناوين مختلف از کمک و همکاری با ما دريغ نداشتند

و از همه مهمتر اينکه تودۀ مردم تا چه حد خواهان آزادی خويش بودند و  ـ٣
. آمد، برای حفظ آزادی، آماده همه نوع همکاری و عمل بودند آنچه از دستشان برمی

ّ                                                                            ام ا مردم سازماندهی نشده به هنگام بروز بحران کاری از دستشان برنخواهد آمد و با   
ّ               آغاز فشار و برخورد جد ی، فوری اميد خ دهند و به الک خود فرو  ود را از دست می                    

 .      شوند روند و منفعل می می

، جهت ايراد ۵٩بهمن  ٣با ذکری از جريان سفر خود به مشهد، در تاريخ 
  . برم اين فصل را به پايان می) ص(سخنرانی به مناسبت ميالد حضرت رسول 

  
 سخنرانی در مسجد گوهرشاد

ور به مناسبت ميالد مسعود حضرت ختمی جمه دفتر همکاريهای مردم با رئيس
جمهور، در بعد از ظهر  و سالگرد انتخاب اولين رئيس) ع(مرتبت و امام جعفر صادق 

دمحم (مسئولين دفتر از اينجانب . داده مراسم جشنی ترتيب داده بود ۵٩بهمن  ۴
مراسم جشن و . برای ايراد سخنرانی در آن مراسم دعوت بعمل آوردند) جعفری
  )٧(. ی در صحن مسجد گوهرشاد و محوطه جلو آن برگزار شدسخنران



     ٣٦٣ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣۵٩بهمن  ۴سخنرانی در مسجد گوهرشاد در تاريخ 
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از سخنرانی با خود انديشيدم که در اين مجلس با شکوه چه موضوعی را  قبل
  وشش به ذهنم رسيد، با وضعيتی که ما در آن قرار داريم و ک. مورد بحث قرار بدهم

ای برای تسخير به انحصار در آوردن قدرت و عرضه دين بعنوان  همه جانبه
بيان قدرت و ديکتاتوری صالح در جريان است، مناسبترين موضوع روشن ساختن 

  . چگونگی تسخير مواضع قدرت بنام دين است

دو نوع فکر و انديشه بر جامعه بشری حاکم بوده است، «از جمله عنوان شد که 
. دهد ای که زور را اساس قرار می کند و انديشه ی که زور را قبول نمیا انديشه
ای که رهبری را حق گروه خاص  داند و انديشه ای که رهبری را از آن همه می انديشه

ای که به تودۀ  خواهد همه را فعال کند و انديشه ای که می انديشه. داند و فرصت طلب می
شخصی، دسته، گروه و يا حزبی به زبان  که نامی از در اين سخنرانی بدون اين

بياورم يک به يک راه و روشهايی که برای به انحصار در آوردن قدرت، در جامعه 
مردم شد را بر شمردم و توضيح دادم که حال نگاه کنيد چه کسانی،  ما بکار گرفته می

  )٨(» کند بصورت آلت فعل نگاه می

صدد تسخير انحصاری قدرت  ای و يا حزبی با اين روشها در گروهی، دسته
گيرند و وظيفه تک تک آحاد ملت اين کشور  هستند و چنين روشهايی را بکار می

است که به موقع دست کسانی که اين روشها را برای قبضه کردن قدرت بکار 
گيرند باز کنند وبا عمل خود و حضور در صحنه نگذارند کشورشان به انحصار  می

  . گروه خاصی در آيد

ها و سپاه و آلت فعل  نفر که از عوامل کميته ۵٠ـ۴٠حدود  تعدادی
انحصارگريان بودند، کوشش کردند که با شعار دادن سخنرانی را برهم بزنند، که با 

پس از پايان سخنرانی . تذکر اينجانب و هوشياری انبوه مردم، عمل آنان خنثی گرديد
صدر و سالم برخمينی  د بر بنیهمان گروه در خيابان به راه افتاد و با شعار دادن درو

های دفتر را شکستند و مأمورين انتظامی  به دفتر حزب جمهوری حمله کرده و شيشه
سپاه و کميته هم که حاضر بودند و مسئول حفظ انتظامات، متعرض احدی از آنها 

ای عليه سخنرانی اينجانب  سپس روابط عمومی سپاه پاسداران خراسان بيانيه. نشدند
مسئولين دفتر همکاريهای  )٩(. جمهور صادر کرد کاريهای مردم با رئيسو دفتر هم

در قسمتی از بيانيه از  )١٠( .جمهور مشروح به اين بيانيه پاسخ دادند مردم با رئيس
اند از ذکر هر                                      ً       آقای جعفری برخالف دستور امام که صريحا  فرموده«: جمله آمده است
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         ً                     ی شود جدا  پرهيز شود، با سخنان ای که باعث اختالف و تشنج و درگير مسئله
افکنانه خود سعی در ايجاد تشنج داشت برای مثال خطاب به  آميز وتفرقه تحريک

حاضرين گفتند که مواظب باشيد که انقالب ما را به ابتذال نکشانند و يا افرادی که االن 
اند و  شده اند و امروز مداح انقالب اند، ديروز مداح شاه بوده در رأس کارها قرار گرفته

سخنانی ازاين قبيل که توهين مستقيم به مقامات مملکتی و باعث و عامل ايجاد درگيری 
های مبتذل وضد انقالبی کاری  ما با گردانندگان اينگونه صحنه«و نيز  )١١(» .بود

ما روشن شده و ثابت   بيش از هر زمان برای مردم رزمنده.. نداريم که چهره کريه آنها
های قدرت طلبی خود  اينها مشتی چپ زده هستند که برای ارضاء عقده گرديده است که

صدا با بلندگوهای  اند و هم مزدوری امپرياليزم جهانخوار آمريکا را گردن نهاده
  )  ١٧سند شماره ) (١٢( »امپرياليستی به تضعيف انقالب و ارگانهای انقالبی مشغولند

های  پاسخ به دروغپردازی             ّ                             جهت آگاهی مل ت ايران از کم و کيف سخنرانی و
سپاه متن کامل سخنرانی و بيانيه روابط عمومی سپاه پاسداران خراسان يکجا در 

 .، انتشار پيدا کرد۵٩بهمن  ١١روزنامه مورخ  ۴۶٢شماره 
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ششم فصل  

  
های مختلف کودتا، نمد مالی کردن پرده  

   

شد و  ور شاخص میروش آقای خمينی از جمله اين بود که هر کسی که در کش
کرد، وی را مطيع  توانست تحمل کند و کوشش می کرد، نمی يا جامعه به او اقبال می

هللا پسنديده با ديدن فيلمی از استقبال مردم از  آيت.                  ّ                گرداند و يا از حي ز انتفاع بيندازد
صدر بايد مواظب باشد که  صدر در تلويزيون، پيغام فرستاده بود که آقای بنی آقای بنی

اينگونه ظاهر شدنها و استقبال عظيم مردم از وی که در تلويزيون نشان داده 
تواند از  صدر تا می کند و بايد آقای بنی شود، حسادت آقای خمينی را تحريک می می

و با اين پيغام، آقای پسنديده از اين خصيصه آقای خمينی پرده  )١(. آن بپرهيزد
  . برداشت

ه و هست که ظاهر و باطنش يکی است و به صدر هم که شخصی بود آقای بنی
شود از پيش دستش را خواند و  کند و می سادگی نظرات و درون خود را آشکار می

کرد، از طريق نمدمالی  صدر واقف بود، سعی می آقای خمينی که به اين خصيصه بنی
و را آل بود ـ و يا ا کردن يا وی را با خود همآهنگ و مطيع سازد ـ که اين برايش ايده

ّ                      به نحوی که برايش خطر جد ی ايجاد نکند، حذف کند مطلب اخير با توجه به .                       
که با آقای الجوردی دادستان  ۵٩اسفند  ١۴گفتگوهای جداگانه اينجانب قبل از واقعه 

انقالب مرکز و موسوی اردبيلی دادستان کل کشور داشتم، تا حدودی برايم روشن 
  . شده بود

در روزنامه انقالب اسالمی تحت  ٢١/١١/۵٩ريخ در رابطه با خبری که در تا
نامه اعتراض پزشکان و کارکنان بيمارستان شهدای تجريش به دادستان کل «عنوان 
. ، درج شده بود، دادستان انقالب مرکز، سند خبر را از من خواسته بود»کشور

  ). ١٨ـ٢۴  پيوست سندهای شماره(

ادستان گفتم که بعد از ظهر ، تلفنی به آقای الجوردی د٢۶/١١/۵٩در تاريخ 
پس از انتشار روزنامه، سندهای مورد نياز را برايتان خواهم آورد و هم در مورد 
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ايشان هم قبول کرد و بعد از ظهر به دادستانی . چند مسأله با شما مذاکره خواهم کرد
مرکز واقع در اوين مراجعه کردم و پس از ارائه مدارک مستند خبر ذکر شده با وی 

  . فتگو پرداختمبه گ

چند نوبت هم با آقای موسوی اردبيلی داستان کل کشور مالقات و گفتگو کردم 
. صدر گزارش کردم برای آقای بنی ٢٩/١١/۵٩و نتايج اين گفتگوها را در تاريخ 

  : عين گزارش چنين است

  

  تعالی بسمه

  : ر بوده استام که نتايج آنها به قرار زي اينجانب چندين بار با دادستانها بحث کرده«

  :هللا موسوی اردبيلی ـ بحث با آيت١

  . ـ در فکر اينکه قانون اجرا بشود نيستند

  . ـ اينکه دادستانی بايد حافظ منافع مردم باشد، از آن خبری نيست

ـ مسائل نبايستی با مردم در ميان گذاشته شود بلکه بايستی از طريق کدخدامنشی حل 
  . کرد و آن هم غيرممکن است

فکرند که راهی پيدا کنند که اعالن کنند شکنجه وجود نداشته است و برای اين ـ در 
خواهند  اند می                            ً                              کار از يکی دو مورد که ظاهرا  گروههای مجاهدين خالف واقع گفته

  . سود جويند

  . طرف نشان دهد کند خود را بی            ً                           ـ ايشان عمال  در خط آنهاست منتهی کوشش می

دانند و عالوه بر قانون اساسی حرف خود را نيز  یـ هر کدام خود را واليت فقيه م
  . دانند کنند و قابل اجرا می قانون تلقی می

کنند راه حلی برای  دانند بنابراين کوشش می ـ مخالفت آشکار با شما را به نفع خود نمی
  .کوشند خلع سالح شما پيدا کنند و در اين راه سخت می

  .ـ بحث با دادستان مرکز آقای الجوردی٢

  .                                ً               ـ روزنامه شما ضد انقالب است و عمال  در خدمت آنهاست«
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اند را تشکيل        ً                که قبال  با او دشمن بوده صدر ضد انقالبيون و کسانی ـ اطرافيان آقای بنی
  . دهند می

آوری اطالعات  کار به دنبال جمع اند و برای اين ـ آنها تصميم قاطع به حذف شما گرفته
  . باشند رسيدن زمان موعود میو اسناد و مدارک هستند و منتظر 

بين  کنند را زير ذره ـ يک بيک اطرافيان شما و بخصوص کسانی که در دفتر کار می
  . اند قرار داده

ها که تا ديروز با  ها، نهضتی ای صدر را منافقين، ضد انقالبيها، جبهه ـ گرد آقای بنی
  .اند شده  اند، جمع صدر کارد و پنير بوده آقای بنی

در دفتر کار ... ای و مجاهدين و ته ايشان حدود يکصد نفر چينی و تودهـ طبق گف
  . کنند می

زاده را به خاطر آن مناظرۀ تلويزيونی دستگير نکرديم، طبق گفته دادستان  ـ آقای قطب
ّ       اتهام مشخص داشته است که اسناد و مدارک آنها را نيز دارند ام ا چون  ۵مرکز ايشان                                                           

البته چنين پيدا .                ً                       ل گرفته است فعال  آن را افشاء نخواهد کردزاده از آنها قو آقای قطب
زاده  روی بکند مدارک را رو خواهند کرد و سکوت قطب بود که اگر او بخواهد زياده

  .شايد مبين اين معناست

زاده را به خاطر آن مناظره دستگير نکرديد، آيا  سؤال کردم که خوب اگر قطب
: صبر کنيد و بعد او را دستگير در جواب گفتخواستيد کمی  آن روش درست بود می

که او در اوج قدرت است نيروها را محاسبه کنيم و  کار زمانی ما خواستيم با اين
  )٢( .شناسائی که چه کسانی هستند

  
  چماقداری و موسوی اردبيلی

با آقای موسوی  ٢۶/١٢/۵٩ای را که در تاريخ  جا جلسه جاست که در همين به
مسائل مختلف و از جمله چماقداری به بحث و گفتگو پرداختم توضيح اردبيلی در مورد 

  :   دهم

انقالب (آقای موسوی اردبيلی دادستان کل کشور، مسؤولين مطبوعات کشور 
را برای بحث و گفتگو ) اسالمی، آزادگان اسالمی، ميزان، کيهان، اطالعات، جمهوری
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مشخص در تاريخ مشی مطبوعات کشور و رسيدن به چهارچوبی  در مورد خط
اين جلسه با حضور . به دفتر دادسرای ديوانعالی کشور فراخواند ۵٩/١٢/٢۶

هللا موسوی اردبيلی برگزار گرديد و پس از بحثهای  نمايندگان مطبوعات و آيت
مفصلی که انجام شد، آقای موسوی اردبيلی پيشنهادی ارائه دادند که به تصويب 

  . پيشنهادی بشرح زير است متن. نمايندگان مطبوعات مزبور رسيد

انقالب اسالمی ـ ميزان ـ کيهان ـ اطالعات ـ (ما نمايندگان مطبوعات کشور «
نسبت به  ٢۶/١٢/۵٩سپاريم که از تاريخ امروز  تعهد می) جمهوری اسالمی ـ آزادگان

رعايت قانون مطبوعات اقدام کرده و در مورد حفظ چهارچوبه آن تعهد اخالقی و 
  )٢۵پيوست سند شماره (» .شيمقانونی داشته با

                                                                    ً پس از پايان جلسه و خداحافظی آقای موسوی اردبيلی گفتند آقای جعفری لطفا  
بعد از اينکه ديگران محل جلسه را تحرک کردند و . شما بمانيد يک کاری با شما دارم

آقای موسوی ابتداء گفتند، آقای جعفری اگر شما . من و موسوی اردبيلی دوبدو شديم
شديد و منهم اگر ناتوان و يا با استعداد نبودم،  نايی نبوديد، مدير روزنامه نمیآدم توا

  . شدم دادستان کل کشور نمی

پاسخ دادم ما چه مطالب دورغ و يا نادرستی . نويسيد شما چرا اين مطالب را می
شما در مورد آن . نويسيد گويم دروغ می گفتند خير آقای جعفری نمی. نويسيم را می

ّ              ام ا در مورد اين. خواهيد بنويسيد چه میطرف هر  پاسخ دادم . طرف چيزی ننويسيد  
طرف دولت  خوب آن. فرمائيد ما در مورد مسائل کشور چيزی ننويسيم يعنی شما می

فرمائيد اگر در اينها  است، مجلس است، کل قوه قضائيه است ارگانهاست، شما می
ها را  ورت بهتر است روزنامهص اشکال و يا ايرادی بود، چيزی ننويسيم؟ در اين

گويم و منهم  دانيد من چه می آقای جعفری شما که می: آقای موسوی گفت. تعطيل کنيد
. وضع کشور بحرانی و خطرناکی است. چرا کوتاه نمائيد. گوئيد دانم شما چه می می

باز پاسخ . هی اينگونه مطالب ننويسيد. شود همه چيز انشاهللا به مرور درست می
گفت آقای جعفری اين چه . کنم شما موارد خالف را بفرمائيد، چشم من عمل می. دادم

خواهيد بنويسيد  صدر هر چه می در مورد آقای بنی. زنيد حرفهايی است که شما می
  . گويم دانيد من چه می ولی در مورد آن طرف چيزی ننويسيد، شما که می

ال من يک سؤال از شما ح: بعد از اين بحثها من به آقای موسوی اردبيلی گفتم
اين چماقداريها که اين .                                              ً         که دادستان کل کشور هستيد دارم و آن اينکه لطفا  بفرمائيد



     ٣٧٠ 
  

  

جمهوری حمله  های رئيس روزها شايع شده و به سخنرانيها و حتی به سخنرانی
  شود، به نفع اسالم و انقالب است يا به ضرر آن؟  می

زنند، اينها  دست به اينکارها می ايشان پاسخ دادند، آقای جعفری اينهائی که
من گفتم . ها هستند، چه کنيم ها هستند نماز شب خوانها و زندان رفته زجر کشيده

هستند و همه نماز شب خوان  )ع(فرض بفرمائيد، تمام اينها فرزندان امام جعفر صادق
 شد که چنين برداشت می. و افزودم که از صحبتی که همين هفته در تلويزيون داشتيد

باالخره صريح بفرمائيد آيا به نظر . دهيد شما به چماقداری يک نوعی مشروعيت می
شما عمل چماقداری اينان به ضرر اسالم و انقالب است يا به نفع آن؟ در اين موقع 

گفتم پس چرا جلو آن را . اين به ضرر اسالم و انقالب است: ايشان پاسخ داد
  . توانيم جلو آنها را بگيريم شناسيم و نمی نمی گيريد؟ ايشان پاسخ داد، ما آنها را نمی

من به ايشان پاسخ دادم، آقای دادستان من هم سند و مدرک دارم و هم تمام 
اگر شما به من حکم بدهيد، من همۀ اينها را دستگير . شناسم سران اينها را می

ا نه اينکه به. دهم کنم و با سند و مدرک آنها را تحويل دادستانی می می ّ              ام  من حکم   
که گفتم، من سران اينها  همانطوری. بدهيد و از آن طرف چوب الی چرخ من بگذاريد

شناسم و با داشتن حکم از جانب شما، همه را دستگير و تحويل  را با اسم و رسم می
. شما هر چه صالح دانستيد با آنها بکنيد. کاری با آنها ندارم دهم و خودم هم هيچ می

  : يد، ايشان رک و پوست کنده بمن گفتوقتی بحث به اينجا کش

آقای جعفری اگر بخواهيم اين مسئله را پيگيری بکنيم، کار به جاهای باال 
زبانی به من فهماند که در صورت پيگيری کار  توانم و با زبان و بی کشد و من نمی می

 اين بود خالصه بحث و گفتگو با آقای. به آقای خمينی خواهد کشيد و لذا عملی نيست
  . موسوی اردبيلی

 ١٣۵٩اما ايشان با قلب کردن بحث و سالخی آن، در گزارشی که در آخر سال 
  : به مردم ارائه داد و از صدا و سيما پخش گرديد، مسأله را چنين عنوان کردند

ديروز آقای جعفری سردبير روزنامه انقالب اسالمی و آقايان ديگر که من در «
                                              ً آمده بودند در اطاق من ايشان اظهار کردند که مثال  کنم به مناسبتی  آخر عرايضم می

شناسم من به ايشان گفتم شما اينها را  شناسم تا گفتند می من چند نفر از اينها را می
معرفی کنيد منتهی نه تنها با لفظ، سند و مدرک هم انشاهللا اگر داريد، اينها را هم ارائه 
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ايشان تنها نيستند، برادران ديگر هم اگر با البته . جور مردم را متهم نکنيم بدهيد، همان
. مدرک و با سند اگر دارند مساعدت بفرمايند تا اينکه اين کار مقدار زيادی حل بشود

باز ايشان بمن گفتند در صحبت اخير من برداشت ايشان اينجوری بوده که من تا 
حدودی به چماقداری شايد لحن من يا لهجۀ من طوری بوده که به يک نحوی 
مشروعيت ميداده، من توضيح دادم به ايشان که مسأله اينجوری نبوده اآلن هم تصريح 

کنم که اگر کسی ديگر باز مثل ايشان از عرايض من چنين چيزی برای او تفاهم  می
ها و  دهم به اين کار، بداند من به اينگونه، اخالل شده باشد که من مشروعيت می

دانم  اينها را نامشروع و خالف قانون می. دهم چماقداريها و برخوردها مشروعيت نمی
کنم همه با هم جو را سالم بداريم اين  کنم و انشاهللا تالش می و اين کار را محکوم می

رفته، مسأله دوم که البته مسأله ايست اول برای  يک مسأله است تا مقدار زيادی پيش
ّ                  قوه قضائيه به شکل مستقل مطرح بشود ام ا وقتی مطرح شد به يابی مسأله  عنوان ريشه                                    

پای گروهها که به ميان آمد و پای جمعيتهائی که دخالت در اين کار داشتند مقداری 
در ) ٣(» سند و مدرکی بدست آمد و معلوم شد که روی اين کار مدتها کار شده

 ُ ِ  ق ت ل : توانم از قرآن استعانت بجويم و بگويم گونه روابط و قلب حقايق تنها می اين
ّ    ا الخر  اص   .پردازان مرگ بر دروغ. ون ُ   

وقتی اين گفتگوها را با يکی از گفتگوهای حاج احمدآقا با آقای علی 
، انجام شده و در آن گفتگو حاج احمد ۵٩اسفند ماه  ١۴اميرحسينی که قبل از واقعه 

آقای خمينی « آقا دست روی قرآن گذاشته و قسم خورده بود و گفته، به اين قرآن قسم
احتمال داده  )۴(».صدر گرفته و منتظر بهانه است آقای بنی تصميم خودش را با

صدر، در ميدان آزادی  آقای بنی ۵٩آبان  ٢۴شود که آقای خمينی بعد از سخنرانی  می
و   صدر با سران حزب جمهوری که مصادف با روز عاشورا بود، در خط حذف بنی

ّ                 ساير شرکاء، همگام و همداستان شده باشد ام ا نه تنها اعدامه ا، بگير و ببندها،                                        
زندانيها و چماقداريها، از ديد ايشان مخفی نبوده است بلکه با مجوز، اشاره، ايماء و 

کرد که قبل از فراهم شدن و يا  وی تنها سعی می. غمض عين ايشان همراه بوده است
صدر را  فراهم کردن بهانه کامل و وجه شرعی مسأله، با به ميخ و به نعل زدن، بنی

ّ                                       جد ی که متضمن خطری برايش باشد برحذر بدارد از هر عمل  .  

کرد و ما يا غافل از فهم آن بوديم و يا  طرف مقابل خوب اين مسأله درک می
روزی من با يکی از دوستان که بعد از انقالب عضو . خواستيم آن را باور کنيم نمی
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وی کرد در منزل با  سازمان مجاهدين انقالب اسالمی هم بود و عليه ما عمل می
جمهور ما بر  رئيس«گويد  بينيد که آقای خمينی می مگر نمی: گفتگو کردم و بوی گفتم

پس چرا . کند صدر می و اينهمه تعريف و تمجيد از آقای بنی» کند قلبها حکومت می
دانيد، از اين چماقداريها و ضديت با رياست جمهوری  شما که خود را پيرو ايشان می

شما به حرفهای ظاهری آقای خمينی : ب من گفتداريد؟ وی در جوا دست برنمی
کنيد و ما به حرفهای دل وی و حرفهای دل وی همين اعمالی است که ما  توجه می
  . دهيم انجام می

پاريس و تحول انقالب ايران از « عالوه بر حسادت و خصوصياتی که در کتاب
ينی اين بود که ، از ويژگيهای ديگر آقای خم)۵( ام توضيح داده» آزادی به استبداد

زد، مدتها آن را در دل  کرد و اگر کسی خالف نظرش حرفی می چيزی را فراموش نمی
صدر هم که بارها با  داشت و منتظر فرصت بود تا آن را تالفی کند و آقای بنی نگه می

صدر با وی،  تافت و از جمله مخالفتهای بنی وی مخالفت کرده بود را برخود، بر نمی
آقای بهشتی و موسوی اردبيلی به رياست ديوانعالی کشور و بعد از انتصاب 

صدر به آقای خمينی پيغام داد که انتصاب اين دو  دادستانی کل کشور بود که آقای بنی
  . نفر بعلت وابستگی حزبی خالف قانون اساسی است

ام و بعد هم در سخنرانی  آقای خمينی هم پيغام داد که من آنها را منصوب کرده
و  )۶(ا علنی ساخت و گفت که اينها بهترينند و عدالتشان بر من محرز استخود آن ر

 ١۴صدر، در مورد سخنرانی خود که بنا بود به مناسبت  يا هنگامی که آقای بنی
  : اسفند، در دانشگاه تهران برگزار شود، گفت

در روز پنجشنبه . همه بايد بدانند که در اين کشور ميزان رأی مردم است«
کنم و به آنها  به مردم خواهم گفت و موقعيت خود را برای مردم روشن می مطالبی را

باالخره کشور . شود توقع داشت گويم من در چه وضعيتی هستم و از من چقدر می می
هر چه پسند کردند و . بلکه کشور از آن همۀ ملت است. که ارث من و او نيست

ريم که از کيسه خليفه ببخشيم و کنيم و ما قاعده ندا قضاوت نمودند، طبق آن عمل می
   )٧(» .که آقا چرتکه نيندازيد: بعد بگوئيم

  
 
 



     ٣٧٣ 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بر مزار ١٣۵٩اسفند  ١۴ادای احترام رئيس جمهور   

 آقای دکتر دمحم مصدق مصدق
  

  

  



     ٣٧٤ 
  

  

در  ۵٩و روز عاشورای  ۵٩شهريور  ١٧صدر در  و با افشاگری که آقای بنی
تنشی که در کشور ايجاد شده بود، آقای خمينی نگران بود که  ميدان آزادی کرده و

صدر در مورد گروگانها و قرارداد الجزايز که خودش در جريان کامل آن  فردا، بنی
هايی را باال خواهد زد و چه تنشی ديگر در جامعه ايجاد خواهد  قرار داشته، چه پرده

اسفند  ١۴بهم زدن سخنرانی شود گفت که آقای خمينی از قبل از  بنابراين می. شد
                 ً           های مختلف که بعدا  وسيله حزب  از بهانه. اطالع نبوده است صدر از آن بی آقای بنی

صدر بعمل آمد، و عملکرد آنها نسبت  جمهوری، قوه قضائيه و مجلس در مورد بنی
شود گفت که طرف مقابل ـ که خود را به ظاهر مطيع  اسفند، حداقل می ١۴به واقعه 
داد ـ منتظر فرصت برای صعود به قله قدرت نشسته بودند،  خمينی نشان میامر آقای 

از عواقب بعدی آن وسيله آقای خمينی نسبت به ايجاد بلوا و بهم ريختن سخنرانی 
به ويژه آنها . دانستند رياست جمهوری در دانشگاه تهران، خود را مصون می

ها کينه دارد و وقتی آقای  یدانستند که آقای خمينی تا کجا نسبت به مصدق و مل می
کرد، آقای خمينی آن را نفی  صدر مصدق را به عنوان رهبر سياسی معرفی می بنی

  . نمود صدر هم قطع اميد می کرد و از بنی خود تلقی می

سازی و حمله سازمان داده شده وسيله  بعد از واقعه چهارده اسفند و بحران
سخنرانی و تخفيف رياست جمهوری و  به قصد برهم زدن... و) ٨(ها  سپاه، کميته

: اسفند نوشت ٢٠صدر در سر مقاله  برخورد قوه قضائيه با اين چماقداری، آقای بنی
    )٩(».روم، حتی به قيمت کنار رفتن ايستم و زير بار ناحق  نمی قرص و محکم می«

استعفا و يا کنار رفتن به موقع وی برای آقای خمينی و سران حاکم روحانيت، يا 
ّ           شد و يا آنها را احتماال  با خطر جد ی مواجه می ران تمام میگ ساخت و بيش از                        ً         

. کرد و اين امر برای آقای خمينی خوش آيند نبود دست قدرت طلبی آنها را رو می پيش
گذاشت، کسی خودش کنار برود که  توانست نمی که آقای خمينی تا می عالوه بر اين

ً                           احيانا  اميدی برای آينده باشد بلکه خواست کار را بجائی برساند که با شخصيت  می       
اسالمی کسی حق  گويا در جمهوری«هللا منتظری  زدايی، او را کنار بگذارند و بقول آيت

   )١٠( ».بايد با آبروريزی او را کنار بگذارند. ندارد خودش کنار برود
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ل ـ بيانيه ده ماده ّ                   پرده او    ای       

) ای صدر، رجائی، بهشتی، موسوی اردبيلی، خامنه بنی(آقای خمينی سران مملکت 
اسفند، برای حل بحران ايجاد شده به جماران  ٢۵و مرحوم مهندس بازرگان را در روز 

ای آقای  ای ده ماده فراخواند و پس از بحث و بررسی نظرات مختلف شب هنگام، اعالميه
  . خمينی، برای حل بحران کشور از صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران پخش گرديد

   :ای به قرار زير است متن اعالميه ده ماده

  

  هللا الرحمن الرحيم بسم

رساند برای صيانت کشور و جمهوری اسالمی در اين موقع  به اطالع عموم می«
  : شود ب زير ابالغ میحساس و برای حفظ مصالح اسالم و مسلمين مطال

کس چه  معيار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هيچ .١
متصديان امور کشوری و لشگری و چه اشخاص عادی جائز نيست و متخلف 

گيرد بنابراين دخالت هر يک  شود و مورد مواخذه قرار می به مردم معرفی می
کننده به  خالف قانون است و دخالتاز مقامات در امور مربوط به مقام ديگر بر

 . گردد مردم معرفی می

مقامات فعلی رياست جمهوری، دولت، رياست ديوانعالی، دادستانی کل کشور،  .٢
باشند و کسی حق ندارد در  مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانونی می

ها به يکی از اين مقامات توهين و يا آنان را  ها و رسانه ها و نطق مصاحبه
 . گيرد                          ّ                             تضعيف نمايد و متخلف به مل ت معرفی و مورد موأخذه قرار می

جمهور را به فرماندهی کل قوا منصوب نمودم، بايد  بهمان نحو که آقای رئيس .٣
ايشان را به اين مقام بشناسند و فرماندهان قوای مسلح از ايشان برطبق 

 . مقررات اطالعت کنند

شود و نمايندگان  است، معمول میشورای دفاع به نحوی که در قانون اساسی  .۴
 . باشند ای و آقای چمران می اينجانب آقای خامنه

شود و پس از  مطرح  و رسيدگی می) شورايعالی دفاع(مسائل دفاع در شورا  .۵
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تصويب تصميم در اجرا با فرماندهی کل قواست و قوای مسلح بايد اوامر 
 . ايشان را اجرا نمايند

به مسائل جنگ و ساير مسائل مورد اختالف برای رسيدگی به شکايات نسبت  .۶
اسالمی هيئتی تعيين خواهد شد مرکب از يک نماينده از  بين مقامات جمهوری

جمهور و يکی از طرف ديگر و يکی از سوی اينجانب که کوشش  طرف رئيس
در حل شکايت نمايند و رأی اکثريت مذکور معتبر است و در صورت تخلف 

را به مردم معرفی کنند و مورد موأخذه قرار يکی از مقامات بايد متخلف 
 . گيرد

وزير، رئيس ديوانعالی کشور،  جمهور، نخست چون در سخنرانيهای رئيس .٧
رئيس مجلس شورای اسالمی، گروههای منحرف و مخالف با 

شوند، اينان تا پايان جنگ  اسالمی توطئه کرده و موجب فساد می جمهوری
 .سالم و سازنده و ارشادی مانعی ندارد های مصاحبه. تحميلی سخنرانی نکنند

ها و راديو تلويزيون عاملی مهم برای ارشاد و يا تفرقه و  از آنجا که روزنامه .٨
ً                   نفاق هستند، هيئت سه نفری فوق آنها را دقيقا  مورد بررسی قرار می دهند و                                            

نفر از هيئت مذکور آنها را مضر تشخيص دهند، مراتب را  ٢که  در صورتی
دهند تا به وظيفه قانونی عمل  غ و بدادستانی کل کشور اطالع میبه مردم ابال

 . کنند

     ً                                                           اکيدا  از مقامات رسمی خواستارم تا با کمک يکديگر مشکالت کشور را حل  .٩
 . نمايند و برادرانه با يکديگر همکاری نمايند

ها و منابر و ساير گويندگان  ائمه جمعه و جماعات، ايدهم هللا تعالی در خطبه .١٠
مايند که آرامش در کشور برقرار باشد و از هر سخنی که موجب کوشش فر

نگرانی مردم و تفرقه شود خودداری نمايند و مردم را در پشتيبانی از ملت و 
اسالمی و نهادهای انقالبی و قوای مسلح و مردمی  تمام ارگانهای جمهوری

 والسالم. تشويق فرمايند

  هللا الموسوی الخمينی  روح

  )١١(» ١٣۵٩اسفند ماه  ٢۵
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  :ای رهبر انقالب بدين شرح است جمهوری به پيام ده ماده پاسخ رئيس   

  تعالی بسمه

اسالمی ايران  هللا العظمی امام خمينی رهبر و بنيانگذار جمهوری حضرت آيت«
ايد هم از لحاظ آرامش خاطر مردم و  ای که صادر فرموده در اين ايام خطير بيانيه

نظم و انضباط نيروهای مسلح و هم از لحاظ يأس دشمنان تقويت روحيه و تحکيم بنياد 
گذارد، دشمنان خارجی  اسالمی اثر قطعی برجا می خارجی از تزلزل بنياد جمهوری

اسالمی و فرو پاشيدن جبهه داخلی به  قدر کردن جمهوری آبرو و بی برآنند تا با بی
  . هدفهای خويش برسند

اميد خويش را به بهم ريختگی  صدام حسين و آمريکا ابرقدرت حامی او همه
اش همين باور دروغش  گاه اصلی اند و در بيان اخير تکيه امور داخلی کشور ما دوخته

اينک بر او و همه دشمنان داخلی و خارجی اين . اسالمی بود به تزلزل رژيم جمهوری
بينی مقام رهبری و آگاهی و هوشياری و  شود که با روشن جمهوری، روشن می

جه آن رهبری است بايد بمثابه مراقبت و  ّ                             حضور و نظارت مردم که همواره مورد تو                                    
های از  اصلی انکارناپذير در اين جمهوری از سوی همه پذيرفته شود، اميد به ضربه

پشت سر اميدی پوچ است و به خواست خداوند اساس اين جمهوری با اجرای قاطعانه 
پس از مطالعه ظرف يکی دو روز اينجانب . کند قانون استحکامی روزافزون پيدا می

ابوالحسن . کنم ای را برای هيئت سه نفری بحضور شما معرفی می آينده نماينده
  )١٢(» ٢۶/١٢/۵٩صدر  بنی

  
  شسته و رفته بيانيه

ّ                  ای آقای خمينی و پذيرش و صح ه گذاشتن آقای بنی اعالميه ده ماده صدر بر آن                           
مهمترين مرحله حذف و يا کودتا  به نظر من و به شرحی که در زير خواهد آمد، از
ها و اهرمهايی که تا به حال در  عليه رياست جمهوری، بوسيله خارج کردن حربه

  : ای آقای خمينی چنين است محتوای شسته و رفته بيانيه ده ماده. دست داشت، بود

مقامات فعلی رياست جمهوری، دولت، رياست ديوانعالی، «آن  ٢ـ طبق ماده ١
 . »باشند ور، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانونی میدادستانی کل کش

آن، برای حل اختالف بين مقامات جمهوری اسالمی هيئتی را  ۶ـ براساس ماده ٢
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ّ                            مرک ب از يک نماينده از طرف رئيس جمهور و يکی از طرف ديگر و يکی از سوی    
 . آقای خمينی تعيين و رأی اکثريت معتبر است

کند ولی در حقيقت متضمن منع    ً                         را  همه را از سخنرانی منع میبيانيه ظاه ٧ـ ماده ٣
 . سخنرانی رياست جمهوری است

بيانيه، مجوز بستن روزنامه انقالب اسالمی و ميزان غيرمستقيم داده  ٨ـ در ماده ۴
 . شده است

دانست  صدر را نسبت به جنگ تحميلی می ـ نظر به اينکه آقای خمينی حساسيت بنی۵
بيانيه  ۵و  ۴و  ٣صدر نيز اين حساسيت مشهود است، ماده  بنی و از پاسخ آقای

          ً                                                         گرچه ظاهرا  برای حمايت رياست جمهوری است ولی در حقيقت برای مهار کردن 
وی و برحذر داشتن وی از دست زدن به هر اقدامی جدی نظير کنار رفتن و يا استعفا 

 . ده استو يا هر عمل ديگری و مقيد کردنش به مفاد بيانيه تنظيم گردي

صدر  ای، در موقع انتشار، به ظاهر، حمايت از آقای بنی گرچه بيانيه ده ماده
هايی بود که در دست  تلقی شد ولی در حقيقت و شسته و رفته آن، خارج کردن حربه

  : رياست جمهوری قرار داشت، زيرا

صدر تا به حال شورايعالی قضايی، انتصاب رئيس ديوانعالی کشور و  آقای بنی
ستانی کل کشور، مجلس، و دولت را، هر کدام به داليل ويژه خود غيرقانونی و داد

حال طبق مفاد بيانيه همۀ آنها قانونی و مشروع و . خواند مغاير با قانون اساسی می
  . مطابق قانون اساسی خوانده شده است

صدر، سخنرانی بود که از آن منع گرديده  در دست آقای بنی  مهمترين حربه
وزير، رئيس  جمهور، نخست چون در سخنرانيهای رئيس« :گويد انيه میبي. است

ديوانعالی کشور، رئيس مجلس شورای اسالمی گروههای منحرف و مخالف با 
شوند، اينان تا پايان جنگ تحميلی  جمهوری اسالمی توطئه کرده و موجب فساد می

ا در حقيقت رئيس» سخنرانی نکنند ّ                ام  ، زيرا طرف جمهور از سخنرانی ممنوع شد  
ديگر مسجد و منبر، جمعه و جماعات را در سراسر کشور در اختيار داشتند و از آن 

که قوه قضائيه و  گفتند، عالوه بر اين خواستند، به مردم می طريق هر چه می
که حمله به  و از همه مهمتر اين. را در دست داشتند... ها و ارگانهای سپاه و کميته

اسفند به گروههای منحرف و مخالف با جمهوری  ١۴اقعه سخنرانيها، چماقداری و و
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اسالمی  ها، سپاه، ايادی حزب جمهوری اسالمی نسبت داده شد و نه به اعضای کميته
اسالمی و برای کامل  و گروههای وابسته مستقيم و غيرمستقيم به حزب جمهوری

ی هموار ها و بويژه انقالب اسالم جمهور، راه بستن روزنامه کردن سانسور رئيس
  . گرديد و در اختيار هيئت سه نفره قرار گرفت

ای، رأی اکثريت هيئت سه نفره حل اختالف مالک قرار داده  در بيانيه ده ماده
  ). نماينده آقای خمينی و طرف ديگر(                        ً                 شده است و اکثريت هم طبعا  در دست آنان بود 

و در . دشون بود، يکی می نماينده آقای خمينی و طرف ديگر هر کسی که می
تنها فرقی . کرد بود چندان فرقی نمی صدر هر کس که می اينصورت نماينده آقای بنی

بود، بعد  دار و شخصيتی توانا می اش آدم اس و قص که داشت اين بود که اگر نماينده
طرف نيست و  توانست اعالم کند که هيئت بی طرف نيست، می ديد هيئت بی از آنکه می

گرديد  صورت هيئت بطور اتوماتيک منحل می در اين. ورزد از رفتن به آن خودداری
ّ                    ام ا متأسفانه آقای بنی. شد ای ديگر انديشيده می و چاره صدر با انتخاب آقای اشراقی   

خواستند و  به نمايندگی خود، در هيئت، آنچه را که آقای خمينی و طرف ديگر می
ر گرفت و آقای اشراقی با ديدند، به سادگی در اختيارشان قرا شايد در خواب هم نمی

  . جمهور شوت کرد دو تای ديگر همگام و هم رأی شد و توپ را در گل رئيس

  
  صدر اسفند از زبان بنی ٢۵گفتگوی جلسه 

اند، تا بحال  از جانب کسانی که در اين جلسه مهم با آقای خمينی شرکت داشته
اند، تنها  اوردهاز محتوای گفتگو و بحثهای آن جلسه بطور کامل سخن به ميان ني

خود، که اولين کتاب ايشان بعد از کودتا » خيانت به اميد«صدر در کتاب  آقای بنی
ای را بدان اختصاص  تحرير گرديده است، چند صفحه ١٣۶٠است و در مهر ماه سال 

   :شود                          ً       داده است که در اينجا عينا  نقل می

نشسته ) کاناپه( وقتی در اطاق آقای خمينی جمع شديم، آقای خمينی بر نيمکت«
آقايان رجائی، . من و آقای مهندس بازرگان روی همان کاناپه در کنار او نشستيم. بود

ئی و احمد خمينی بر کف  بهشتی، هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبيلی و علی خامنه
  . اطاق نشستند

  : آقای خمينی اينطور شروع کرد
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خواهيد برويد؟ آيا  تا کجا می من از شما دعوت کردم بيائيد اينجا و از شما بپرسم
  اسالمی پيش برويد؟  تصميم داريد تا نابودی جمهوری

ايد،  بمن روی کرد و گفت شما آقايان را به بحث آزاد در تلويزيون دعوت کرده
خواهيد برويد يکديگر را فاسد معرفی کنيد و مردم ايران و دنيا بگويند، اين رژيم  می

توانم اين  من نمی. د ثابت کردند که فاسد هستندآدم ندارد، عده کمی هم که هستن
  ...بايد تکليف معين کنم. وضعيت را تحمل کنم

صدر مجلس و  آقای بنی: آقای هاشمی رفسنجانی بعد از او شروع کرد و گفت
خواهد همه چيز در دست  می. شورای قضائی و شورای نگهبان و دولت را قبول ندارد

  . خودش باشد

و رسمی اين مقامات را برسميت بشناسد، شورای نگهبان او بايد بطور علنی 
مقداری را کرده است و بقيه را هم معين کند و او در . حدود اختيارات او را معين کند

  . کنيم جمهور احترام می همان حدود بماند، ما هم از او بعنوان رئيس

ی های کار شما را تا حدود خواهيد که وجودش زشتی ئی می مجسمه: من گفتم
  . بپوشاند

  !وزير بشويد نخست. جمهور نشويد خواستيد رئيس می: او پاسخ داد

ها را »نهاد«گويد، هيچيک از اين  راست می: من به آقای خمينی رو کردم و گفتم
  .دانم قانونی نمی

  . خير قانونی هستند: خمينی گفت

ساخته از همان روز که شما خود قانون اساسی خود . خير غيرقانونی هستند: گفتم
َ  َ         م ث ل اين رژيم به م ث ل سليمان . را زير پا گذاشتيد، رژيم خويش را سرنگون ساختيد               َ  َ

ّ          کند مرده باشد، ام ا موريانه کسی باور نمی. ماند، مرده است می ها هستند پای عصا را                  
شما شورای قضائی را برخالف قانون اساسی . افتد خورند و رژيم بر زمين می می

گويد رئيس ديوان کشور و دادستان کل بايد با شور  ه قانون میچرا ک. ايد تشکيل داده
  . قضات ديوان کشور منصوب شوند و شما با آنها مشورت نکرديد

دانند و از اول همين دعوا را با ما  بله ايشان ما را قانونی نمی: آقای بهشتی گفت
  . دشود با ايشان همکاری کر دارند و تصديق ميفرمائيد که با اين ترتيب نمی
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           ً              خواستيد قبال  از من بپرسيد  می. ام خير مطابق قانون عمل کرده: آقای خمينی گفت
تا به شما بگويم که قضات ديوان کشور آمدند اينجا و به اين دو نفر آقايان راضی 

  . بودند

اش خود را آماده کرده بودم نه حجب به  گويد و بهنگام ورود بخانه ديدم دروغ می
که قال قضيه کنده شود و از آنجا که  کنم و نه اغماض طوری خرج بدهم و نه مسامحه

: رو گفتم از اين. آيم يا با خيال راحت بدنبال اداره جنگ بروم و يا استعفا کنم بيرون می
شما آقايان را نصب : اش را درهم کشيد، اعتنا نکردم و ادامه دادم قيافه. طور نيست اين

شوند و در شورای  ها منصوب می اين مقام دانستند که به هر دو از پيش می. کرديد
امری همين روزها انجام «انقالب آقای بهشتی اتخاذ تصميمی را به بعد موکول کرد تا 

پس از نصب، من به آقايان گفتم . بعد با روشنی بيشتری بتوان تصميم گرفت» بگيرد
که  اين آقای بهشتی برای. ايد شما قانونی نيستيد چون طبق قانون اساسی نصب نشده

ئی از قضات ديوان کشور را به اينجا آورد تا  صورتی به اين انتصاب بدهد، عده
. مأخوذ به حيا بشوند و در حضور شما به ترتيبی به اين انتصاب صورت قانونی بدهند

ّ                                                                  ام ا شما نخواستيد بصورت قانونی هم پايبندی نشان دهيد و حرفی شگرف زديد گفتيد .  
کند که علم  چرا که شور وقتی معنی پيدا می. ايد محتاج نبودهدر انتصاب آقايان به شور 

که شما قاضی  گذشته از اين. حاصل نباشد، نزد من علم به صالحيت آقايان حاصل بود
شود يا نه  که از اين آقايان قضاوت ساخته می ايد و بنابراين، علم بر اين نبوده
ئی  صدرا علم به اشخاص، احاطهکه بقول مال توانستيد داشته باشيد، گذشته از اين نمی

گذار،  شود و بنابراين شور الزم بوده است، قانون خواهد که حاصل نمی همه جانبه می
آنها . خواسته است اين دو تن را همکار برای قضات ديوان کشور و همه قضات می

گويد، در خور اين دو مقام  بايد ببينند چه کسانی با مشخصاتی که قانون اساسی می
  . د و پيشنهاد کنندهستن

گذشته از اين، اين آقايان فاقد صفاتی هستند که قانون اساسی برای متصديان اين 
  . دو مقام قرار داده است

  . دانند دين می بله ايشان ما را بی: آقای بهشتی گفت

پشت . در خانه آقای موسوی اردبيلی گفتم شما دين نداريد. طور است همين: گفتم
  . سر که نگفتم
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  . ی خمينی لبنخند به لب آوردآقا

اگر تشخيص با شما است و خود بخود . اين آقايان مجتهد نيستند: و من ادامه دادم
عدالت هم ندارند و حاضرم اين را در . دانيد، سابقه قضائی ندارند آنها را مجتهد می

من اين مطلب را به شما . پس انتصابشان قانونی نيست. حضور و هم اکنون ثابت کنم
ّ              خواستيد بپرسيد تا بگويم؟ ام ا سه تن ديگر  فرمائيد می چطور می. ام ام و نوشته گفته هم                           

از اعضای شورای قضائی نيز صفات الزم را ندارند و به رأی قضات نيز انتخاب 
  .بدين لحاظ اين شورای قضائی قانونی نيست. اند نشده

ّ                             ام ا شورای نگهبان نيز بدليل اين شورای قضائی  که نيمی از اعضايش را اين  
  . معرفی کرده است، قانونی نيست

ّ                                      ام ا مجلس با انتخابات قالبی تشکيل شده است دليلش عدم مشارکت مردم در اين .  
درصد مردمی که حق رأی دارند در  ٢٨بقول خودشان بر روی هم . انتخابات است

 ١۵پس اين مجلس معرف حداکثر . اند دور دوم بيشتر در اين انتخابات شرکت نکرده
اگر هم انتخاباتش صحيح بود، مجلس بعنوان نماينده . درصد رأی دهندگان بيشتر نيست

  . اند عالوه بر اين در انتخابات مجلس تقلب هم بسيار کرده. اکثريت مردم نبود

. اند شما و اين آقايان از طريق شما تحميل کرده. و دولت آقای رجائی تحميل است
داند برخالف قانون  ، نه قانونی همين است که میکه اين آقا نه مکتبی است دليل اين

آقای ميرسليم حس احترام به قانون داشت، گفت . تحميل شده است و باز پذيرفته است
و بر فرض که تحميلش . پذيرم وزيری را نمی جمهوری نپذيرد، من نخست اگر رئيس

ميانی الجزاير، اشکال قانونی نداشته باشد، برخالف قانون اساسی، با امريکا با پا در 
ها، به تذکرات آنها نيز  از قرار گفته الجزايری. قرارداد خائنانه امضاء کرده است

اند به همين ترتيب ننگين کار را تمام کنند  ترتيب اثر نداده، و بجد از آنها خواسته
گذشته از زيان مالی عظيمی که به کشور زده است و با رفيقش اموال اين مردم را به 

شيده است، قانون اساسی را در بسياری از اصولش نقض کرده است و بايد امريکا بخ
  . استعفا کند و تحت محاکمه قرار بگيرد

اگر قرار بر اجرای قانون اساسی باشد، بايد . آقای خمينی ديد راه فرار ندارد
کشيده شده » استبداد فقيه«حضرات همه مرخص بشوند و زحماتی که برای استقرار 

  . از حاال به بعد مطابق قانون عمل کنيد: گفت. بروداست، بر باد 
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اند، از حاال به بعد  ها را در دست گرفته»نهاد«اند و همه  مقدمات را چيده: گفتم
  . پوشانند مجلس و شورای نگهبان در دستشان است و به هر کار خود لباس قانون می

ع ايران نيز وارد به اوضا. ئی هستيد بله شما آدم صادق و ساده: آقای خمينی گفت
اند و مواضع  شناختيد، آقايان زرنگ بوده نبوديد، از اروپا آمده بوديد، اوضاع را نمی

  ... اند جلو اند و آمده را گرفته

اند بيايند جلو، شما به تصرف آنها  کنيد، آقايان نگرفته لطفی می شما بی: گفتم
نيد به مدت يک هفته، حتی طرفی و سکوت ک شما اعالم بی. حاال کاری ندارد. ايد داده

. شود آقايان زرنگ هستند سه روز، اگر آقايان توانستند سرکارهايشان بروند، معلوم می
با يک ارتش بدون اسلحه کافی، در برابر لشگر عراق ايستادم، چطور از پس آقايان 

  .گذاريد آيم؟ شما نمی برنمی

شروع کرد به . دهيدپس چاره چيست، پس بيائيد همه استعفا ب: آقای خمينی گفت
به هاشمی رفسنجانی که رسيد گفت با شما کاری . هائی را که داده بود پس گرفتن مقام

  ...ام نيست، مقام شما را من نداده

آقای مهندس بازرگان صحبت کرد و گفت بايد رفت روی خط تفاهم و دو پيشنهاد 
هر طرف واقع  طرف بوجود بيايد و هر بار تقصير از که يک هيأت بی کرد يکی اين

ئی        ً                  که اقال  شورای نگهبان پاره شد، بطور کدخدا منشی و مسالمت حل بکند و ديگر اين
  . طرف بشود از اعضايش تغيير بکنند و بی

احمد آقا پسر او نيز پسند کرد . آقای خمينی، از پيشنهاد تشکيل هيأت خوشش آمد
در اين کار دخالت نکنند  و پيشنهاد کرد، اداره امور جنگ مطلق با من باشد و ديگران

  . و منهم کاری بکار ديگران نداشته باشم تا جنگ تمام بشود

ما : آقای هاشمی گفت. ئی و هاشمی، با اين پيشنهاد مخالف بودند آقايان خامنه
صدر محبوبيت خود را در سپاه و کميته از دست داده است و  نگرانی داريم، آقای بنی

محبوبيت دارد، اين امر را برای آينده خطرناک  در ارتش و شهربانی و ژاندارمری
  . بايد فرماندهی ارتش نيز از ايشان گرفته شود. بينيم می

بينيد وقتی پيغام کرديد کار دولت را به مجلس  من خطاب به آقای خمينی گفتم می
کشد که به سراغ  بگذارم و خود به کار نيروهای مسلح بپردازم گفتم طولی نمی

و خطاب به آقای هاشمی گفتم به شما اشتباه گزارش ! آيند ی مسلح میفرماندهی نيروها
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  . کنند و طرفدار من هستند اند، بدنه سپاه همه از صداقت و اصالت جانبداری می کرده

صدر يک حسن دارد که همان حسن عيب او هم  آقای بنی: آقای بهشتی گفت
کند و عيبش در همين  نمیاش نيابد  حسن او اينست که تا کاری را موافق عقيده. هست

نوارش هم (داند  حسن است و آن اينست که فکر خود را بزرگترين فکر قرن می
توان با ايشان  چطور می. و برای ماها نيز نه شعور قائل است و نه دين) موجود است

  . همکاری کرد

کنيد ميدانيد چه  کنيد روانشناس خوبی هستيد و گمان می شما فکر می: من گفتم
ّ                                           ام ا حرف شما حکايت از آن دارد که نه اهل عقيده. د که در آقا موثر بشودبگوئي ايد تا   

بدانيد عمل به مقتضای عقيده بدون اصل قرار دادن نسبيت در انديشه و عمل ممکن 
و نه اهل علم هستيد تا . بايد شور کند تا بتواند موافق عقيده عمل کند آدمی می. شود نمی

ئی که از توحيد مايه  درباره انديشه علمی بوده است، انديشهام،  بدانيد آنچه من گفته
  . گرفته است

ّ            ام ا درباره بی دينی، صحيح است من گفتم شما دين نداريد و بوطن خويش نيز   
  .                 ً                                        عالقه نداريد، اقال  بگذاريد جنگ تمام بشود، بعد سر مرا ببريد

و خطاب به . مکن کنيد، من می آقای خمينی، خطاب بمن کرد که جنگ را شما نمی
ميليون، اگر  ١١از اين . نازد ميليون رائيش می ١١صدر بسيار به  جمع گفت آقای بنی

کنم،  هزارش غيرمسلمان باشد، بقيه مسلمانند، تکيف شرعی برايشان معلوم می ۵٠٠
  . شود کار شما تمام می

دانم به اين مناسبت يا به مناسبت ديگری آقای خمينی گفت من به نصيحت  نمی
توانم شما را در اين اطاق و آقای بهشتی را در آن اطاق يک  کنم، من می ها اکتفا نمیتن

  . سال نگه بدارم

من گفتم ما را از هم دور نگه بداريد وگرنه آسايش از خانه رخت برخواهد بست 
  . و همه خنديدند

که باز آقای مهندس بازرگان صحبت کرد که وضع کشور بحرانی است  مثل اين
و آقای موسوی اردبيلی هم صبحت . اری کرد که مردم از نگرانی بيرون بيايندو بايد ک

های ديگر بيادم نيست با چه  کرد تقصيرهائی برای دو طرف شمرد و صحبتی از گروه
عباراتی و به چه منظوری به ميان آمد که آقای خمينی خطاب به من و آقای مهندس 
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کنيد و آقای بازرگان هم از وکالت  بازرگان گفت، بله شما آقای رجوی را مسلح می
  . کند مجلس او حمايت می

  . مگر حق حيات ندارد؟ زندگانيش در خطر بود: من گفتم

  . به جهنم: آقای خمينی گفت

های ديگر هم، گله کردن و تقصير ثابت کردن بگردن يکديگر، به  بهر رو، حرف
د اطاق ديگر و ما بمانيم کار را قرار شد آقای خمينی برون. اند ميان آمدند که بيادم نمانده

به نتيجه برسانيم، پس از رفتن آقای خمينی، آقای رجائی صحبت کرد و بمن گفت شما 
اين انقالب مديون ايشان . حق نيست به امام بگوئيد شما نبايد خالف قانون اساسی بکنيد

عمل ايشان مختار هستند به قانون اساسی . است و هر چه مصلحت بدانند بايد بکنند
شما روضه الزم نيست بخوانيد، دير به : با برافروختگی به او جواب دادم. کنند يا نکنند

گوئيد شما و جمع شما به هيچ حرف امام  ايد و دروغ می ايد و بلد نشده کالس ريا رفته
کنيد و اين حرف شما هم مثل اين ميماند که بگوئيد نبايد به پيامبر  اعتناء و عمل نمی

اگر امام خود به قانون اساسی . ايد عمل کنيد نبايد خالف دينی که آوردهگفت شما خود 
کرديد برخالف آن  کرد، شما چگونه جرأت می که به تصويب رسانده است عمل می

قانون عمل کنيد؟ کار به عصبانيت از دو طرف کشيد که ساکت کردند و بعد از 
ه موضع اجتماعی ـ گفتگوهای بسيار هر کس پيشنهادهائی نوشت که منعکس کنند

  : سياسی پيشنهاد دهنده بود و مقاصد بعدی مجريان کودتای خزنده را نشان ميداد

ً                من پيشنهاد کردم نهادها قانونی گردند و شورای نگهبان حتما  با تغيير اعضاء                                                         
و دست کم درباره امور جنگ هيچگونه مداخله و کارشکنی در کار من . طرف شود بی

  . نشود

گان، پيشنهاد کرد امور جنگ يکسره به اختيار من باشد و يک آقای مهندس بازر
سرو صدا حل بکند و در ترکيب شورای  هيأت سه نفری تشکيل بشود اختالف را بی

  . طرف بشود نگهبان نيز تغيير داده شود تا بی

ئی، پيشنهاد کردند که فرماندهی کل قوا از من  آقايان هاشمی رفسنجانی و خامنه
من همه نهادها را به رسميت و . يک هيأت سه نفری واگذار گرددگرفته شود و به 

قانونيت بشناسم و شورای نگهبان وضع مرا از لحاظ اختيارات معلوم کند و در همان 
  . حدود عمل کنم
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آقای احمد خمينی از او خواست که او . آقای موسوی اردبيلی، پيشنهاد بينابينی داد
  . ن باشد و او هم نوشتنيز بنويسد که اداره امور جنگ با م

آقای احمد خمينی گفت پيشنهاد او اين بود که . آقای بهشتی پيشنهاد خود را نخواند
  . يک طرف از دو طرف کنار برود بگذارد طرف ديگر کارش را بکند

  .ئی هم در حرفهائی که زد همين نظر را اظهار کرد آقای خامنه

اش درباره اختيارات و نحوه  ن نامهئی آقای خمينی و پس از آ بعد اعالميه ده ماده
جمهوری متقاعد  معلوم شد که هنوز به حذف رئيس. کار هيأت سه نفری منتشر شدند

ّ                                         نشده است ام ا جهت گيريش درباره هيأت سه نفری آشکار می کرد که همچنان به قانون            
 دهد و اعتنا است و برخالف قانون اساسی به سه نفر اجازه همه کار را می اساسی بی

و در نهايت با حذف . عمل او در جهت حاکميت مالتاريا و استقرار استبداد است
و نيز بر من روشن شد که گردانندگان اصلی . رياست جمهوری موافقت خواهد کرد

بر . بايد کار مرا تمام کنند. اند بايد سرعت عمل بخرج بدهند کودتای خزنده، فهميده
                        ً             د و دستگاه اداری را کامال  به مهار خود ارتش و ژاندارمری و شهربانی مسلط بشون

  . درآورند و پيش از آنکه دير شود، وضعيت را نجات بدهند

گونه تعيين هيأت سه نفری اعتراض کردم و پس از تشکيل شدن به آنها  من به اين
ّ  نوشتم کارشان برخالف قانون اساسی است، قرار شد در حدود قانون عمل کنند ام ا                                                                     ... «

)١٣(   

           

  انتخاب نماينده

ای آقای خمينی، هيئت سه نفره حل اختالف نقش تعيين  براساس بيانيه ده ماده
ای پيدا کرده بود، همه به تکاپو افتاده و فعاليتها هم از جانب همکاران و  کننده

صدر و هم از جانب احمدآقا خمينی شروع شد و همه مترصد بودند  دوستان آقای بنی
در چه کسانی را به نمايندگی خود برای عضويت در هيئت ص که آقای خمينی و بنی

  . انتخاب خواهند کرد

آقای اميرحسينی برايم نقل کرد که من و بعضی از دوستان که سخت نگران 
بوديم، بعد از مشورت با هم به اين نتيجه رسيديم که تنها کسی که برای اين کار 
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هللا پسنديده  دسته را دارد، آيتمناسب است و قدرت ايستادگی در برابر ديگران و آن 
است و استدالل هم اين بود که حتی اگر وی نتواند در برابر دو نماينده ديگر 
ايستادگی کند حداقل اين قدرت و شهامت را دارد که بيايد و استعفا بدهد و بگويد که 

صورت کار هيئت خود بخود  دهم که در اين نظر نيست و من استعفا می اين هيئت بی
برای اين کار با آقای رضا پسنديده صحبت شد و او هم قبول کرد که با . شود م میتما
  . هللا صحبت بکند و او را به انجام اين کار راضی نمايد آيت

هللا با وجود کهولت سن و مشکالت زياد  هللا صحبت کرده بود و آيت وی با آيت
و قرار گذاشته شده بود که صدر را بپذيرد  حوزه قبول کرده بود که نمايندگی آقای بنی

بعلت کار زياد ايشان در حوزه علميه قم و کهولت سن، جلسات شورا را هم بگويند يا 
خدمت . بعد از اينکه همۀ کارها آماده و روبراه شد. بخواهند که در قم برگزار شود

 هللا                                           ً                      صدر رفتم و ماوقع را گزارش کردم و گفتم لطفا  ماشينی بفرستيد تا آيت آقای بنی
جا ابالغ کنيد و به راديو تلويزيون  پسنديده را بياورند اينجا و شما حکم او را همين

  . هم بدهيد تا آن را اعالن و قرائت کنند

.  صدر در جواب گفتند که صالح نيست که آقای پسنديده انتخاب بشود آقای بنی
. براه استها مقدمات کار را فراهم کرده و همه چيز رو من اصرار کردم که ما و بچه

. صدر موافق انتخاب شما نيستند هللا پسنديده بگوئيم که آقای بنی حاال چگونه به آيت
گويم که صالح آقا نيست و  صدر در جواب گفت من خودم به رضا پسنديده می بنی

شأن آقا باالتر از اينهاست که خود را درگير اين کار و آقای خمينی کند و آقای خمينی 
   )١۴( .ه موافق نيستهم با آقای پسنديد

عالوه بر اين آقای علی اميرحسينی رابط ويژه رياست جمهوری در گفتگويی با 
ای، احمد آقا آمد و گفت که آقای  اينجانب نقل کرد که بعد از اعالم بيانيه ده ماده

صدر تعيين  خواهم نماينده خودم را با مشورت آقای بنی خمينی گفته است که من می
صدر با آقای دمحم  بعد افزود که نظر آقای بنی. ويد که مخالف من بود           ً   کنم که بعدا  نگ

بود که آقای خمينی،  من گفتم که بهتر می. خاتمی چيست؟ آقا با ايشان موافق است
احمد آقا گفت مگر او . کردند فرمودند و کار را تمام می خود آقای بهشتی را انتخاب می

دوستان نزديک آقای بهشتی است که طرف گفتم بله او از . از طرفداران بهشتی است
  . گذاريم احمد آقا پاسخ داد پس حاال که اينطور شده او را کنار می. اصلی دعوا است

صدر بگوئيد که آقای الهوتی  وی قبل از اين گفت که آقا گفته است به آقای بنی
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مل اگر چنين کاری بکند من تح. را نماينده خودش نکند که کار من با او تمام است
کنند که چه کسی انتخاب بشود و  در جواب گفتم، خوب پس آقا تهديد هم می. کنم نمی

احمد آقا گفت، در هر صورت اين نظر آقاست و من حرف آقای خمينی را به . يا نشود
هللا مهدوی کنی چيست؟   بعد از آن پرسيد که نظر شما در مورد آيت. گويم شما می

گفت پس نماينده بعدی آقا، آقای مهدوی کنی . سمصدر بپر گفتم، بايد از آقای بنی
  . صدر هم موافق است، آقا حکم او را بدهد اگر آقای بنی. است

صدر آقای اشراقی را نماينده خود بکند  بعد از آن اضافه کرد که اگر آقای بنی
صدر است و او را دوست دارد و هم  خيلی مناسب است چون هم دوست آقای بنی

صدر گفتم که احمد آقا  من آمدم و به آقای بنی. ی آقا نفوذ داردداماد آقاست و رو
صدر هم در جواب گفت که من  چنين گفته است و چنين مذاکراتی شده است آقای بنی

کنم و استدالل کرد که اگر ما به آقای اشراقی حالی  آقای اشراقی را نماينده خود می
در پاسخ . کند و کار تمام است کرديم که حق باماست و او به آقا گفت، او قبول می

صدر گفتم، او کسی نيست که بيايد و اعالن بکند و در برابر بهشتی و حزب  آقای بنی
گويد و وقتی آقا فهميد که حق با ماست،  صدر گفت، حداقل به آقا می آقای بنی. بايستد

خودش صدر آقای اشراقی را به نمايندگی  بعد گفت بگوئيد که بنی. شود مسئله تمام می
  )١۵(. انتخاب خواهد کرد

عالوه بر آنچه که احمد آقا با آقای علی اميرحسينی در ميان گذاشته بود، در 
صدر برای هيئت سه نفره، احمد آقا با آقای احمد  رابطه با انتخاب نماينده آقای بنی

ای در اين رابطه با وی برگزار  سالمتيان هم رابطه دوستی برقرار کرد و چند جلسه
يکی از جلسات هم که در منزل خود آقای سالمتيان بود و منهم در آن شرکت  شد و

صدر، آقای اشراقی را به نمايندگی خودش  داشتم وی نيز موافق بود که آقای بنی
صدر  کرد که بهترين کسی که آقای بنی انتخاب کند و اصرار داشت و استدالل می

  . تواند انتخاب کند آقای اشراقی است می

ها هم نظر بر مهندس بازرگان داشتند و خود آقای بازرگان هم  بچه بعضی از
صدر، آقای رضا صدر  پيغام داده بود و پيشنهاد کرده بود که خوب است که آقای بنی

           ً                                                           که خودش قبال  آخوند بوده و به راه و روش حوزه مسلط است و شگرد آخوندها را 
آقای مصطفی انتظاريون که  )١۶( .داند، بعنوان نماينده خودش انتخاب بکند هم می

که با هم در زندان  ۶١صدر در سفر و حضر بود در سال  آجودان حضور آقای بنی
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صدر پيشنهاد کردم که آقای جعفری را برای اين امر  بوديم نقل کرد، من به آقای بنی
داند و هم قاطع است و هر  انتخاب کنيد، چون هم نظرات و مواضع شما را خوب می

  .د، در مقابل آنها خواهد ايستاد و در صورت لزوم استعفا خواهد دادجا الزم باش

  
 هيأت سه نفره حل اختالف و نماينده بنی صدر

به ... کوشش برای انتخاب آيت هللا پسنديده، مهندس بازرگان، رضا صدر و يا  
عنوان نماينده بنی صدر به جائی نرسيد و سر انجام آقای بنی صدر اشراقی را به 

احمد آقا که به جد .  ماينده خود در هيئت سه نفره حل اختالف انتخاب کردعنوان ن
مترصد بود که ببيند آقای بنی صدر چه کسی را به عنوان نماينده خود در هيئت 

صدر بگوئيد  انتخاب می کند، و پيغام هم آورده بود که آقای خمينی گفته به آقای بنی
کار من با او تمام است و تيرش هم برای که آقای الهوتی را نماينده خودش نکند که 

انتخاب آقای سيد دمحم خاتمی به سنگ خورد، کوشش می کرد که از راه دوستی و 
حال به . خيرخواهی، آقای بنی صدر آقای اشراقی را نماينده خود کند و چنين نيز شد

آن طرف نگاه کنيم که چرا کوشش می کرد که آقای اشراقی انتخاب شود؟ آقای بنی 
در با انتخاب اشراقی به عنوان نماينده اش در هيئت سه نفره حل اختالف، با دست ص

                          ً      او حساب نکرده  بود  که اوال  آقای . خود، ريش و قيچی را به طرف ديگر واگذار کرد
ً                    اشراقی شخصيتی نيست که در برابر بهشتی ايستادگی کند ثانيا  او حقايق را با ديد                                                         

ا ملک طلق خود می پندارند، خواهد ديد و نه ديد آخوندی و روحانيت که همه چيز ر
                         ً                                                  آزادی خواهی و ملی و ثالثا  چون آقای خمينی را از معادله قدرت خارج ساخته و به 
او به عنوان شخص بيطرف و يا کسی که وقتی حقيقت را بفهمد، طرف حق خواهد 

بود  ايستاد می نگريست، و همه چيز را از چشم دکتر بهشتی می ديد، حساب نکرده
که با خود آقای خمينی طرف است و بدينسان بود که آقای اشراقی را به عنوان 

بعد در آن فاز آخر که  آقای اشراقی همراه با دو نماينده . نماينده خود انتخاب کرد
ديگر با بستنن روزنامه انقالب اسالمی موافق شده بود و بعد هم مستقيم عليه بنی 

ی صدر می خواست که او را  از نمايندگی خود صدر موضع گرفت، در آن موقع بن
حدود ده ماه بعد   احمد آقا در . خلع کند که کار از کار گذشته و ديگر دير شده بود

                                 ً                                        مصاحبه با اطالعات آشکار کرد که اوال  در تما امور را با هاشمی رفسنجانی مشورت 
و جناح .] ن. تمنظور بنی صدر اس[من تمام  کارهايی که در رابطه با او «می کرده 
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                                                    ً                        او می خواستم انجام دهم با امام مشورت می کردم و اکثرا  با آقای هاشمی هم مشورت 
» .من می توانم بگويم که کاری نبود که بدون مشورت با آقای هاشمی بکنم. می کردم

)١٧ (  

ً                                                             و ثانيا  چگونه عمل کرده تا آقای بنی صدر آقای اشراقی به عنوان نماينده         
بنی صدر از روی ساده نگری، خوش باوری، خوش بينی و .  دخودش انتخاب بکن

  .  از آنها رودست خورده  و با دست خود توپ را توی گل خود شوت کرد.. يا

احمد آقا در مصاحبه با اطالعات حرف دل خود را در مورد هيأت سه نفره و 
 :        ِ سئوال  وی در رابطه با . بويژه  نماينده بنی صدر ده ماه، بعد از حذف وی زده است

راجع به هيأت سه نفره که بعد از اعالميه ی امام تشکيل شد و قرار شد به : س«
  ».اختالفات طرفين مخاصمه رسيدگی کند نکات مهم اگر هست به گوشيم

 :چنين پاسخ می دهد

ما .    ً                                                        مثال  يکی از مواردی که با آقای هاشمی مشورت کردم همين مورد بود: ج«
ت به صورتی باشد تا به صورت دقيق و واقعی آن چه می خواستيم ترکيب اين هيأ

اتفاق می افتد بررسی شود اگر بنی صدر شخصی را انتخاب می کرد که جرأت نمی 
کرد بگويد بنی صدر اشتباه کرده و از حدش تجاوز نموده، به محض اين که آن دو 

نماينده او نماينده يعنی نماينده امام و نماينده دوستان مطلبی به ضرر او می گفتند 
استعفا می کرد و هيأت از هم می پاشيد، لذا قرار شد شخص نماينده او کسی باشد که 

 .به مسائل به همان صورتی که هست بنگرد و استعفا ندهد

او می گفت در اين . را در نظر گرفتم) رحمت هللا عليه(من آيت هللا اشراقی 
ولی تيپ بنی . حاضر شد! برای خدا قبول کن: من گفتم. مسئله آبروی من می رود

صدر حاضر نبودند، لذا ديديد که فردی که او می بايست انتخاب کند خيلی دير انتخاب 
خيالمان راحت شد که هيأت به هم نمی .         ً                             من شديدا  تالش کردم تا آن ها قبول کردند. شد

                                     ً                                     خورد و می دانستم که اين اوست که دائما  به دستور گروه ها و سازمان ها خطا می 
هرچه کرديم تا او بر : د و باالخره هم ديديد که آقای اشراقی در اعالميه ای گفتکن

الزم ديدم در اينجا از آيت هللا اشراقی به . طبق قانون اساسی عمل کند نشد که نشد
البته آقای . عنوان کسی که خودش را حاضر شد در اختيار اسالم بگذارد تقدير نمايم

گرفت که آن ها نگويند تو حتی يک کلمه به نفع ما اشراقی گاهی هم موضع هايی می 
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در اين قضيه هم با امام مشورت کردم و استداللم را خدمت ايشان عرض کردم . نگفتی
و با آقای هاشمی هم در انتخاب آقای اشراقی مشورت کردم و ايشان هم استدالل مرا 

 :وی تأکيد می کند )١٨(»پذيرفت 

و جناح او .] ن. منظور بنی صدر است[با او من تمام  کارهايی که در رابطه «
                                                 ً                           می خواستم انجام دهم با امام مشورت می کردم و اکثرا  با آقای هاشمی هم مشورت می 

البته . من می توانم بگويم که کاری نبود که بدون مشورت با آقای هاشمی بکنم. کردم
راف می کنم و اين که به غير از امجديه که بايد بگويم اشتباه کردم و به اين اشتباه اعت

  )١٩(» .آدم اگر اشتباه کرد به آن اعتراف کند خود يک شجاعت است

ای آقای خمينی به عنوان قانونی که  مهمترين مرحله کودتا با بيانيه ده ماده
در . صدر، به اجرا درآمد بايستی بدان عمل شود و پذيرش آن بويژه از سوی آقای بنی

ت قانونی، فوق قانون اساسی قائل شدن برای آقای حقيقت زير بار آن رفتن، مشروعي
شد، و پس از آن افتادن در دام حکميت که نتيجه آن زمينه شرعی  خمينی محسوب می

  . و قانونی مهار رياست جمهوری و يا حذف وی را بدنبال داشت

، آقای اشراقی را بعنوان نماينده خود، ١٣۶٠فروردين  ١٨صدر در  آقای بنی
سازد که تا تاريخ فوق آقای  اين انتخاب روشن می. فره انتخاب کردبرای هيئت سه ن

کرده که آقای خمينی، خارج از معادله و حامی و پشتيبان وی در  صدر فکر می بنی
اش شود که حق با  طرف است و اگر معلوم لحظه حساس خواهد بود و يا حداقل بی

چنين مأموريتی آقای  وی است، جانب ايشان را خواهد گرفت و مناسبترين کس برای
جمهوری در هيئت سه نفره،  انتخاب آقای اشراقی بعنوان نماينده رئيس. اشراقی است

  . کنی، توپ را عوضی تو گل خودی زده باشد مثل اين بود که بازی

  
 سنجی قبل از شروع کار هيئت        وضعيت

طالعيه ، کار خود را آغاز کرد و اولين ا٢٣/١/١٣۶٠هيئت سه نفره در تاريخ 
ّ                         ً            ام ا قبل از اينکه هيئت رسما  کار خود را . فروردين انتشار پيدا کرد ٢۵آنها در تاريخ   

ای و قبل از شروع کار  سنجی بعد از بيانيه ده ماده برای آزمايش و وضعيت. آغاز کند
صدر،  ، مدير مسئول روزنامه ميزان آقای رضا ۶٠فروردين  ١٧هيئت در تاريخ 

زپرس سه شعبه ويژه بعلت نشر مطالب خالف واقع، اخالل در بدستور آقای عابدی با
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  )٢٠( .امنيت کشور و افترا و اهانت، بازداشت و روزنامه توقيف گرديد

ّ                                          بر اثر کوشش و مساعی جد ی رياست جمهوری، آقايان بازرگان و سحابی و                       
فروردين  ٣١ساير اعضاء نهضت آزادی، مليون و روحانيون آزاديخواه در تاريخ 

دادگاه عمومی تهران، از روزنامه رفع توقيف بعمل آورد و مدير  ٣١به شع ۶٠
  )٢١( .مسئول آن آزاد گرديد

ّ                                                                توج ه ويژه، روزنامه انقالب اسالمی به اين مسئله و همآهنگ کردن مبارزه،    
های  متحد و يکپارچه همۀ آزاديخواهان تا رفع توقيف از روزنامه ميزان را در شماره

توانيد مورد مطالعه قرار  نقالب اسالمی، بطور مشروح میروزنامه ا ۵١٨تا  ۵٠٧
  . دهيد

که روزنامه ميزان را بستند و آقای رضا صدر  ١٣۶٠فروردين  ١٧شب 
. بود) س.ح(مسئول آن بازداشت گرديد، کشيک آن شب دفتررياست جمهوری باآقای 

خر اين وی دراين رابطه به آقای موسوی اردبيلی دادستان کل کشورتلفن کردوگفت، آ
اند؟ آقای موسوی اردبيلی  چه وضعی است، چرا و بچه دليل روزنامه ميزان را بسته

  . طبق روش مخصوص خودش يعنی روش ابوموسی اشعری گفت نگران نباشيد

اند، شايد خالف قانون عمل کرده  شايد کارهايی کرده باشد که بسته. شود درست می
حساب و  در جمهوری اسالمی بی. است دانم ولی مسلم است که کاری کرده باشد، نمی

  . شود کتاب کاری انجام نمی

شود، بگوئيد، شايد کاری کرده باشد، شايدخالف قانون  گفت، اينکه نمی) س.ح(آقای 
دانيد پس چه کسی  دانم وقتی شما که دادستان هستيد، نمی عمل کرده است و من نمی

دانيم که  دانيد، ما هم می ه میبايد بداند؟ سپس آقای موسوی اردبيلی گفت آقا شما ک
  . شود اند، شايد هم اشتباه شده باشد، معلوم می کاری برخالف قانون کرده

گفت، اين چه موضعی است از جانب دادستان کل کشور که ) س.ح(در اين لحظه آقای 
شود با اين شايدها و نشايدها  مگر می. شايد خالف کرده است. شايد اشتباه شده باشد

روزنامه انقالب اسالمی ساکت . نشينيم ما که ساکت نمی. ی را بستا روزنامه
در اين موقع دادستان آب پاکی را روی دست آقای . کند نشيند و کار خودش را می نمی

بنديم يعنی  او را هم می ».بنديم نگران نباشيد او را هم می«: ريخته و گفت) س.ح(
  )٢٢( .بنديم که روزنامه انقالب اسالمی را هم می اين
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  پيام آشکار هيئت وسيله اشراقی

                                       ً                         اندکی بعد از آغاز کار هيئت سه نفره کامال  مشخص شد که هيئت نه تنها 
کند، بلکه خود  طرفانه و به قصد حل اختالف نگاه نمی طرف نيست و مسائل را بی بی

مدعی پر و پا قرص رياست جمهوری است و آقای اشراقی هم همگام و هم رأی دو 
 ۶جمهور، در هيئت سه در تاريخ  آقای اشراقی نماينده رئيس. گر استنماينده دي

ای با خبرگزاری پارس و روزنامه انقالب اسالمی در پاسخ به  ارديبهشت در مصاحبه
) سه نفری(که معلوم است اين هيئت  تا جائی«: سؤال خبرگزاری پارس که پرسيد

ر دانشگاه شناخته شود و که مقص برای رسيدگی به مسئله دانشگاه تشکيل شد و اين
همچنين برای رسيدگی به تخلفات مسئوالن است و از آنجا که شما فرموديد، اين هيئت 
برای حاکم کردن يکی و محکوم کردن ديگری تشکيل نشده است، پس وظيفه اصلی 

  ) ٢٣(» هيئت چيست؟

از اينکه گفتم هيئت قصد ندارد که يکی را حاکم کند و يکی را محکوم «: گفت
   ّ                               واال  چه بسا اگر مدارکی به اين هيئت . ظورم اين است که تمام همت ما اين نيستمن

به محکوميت مسئولی و حاکم بودن مسئول ديگری و يا محکوم بودن . ارائه بشود
ّ       ام ا همت . ای و در خط امام بودن و انقالب بودن روزنامۀ ديگری، حکم کند روزنامه  

که برای مسئولين جرمهايی پيدا کنيم و به  ریما برای اين نيست اين تفتيش کنيم، بطو
ا اين منافات ندارد با اين... سر آنها بکوبيم ّ                          ام  که کسی جرمی کرده باشد و ما به جرم او   

و آخر االمر هم به . کنيم و بعد طی آن دستور و فرمان امام عمل بکنيم رسيدگی می
و . نظرم امام بوده استخواهم بگويم آنچه که  ولی می. آقای دادستان کل معرفی کنيم

زدايی  گرديم که تشنج اين روح فرمان امام است و ما دنبال اين روح و به دنبال اين می
وای بسا که در يک موردی رفع اختالف اين باشد که يک . و رفع اختالف بشود

ّ                                        ام ا خدا نکند که برای مسئولی چنين گرفتاری . مسئولی مواخذه و از کار برکنار بشود  
  ) ٢۴(» .پيش آيد

خبرنگار انقالب اسالمی نظر آقای اشراقی را در مورد بحث آزاد و اينکه به 
تواند، در راديو و تلويزيون انجام  عقيده ايشان بحث آزاد بين مسئولين مملکتی می

  : بگيرد؟ پاسخ داد

که وضعيت جنگی  بدليل اين. در وضع فعلی بين مسئوالن مملکتی صالح نيست«
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نگار متوجه اين نکته باشيد که  عاده است و شما برادران روزنامهال است و اوضاع فوق
زمان جنگ يک زمان استثنايی است و علت تشکيل اين هيئت هم بخاطر زمان جنگ 

چرا که خود مسئولين کارهاشان را تشخيص . است واال اين مملکت هيئت الزم ندارد
ءهللا از خط مستقيم منحرف دهند و درايت دارند و به کارهايشان بصير هستند و انشا می
  . شوند نمی

. دانم بنابراين، زمان جنگ چون حالت استثنايی دارد من به هيچ وجه صالح نمی
             ً چرا؟ چون قهرا  . مسئولين مملکتی را دعوت کنيم تا بيايند و مناظره تلويزيونی بکنند

ی طرفداران غالب خوشحال هستند وطرفداران مغلوب ناراحت ووقتی ناراحتی و راحت
  )٢۵(» .کشاند کند وجامعه را به فساد می خوداين ايجاد عقده می. با هم برخورد کردند

البته برداشتی که شخص من از بحث آزاد دارم، آن «: دهد خبرنگار توضيح می
است که در بحث آزاد مهم روشن شدن حقايق و مبهمات است نه غالب شدن يک 

  . طرف و مغلوب شدن ديگری

دانيد، هميشه وقتی مسئله روشن شد،  بله، می«: دهد می آقای اشراقی توضيح
شود، وقتی که باطل روشن شد، طرفداران باطل سرافکنده و  باطل هم روشن می

و اين در جو فعلی . کنند شوند و نسبت به جامعه ما درگيری ايجاد می ای می عقده
در داخل چرا که در زمان جنگ بايد از هر حيث آرامش . اشکال دارد) زمان جنگ(

  )٢۶(» .مملکت حکومت کند و ديگر جنگ داخلی، حتی جنگ اعصاب در داخل نباشد

چون اوضاع جنگی «پرسد بنابراين                          ً             خبرنگار که مطلب را دقيقا  گرفته است می
لذا ... فالن روزنامه توقيف شود و .                       ً                     و استثنايی است، پس مثال  مطبوعات اينجور نباشد

  . استثنايی بيشتر تشريح بکنيد خواستيم مقصودتان را از کلمۀ می

گويم، اگر در زمان جنگ برای پيروزی ما  من صريح می«: آقای اشراقی گفت
ای ولوهرچه خوشنام، مضر تشخيص داده شود، اين روزنامه بايد تعطيل  يک روزنامه

گويم اين  ای هم تعطيل بشود هيچ مانعی ندارد اين است که من می اگر روزنامه... شود
يک وقت . ای سراغ ندارم البته من درحال حاضر چنين روزنامه. نائی استزمان استث

چرا که . خواهم به روزنامه انقالب اسالمی ايراد کنم ذهنتان نرود به اينکه من می
                                                 ً                        موضع روزنامه انقالب اسالمی ازلحاظ انتقادات تندش فعال  درحال بهتر شدن از سابق 

  )٢٧(» .است
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وقتی «ود گفت که مسائل نبايد روشن بشود، چون ش پيام را روشنتر از اين نمی
شود، وقتی باطل روشن شد، طرفداران باطل  مسئله روشن شد، باطل هم روشن می

ها حق ندارند در روشن کردن مسائل گام  و روزنامه »شوند ای می سرافکنده و عقده
بود، که ای صدر و روزنامه انقالب اسالمی                  ً               و اين بيان دقيقا  متوجه آقای بنی. بردارند

زيرا طرف مقابل يک مجموعه بود که  »مسئولی مواخذه و از کار برکنار شود«بسا 
به اين دليل ساده که امضای . شد برکناری هر کدام از آنها، متوجه ديگر آنان نيز می

بيانيه الجزاير که به موضوع اصلی برخورد تبديل شده بود، آقای نبوی از طرف 
می رفسنجانی و با موافقت آقای خمينی، آن را امضاء آقايان بهشتی، رجائی، هاش

حال برکناری يکی، برکناری مابقی را در بطن خود داشت و اين برای آقای . کرده بود
خمينی غيرممکن بود که بر حرفهای گذشته خود قلم بطالن بکشد و انحصارگری را 

ّ   ام ا . ن برودوسيله آنان تأييد نکندو اجازه دهد شيرازۀ امور از دست خودش بيرو  
  . بود و نه کس ديگری صدر تنها بود و برکناريش تنها متوجه خود وی می آقای بنی

صدر را شناخته بود،  نظر به اينکه آقای خمينی، روحيه و روانشناسی آقای بنی
برای بدست آوردن فرصت مناسب و چيدن ميوه رسيده، با به نعل و به ميخ زدن وی 

شد تا وی دست به  داد و بدين طريق مانع می ر میرا در وضعيت خوف و رجاء قرا
حلهای  عمل جدی بزند و يا تصميم قاطعی در مورد وضعيت خود بگيرد و يا به راه

  . ديگری بينديشد

صدر حرفهای تو خالی و ظاهری آقای خمينی که تعريفی  به همين علت آقای بنی
ا آنجاهائی که حمله به   ّ ام  . گرفت شد، فوری می و يا تشويقی از زبان ايشان جاری می

وی بود و يا با ايماء و اشاره و غمض عين، طرف مقابل را به حمله عليه وی 
افتاد که حمله عليه خودش را به طرف  گشت و گاهی اتفاق می داشت غافل می وامی

  )٢٨( .خرداد آقای خمينی ۶بويژه سخنرانی . داد مقابل نسبت می

  
  هيئت و بستن روزنامه 

از مسئولين مطبوعات، برای  ٣٠/١/۶٠حل اختالف در تاريخ هيئت سه نفر 
ای با آنها، در وزارت کشور دعوت بعمل آورد و اينجانب بعنوان  شرکت در جلسه

در بحثی که هيئت با . نماينده روزنامه انقالب اسالمی در آن جلسه شرکت کردم
می و مسئولين مطبوعات ـ که در حقيقت طرف خطاب آنها روزنامه انقالب اسال
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                      ً                                               ميزان بود ـ داشت، کامال  مشخص بود که هدف بستن دو روزنامه فوق است و اين 
جلسه هم برای خالی نبودن عريضه و وانمود کردن به مردم که ما با آنها اتمام حجت 

گزارش جلسه ذکر شده و هدف نهايی آن را به اطالع رياست . باشد ايم، می نيز کرده
که ممکن بود  جوانب کار و کم و زياد کردن تا جائیجمهور رساندم و پس از سنجيدن 

برای اطالع مردم، ريشه و خالصه بحث آن جلسه را تحت عنوان حضور در جلسه 
به رشته تحرير در  ۶٠ارديبهشت  ١٢هيئت سه نفره حل اختالف در سرمقاله شنبه 

  )٢٩(. آوردم

به دوستان  بر من مسلم شده بود که روزنامه در آينده بسته خواهد شد و لذا
گفتم، هر کسی هر چه دارد، تا وقت باقی است برای انتشار آماده کند که عنقريب 

فروردين هيئت، مسئولين جرايد  ٣٠همچنانکه ذکر شد در . روزنامه بسته خواهد شد
در آنجا معلوم شد که هدف بستن . ای دعوت کرد به جلسه) پنج روزنامه(کشور را 

سخنگوی هيئت خطاب به اينجانب گفت، روزنامه شما . روزنامه انقالب اسالمی است
با اصرار من که تخلفات کدامها هستند، مگر جلسه برای اين نيست . تخلف دارد ١۶

که مطبوعات وضع خودشان را در رابطه با هيئت بدانند تا ايراد و اشکالها برطرف 
اصرار که . شود پاسخ اين بود که پرونده روزنامه شما برای رسيدگی ارسال می. شود

پس چرا مرا به اين جلسه دعوت کرديد، اگر برای اتمام حجت هم باشد که الاقل 
  . بايستی تخلفات گفته شود تا شايد توانستيم و خود را اصالح کرديم

                                        ً    تخلف را عنوان کردند و يک تخلف را هم بعدا  به  ١۶با اصرار، دو تخلف از آن 
ها باشد که               ً               ن کردند، طبعا  بايستی مهمترينصدر گفته بودند تخلفاتی که عنوا آقای بنی

  : عبارت بود از

محکومين دادگاه ويژه مواد مخدر در مقابل «ـ چرا روزنامه تيتر زده است ١
  ) ٣٠( »چشمان حيرت زده مردم در خيابانهای تهران تيرباران شدند

ـ چرا ما با آقای مهدی هادوی اولين دادستان انقالب و عضو شورای نگهبان ٢
اگر بنا باشد پاسخ انتقاد زندان باشد بايد گفت ای «ايم که او گفته است  حبه کردهمصا

  )٣١( »شود ها بنام تو انجام می قانونی قانون چه بی

صدر گزارش شده بود، اين بود که چرا  ـ تخلف سوم روزنامه که به آقای بنی٣
  )٣٢(. ايم کردهما صفحه اول روزنامه ميزان راپس ازآزادی، در روزنامه خود کليشه 
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  تسريع در پردۀ نهايی کودتا 

داشت  ای و عليرغم اينکه بيانيه مقرر می بالفاصله بعد از اعالم بيانيه ده ماده
و » .دخالت هر يک از مقامات در امور مربوط به مقام ديگر برخالف قانون است«که 

گانهای نبايستی در امور يکديگر دخالت کنند، مجلس، دستگاه قضايی، دولت و ار
سرکوبگر با حمايت و همکاری هيئت سه نفره، دست بکار شدند که تا جائی که 

های مردمی، اختيارات قانونی  ممکن است رياست جمهوری را تضعيف کرده و ريشه
و برای روی صحنه آوردن هر چه زودتر پردۀ نهايی . و صدای وی را قطع کنند

  : کودتا، بطرق مخلتف دست بکار شدند

  .در امور فرماندهی و جنگ و کارشکنی در کار صلح ـ  دخالت١

بيانيه که ناظر به فرماندهی کل قوا، اطاعت از فرماندهی کل  ۵و  ۴، ٣مواد 
قوا، دخالت نکردن در امور جنگ و رسيدگی مسائل دفاع در شورايعالی دفاع و پس 

ين حوزه از تصويب، تصميم اجرا با فرماندهی کل قوا بود، با دخالت عمدی خود، در ا
کردند و لذا هيئت صلحی که آمده بود و با اجازه و تأييد آقای  نيز کارشکنی را شروع 

- ٣٠خمينی قرار بر متارکه جنگ بود وعربستان و کويت هم حاضر به پرداخت 
ميليارد دالر خسارت بودند  و نيز مفاد قرارداد الجزاير که بين شاه و صدام حسين ۴٠

عقد شده بود، معتبر شناخته می شد، به کارشکنی در الجزيره من ١٩٧۵در سال 
قبل از آنکه به توضيح دخالت و کارشکنی در امور فرماندهی کل قوا و . پرداختند

  . شود صلح بپردازم، مختصری به کار هيأتهای ميانجی صلح و کوشش آنها اشاره می

  
  هيأتهای ميانجی صلح 

هه اول جنگ توانستند قوای که نيروهای مسلح ايران، در يکی دو ما بعد از آن
های  گير کنند و از بخشی از مناطق اشغالی بيرون برانند و همه نقشه دشمن را زمين

گير بود که هيئتهای  صدام، نقش بر آب شد و موفقيت نيروهای مسلح چنان چشم
      ّ                                                            حسن ني ت صلح برای متارکه جنگ و آتش بس از کشورهای عضو کنفرانس اسالمی 

پس از . ور مداوم بين تهران و بغداد در رفت و آمد بودندو عضو عدم تعهد، بط
تمام . مذاکرات طوالنی، سرانجام صدام به پيشنهاد صلح عدم تعهدها تن در داد
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مذاکرات و پيشنهادهای مختلف هيأتهای صلح کنفرانس اسالمی و عدم تعهدها در 
نی نيز گرفت و به نظر آقای خمي شورايعالی دفاع مورد بحث و بررسی قرار می

                                  ّ                                   رسيد و سرانجام پيشنهاد هيئت حسن ني ت عدم تعهدها به تأييد آقای خمينی و  می
  . تصويب شورايعالی دفاع رسيد

هيأتهای ميانجی صلح و متارکه جنگ پيشنهادهای مختلفی داده بودند و هر بار 
شدند، پيشنهادها به  که با مقاومت و پايداری و موفقيت نيروهای مسلح مواجه می

آقای علی . آمد کرد و صدام نيز کوتاه می های ايران تغيير می واستهسمت خ
اميرحسينی رابط ويژه و پيک مخصوص رياست جمهوری و آقای خمينی در رابطه با 
جريان صلح و نظر آقای خمينی نقل کرد، شب که هيئت آمده بودند و پيشنهاد صلح 

در جماران . به جماران بردمصدر را برای آقای خمينی  آورده بودند، پيغام آقای بنی
در دفتر آقای خمينی گفتند که شبها از اين ساعت به بعد هيچ کس جز حاج احمدآقا 

من گفتم اين . توانيم بوی اطالع دهيم نمی بدرون منزل آقای خمينی راه ندارند و ما می
ً                                         يک مسأله مهم مملکتی است و حتما  بايد پيغام را همين امشب بدست آقای خمينی                                

تواند به درون خبر بدهد و  گفتند فقط احمد آقا می. نم و جواب آن را هم بگيرمبرسا
تلفن کردند، او رفته بود . گفتم هر جا هست به او خبر بدهيد. احمد آقا نيز اينجا نيست

رفت درون و بعد آمد و . به احمد جريان را گفتم. دقيقه بعد آمد ١۵منزل جمارانی، 
صدر را که  ونی شدم و آقا را ديدم و پيغام آقای بنیمن وارد اندر. گفت بيا داخل

آقا اول فکری کرد و بعد گفت من موافق . متضمن شرايط صلح بود به ايشان دادم
زيرا ممکن است که اينها از سرزمينهای ما . هستم که با اين شرايط صلح بشود

ا بهتر است که اسم آ. بيرون نروند و اين لکه ننگی باشد به دامن ما ّ                    ام  ن را صلح  
شود که هم وارد مذاکره صلح بشويم و هم اسم آن را صلح  من گفتم آقا نمی. نگذارند
صدر بگوئيد او خودش اديب است و يک لغتی  شما به آقای بنی: آقا گفتند. نگذاريم

  . برای آن پيدا خواهد کرد

شود اسمی از آن نبرد و هيأت، هيئت  من گفتم در هر حال اين صلح است و نمی
من فقط به خاطر خود آقای : آقا پس از کمی فکر و مکث گفتند. نجی صلح استميا
ترسم که بعد از صلح روزنامه جمهوری اسالمی و صبح  گويم و می صدر می بنی

من . آزادگان توطئه کنند و بنويسند مرگ بر سازشکار و مسأله برای وی درست کنند
ه آنها فکر کنند شما موافق گفتم آقا اين راه دارد و اين عمل در صورتی است ک
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کاری نخواهند داشت  ايد، جرأت چنين نيستيد ولی اگر بدانند که شما نيز موافقت کرده
و برای اينکه مسأله حل شود بهتر است که شما احمد آقا را نيز بفرستيد تا در 
                                                        ً                 شورايعالی دفاع شرکت کند و بر امور نظارت داشته باشد، بعدا  کسی جرأت مخالفت 

فرستم و فردا احمد آقا را فرستاد و  آقا قبول کردند و گفتند احمد را می. داشت نخواهد
احمد آقا در . بعد از اينکه مسأله با آقای خمينی تمام شد. در شورايعالی شرکت کرد

  . بيرون به من گفت برای من کار درست کردی و دست مرا تو حنا گذاشتی

آغاز «، تحت عنوان ١٣۶٠ن فروردي ١١روزنامه انقالب اسالمی در تاريخ 
ورود هيئت و مذاکره » بررسی پيشنهادات ايران و عراق برای پايان جنگ

جمهور با احمد سکوتوره و مالقات هيئت با شورايعالی دفاع با حضور احمد آقا  رئيس
  : را چنين گزارش کرده است

 اين. هيئت رسيدگی کننده به جنگ تحميلی عراق عليه ايران وارد تهران شد«
جمهور و فرمانده کل قوا، يا سر عرفات رئيس کميته اجرائی  هيئت از سوی رئيس

سازمان آزاديبخش فلسطين، تيمسار فالحی رئيس ستاد مشترک ارتش جمهوری 
اسالمی ايران، سرهنگ فکوری وزير دفاع و فرمانده نيروی هوايی، تيمسار سرتيپ 

ران مورد استقبال قرار شرفخواه معاون نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی اي
جمهور  اعضای اين هيأت طی جلسه کوتاهی در پاويون جمهوری با رئيس. ... گرفتند

  . کشورمان گفتگو کردند

پس از مراسم استقبال از اعضای هيأت رسيدگی کننده جنگ تحميلی دکتر 
جمهوری و فرمانده کل قوا اعضای هيئت را تا هتل  صدر رئيس سيدابوالحسن بنی

فروردين  ١٠(ديروز  ۵٠/١٢در ساعت . ل محل اقامت هيأت همراهی کردنداستقال
جمهوری گينه در محل هتل استقالل با دکتر سيد ابوالحسن  احمد سکوتوره رئيس) ۶٠
  . جمهوری اسالمی ايران بطور خصوصی ديدار و گفتگو کرد صدر رئيس بنی

دقيقه  ۴۵/١۶کننده ساعت  موافق گزارش خبرگزاری پارس هيئت رسيدگی
با اعضای شوريعالی دفاع در محل ستاد مشترک ارتش ) ١٠/١/١٣۶٠(ديروز 

به گزارش خبرگزاری پارس اعضای هيئت . جمهوری اسالمی ايران ديدار کرد
جمهور گينه، حبيب شطی دبيرکل  احمد سکوتوره رئيس: کنند عبارتند از شرکت

زاديبخش فلسطين، حاج کنفرانس اسالمی، ياسر عرفات رئيس کميته اجرائی سازمان آ
جمهور بنگالدش، ضياءالحق  جمهوری گاميبيا، ضياءالرحمن رئيس داود رئيس
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وزير ترکيه، تنکو احمد وزيرخارجه  جمهور پاکستان، بولنت الودسو نخست رئيس
  .مالزی و مصطفی نياس وزيرخارجه سنگال

قوا،  جمهوری و فرمانده کل صدر رئيس در اين ديدار همچنين سيدابوالحسن بنی
وزير، تيمسار سرتيپ فالحی جانشين رئيس ستاد مشترک،  دمحمعلی رجائی نخست

سرهنگ جواد فکوری وزير دفاع و فرمانده نيروی هوايی، مرتضی رضايی فرمانده 
االسالم سيداحمد  سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعضای شورايعالی دفاع و حجت

  . ... خمينی شرکت دارند

کننده به جنگ تحميلی عراق عليه  بايد با هيئت رسيدگی که می در اين جلسه مطالبی
  )٢۶پيوست سند شماره ( )٣٣(» .ايران عنوان شود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

جمهور و فرمانده  ، پس از ديداری با رئيس۶٠فروردين  ١٠هللا اشراقی در  آيت
به چند مسأله با  راجعصدر بود و بعد  کل قوا، گفت هدف اول ديداری از آقای بنی

مسأله ديگر راجع به آمدن اين هيئت بود که اميدواريم «ايشان صحبت شد، از جمله 
آقای اشراقی در رابطه » .اين جنگ به نفع اسالم و مملکت هر چه زودتر پايان يابد

که «: مسائلی که در رابطه با آمدن اين هيئت مورد بحث قرار گرفت، اظهار داشت
سه گانه ايران را ايشان شرح دادند و به نظر من هم آن پيشنهادات سه  همان پيشنهادات

  )٣۴(» .گانه خيلی خوب است و بايستی روی آن پافشاری کنيم

دار  جمهور گينه که سرپرستی هيئت اعزامی را عهده احمد سکوتوره رئيس
، در جده در يک کنفرانس مطبوعاتی ١٣۶٠فروردين  ١٣است در روز پنجشنبه 

  : لبی که قابل گفتن برای عموم قبل از تصميم نهايی بود، گفترؤس مطا

پيشنهاد جديد خواستار . اين هيئت يک آتش بس جديدی را پيشنهاد کرده است«
  : موارد ذيل است

  . ـ برقراری آتش بس و اخراج تمام نيروها از مرزهای مشترکشان١

ايی درباره ـ تشکيل يک کميته مشترک برای نظارت اين امر و بررسی ادعاه٢
  . اروند رود

  )٣۵( »ـ تشکيل يک دادگاه نظامی برای بازرسی داليل جنگ٣

حبيب «و بنابه خبرگزاری پارس به نقل از خبرگزاری يونايتدپرس از بيروت 
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شطی سخنگوی هيئت اعزامی کنفرانس اسالمی از تهران با پيشنهادات جديدی برای 
حبيب شطی در دو . وارد بغداد شد خاتمه دادن به جنگ هفت ماهه عراق عليه ايران

  ) ٣۶(» ماه گذشته چندين بار از بغداد و تهران ديدار داشته است

فروردين در  ١۴جمهور پاکستان در تاريخ  ژنرال دمحم ضياءالحق رئيس
  : آباد اعالم کرد اسالم

کميسيون رسيدگی به جنگ عراق و ايران تصميم گرفته است تا برای تعيين «
  )٣٧(» .المللی اسالمی تشکيل دهد جنگ يک کميسيون بينمتجاوز در اين 

دهد، به ديدار آقای خمينی رفتم و درباره  صدر هم توضيح می آقای بنی
آقای خمينی گفت، پيشنهاد خوبی است، «پيشنهادهای دو هيئت با ايشان مذاکره کردم 

ّ                      کار را بر اين اساس تمام کنيد ام ا اسمش را صلح نگذاريد چطور جور  خودتان بلديد.                               
گفتم چرا؟ پاسخ داد صلح ! ايد کنيد و بچه عبارتی بگوئيد که تصور نکنند صلح کرده

مخالف زياد دارد، همين حاال روحانيون آذربايجان اينجا بودند، با صلح کردن مخالفت 
درونم بر آشفته بود، گفتم . شود ناديده گرفت بسيارند که مخالفند، اينها را نمی. کردند می

گيری ما را  تجربه گروگان. هر اسمی رويش بگذاريم، صلح است. ح استصلح، صل
همه دانستند که قرارداد تسليم امضاء شده . بجای قرارداد کلمه بيانيه گذاشتند. بس است

مردم درست به همين دليل که اين . اند مردم موافق صلح شرافتمندانه. است و بدتر شد
خواهند که به  اند، جنگ را برای آن می شده دهند، مطمئن آقايان شعار ادامه جنگ می

های قدرت خويش را محکم سازند و مردم را با وجود همه مشکالتی که  بهانه آن پايه
نه، اگر اين پيشنهاد . شوند، ناگزير از رعايت سکوت سازند هر روز برآنها افزوده می

اگر نه، رها . کنيم کنيد، موافقت را با توجه به وضعيتی که ما داشتيم، پيروزی تلقی می
  )٣٨(» بکنيد: سر را پائين انداخت و گفت. کنيم

کشورهای عدم تعهد پيشنهاد کرده بودند که عربستان و کويت و کشورهای 
ميليارد دالر غرامت به ايران بپردازند عراق هم مناطق  ٣٠-۴٠خيز خليج فارس  نفت

لمللی يکديگر قرار ا اشغالی را تخليه کند و نيروهای دو کشور پشت مرزهای بين
المللی  بگيرند و به اندازه توپ رس يعنی چند کيلومتری هم در داخل از مرزهای بين

طرف شود و پس از انجام اين  نشينی کنند و تمام اين مناطق بی دو کشور عقب
  . مراحل، اختالفات دو کشور از راه سياسی حل و فصل گردد
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بر متارکه جنگ و پيشنهاد ، که قرار ١٣۶٠در طول فروردين و ارديبهشت 
صلح موافق پيشنهادهای ايران با موافقت آقای خمينی و تصويب شورايعالی دفاع 
گرفته شده بود و هيأتها نيز موافقت خود را اعالم کرده بودند و به بغداد رفته و 
موافقت صدام نيز را گرفته بودند و قرار بود که در خرداد برای نهايی کردن آن و 

که در تهران در خرداد فاز آخر کودتا به روی . بس به تهران باز گردنداعالم آتش 
خرداد به تهران  ٢۵صدر که قرار بود هيأت در  ی آقای بنی صحنه آمد و موافق گفته

وزير به آنها تلفن شده و گفته بودند که در  باز گردند، از دفتر آقای رجائی نخست
  . هران نيايدتهران تحولی در حال تکوين است و هيئت به ت

جمهوری اسالمی و روحانيت حاکم که قصد به انحصار  حقيقت آنست که حزب
صدر  وجه، جنگ بدست آقای بنی در آوردن قدرت را داشتند، مايل نبودند که به هيچ

کردند و حتی آشکار نيز کرده بودند که با محبوبيتی  خاتمه پيدا کند زيرا چنين فکر می
بين نيروهای مسلح برخوردار است اگر جنگ با پيروزی صدر در جامعه و در  که بنی

و فرماندهی وی به پايان برسد ديگر قادر نخواهند بود با فرمانده پيروز که از جبهه 
جنگ برگشته و سوار بر تانک است به مقابله برخيزند و همه چيز از دستشان بدر 

صدر و کارشکنی  یبدين جهت آنها برای مقابله کردن آقای خمينی با بن. خواهد رفت
  : کردند در جنگ از مدتها قبل در چند محور زير عمل می

  الف ـ کارشکنی در تحقق صلح 

  ب ـ مانع شدن پيروزی در جنگ 

  های خريداری شده  ج ـ مانع ارسال اسلحه

  
  الف ـ کارشکنی در تحقق صلح 

۵  

 آقای بهشتی با دخالت در وظايف شورايعالی دفاع به چوب گذاشتن در صلح و
که هيأتهای صلح چندين بار آمده و  ١٣۶٠فروردين  ٢٧متراکه جنگ پرداخت و در 

رفت کرده بودند و سرانجام شرايط ايران را گردن گذارده بودند، در مصاحبه خود 
مذاکره با عراق بايد با حکومتی باشد که مردم عراق آن حکومت را نماينده «: گفت

  )٣٩(» .خود بدانند
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جلسه شورايعالی دفاع در مصاحبه با خبرگزاری پارس  ای پس از آقای خامنه
ای امام  بعد از فرمان ده ماده«: ، اظهار داشت١٣۶٠ارديبهشت  ۶در تاريخ 

شورايعالی دفاع در زمينه سياست خارجی و تسليحات و تبليغات مربوط به جنگ 
کشوری که در حال جنگ با تجاوزگر خارجی است ) ۴٠(» .هيچگونه مسئوليتی ندارد

و همه مسائل دفاع، تسليحات، متارکه جنگ و صلح بايد در شورايعالی دفاع مورد 
بحث و بررسی و تصويب قرار گيرد و سياست خارجی مشخصی را تدوين و پيش 

های  ببرد تا هيأتهای حسن نيت صلح و کشورهای ديگر به حقانيت کشور و خواسته
ها بحق کشور  تسليم خواسته به حقش گردن بگذارند و به تجاوزگر فشار بياورند تا

اگر شورايعالی دفاع و فرماندهی کل قوا، . گويد، هيچ مسئوليتی ندارد گردد، حال می
. نه در سياست خارجی مربوط به دفاع و تبليغات و حتی تسليحات، مسئوليت ندارد

  . پس ديگر چه فرماندهی کل قوا و چه شورايعالی دفاعی

ل شيطنت بوده و شيطنتهايش از خالل آقای هاشمی که در اين رابطه مشغو
ساعت نه صبح «: مطالبی که در اين رابطه در عبور از بحران نوشته آشکار است

چيزهايی در ارتباط با جنگ و . به زيارت امام رفتم) ١٣۶٠فرودين  ١٣پنجشنبه (
دانند  که مايلند جنگ زودتر تمام شود، صالح نمی امام ضمن اين. دانستم هيأت صلح می

ما کوتاه بيائيم و از اينکه شرط شود، بعد از صلح نبايد به ملت عراق، عليه صدام که 
کمک کنيم نگرانند، اگر اين مضمون بخواهد در قرارداد بيايد نگرانی دارند، 

ً                              مخصوصا  با توجه به انتظارات مردم عراق از همين مطلب آقای رفسنجانی ) ۴١(»      
ح بوده است و پيشنهاد را پذيرفته کمی شود که آقای خمينی موافق صل نيز فهميده می

  . شود دورتر اين مسئله روشنتر می

، ١٣۶٠فروردين  ١٢اش  آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزانه
فروردين  ١١روزنامه انقالب اسالمی [صدر در کارنامه ديروز  آقای بنی«: نويسد می
ی امروز و نوشته مايل است به جنگ خاتمه دهد ولی شعارهای راهپيماي] ۶٠

  )  ۴٢(»                   ً                        اظهارات امام يقينا  راه را برايشان بسته است

فروردين چه گفته که راه را بر صلحی که  ١٢ابتداء ببينيم آقای خمينی در روز 
به  ١٣۶٠فروردين  ١٢آقای خمينی در روز . خودش موافق آن بوده بسته است

در رابطه با  اسالمی طی پيامی از جمله مناسبت سومين سالروز تأسيس جمهوری
و در جنگ تحميلی و چه در جبهه و «:                     ّ               صلح و هيئتهای حسن ني ت چنين گفته است
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باشند، و ارادۀ چنين ملتی در  چه پشت جبهه تمام ملت در دفاع از کشور سهيم می
سرنوشت کشور و در جنگ و صلح تعيين کننده است و کسانی که به عنوان حسن 

                ً                     ّ  کنند، اگر حقيقتا  بشر دوست و با حسن ني ت  مد مینيت، پای در ميان گذاشته و رفت و آ
اند، بايد با رسيدگی کامل، ظالم را از مظلوم و  و به حکم اسالم به اين امر قيام نموده

غارتگر را از غارت شده و جانی را از کسی که بر آن جنايت واقع شده است شناسايی 
  . نموده و معرفی نمايند

ليم است، چنانچه در مقابل ظلم و جور ايستاده ملت ما در مقابل حق و عدالت تس
ما انتظار داريم تا هيأتی به تجاوزات و جنايات رسيدگی کامل نمايد و ظالم و . است

متجاوز را معرفی نموده و با آن طوری عمل کنند تا عبرتی برای متجاوزان به حقوق 
  . رداندتوان صلح و آرامش را بر جهان برگ بشر گردد و با اين شيوه نيز می

غمض عين از جنايتکاران و ناديده گرفتن جنايات ستمگران راه را برای ظالمان 
  )۴٣(» .باز و دنيا را به هالکت خواهد کشاند

کجای اين بيان آقای خمينی راه را بر صلح بسته است؟ خدا داند و آقای 
کند و بنابه گفته آقای هاشمی گويا قرار بوده است که آقای خمينی التماس ب: هاشمی

بيائيد ما را از شر صدام . پذيريم ايم و صلح را می بگويد، ما بيچاره شديم، ما آماده
آنچه . طبيعی است که رهبر بايد از موضع قدرت و دست باال حزف بزند. نجات دهيد

آقای خمينی در رابطه با هيأتهای صلح و پايان جنگ گفته است، همان مطالبی است 
                                 ّ               قيم به عنوان وظايف هيأتهای حسن ني ت صلح گفته شده که بارها مستقيم و غيرمست

  . است

با آقای رجائی «نويسد  ، می۶٠ارديبهشت  ٢١آقای رفسنجانی در يادداشت 
پيشنهاد ايجاد منطقه غيرنظامی در . درباره پيشنهاد صلح غير متعهدها صحبت کرديم
صدر  و آقای بنی ها اند، بعضی نظامی خاک ايران همراه با خروج نيروهای عراقی داده

  )۴۴(» .مايلند با تعديلی بپذيرند

هيأتهای ميانجی صلح و متارکه جنگ، پيشنهادهای مختلفی داده بودند و هر 
شدند، پيشنهادها به سمت  بار که با مقاومت و ايستادگی نيروهای مسلح مواجه می

بود که يک  ابتدا بحث شده. آمد کرد و صدام نيز کوتاه می های ايران تغيير می خواسته
منطقه غير نظامی در خاک دو طرف برقرار شود ولی ايران با آن مخالفت کرده بود 
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هيچ دليلی . کرد که ما تجاوزگر نبوده و نيستيم و به ما تجاوز شده است و استدالل می
ندارد که ما بخشی از خاک خود را منطقه غيرنظامی بکنيم و اين صدام است که برای 

از بستن قرارداد صلح و نفس کشيدن و بازسازی نيروهای خود،  اطمينان ما، که بعد
دوباره به ما حمله نخواهد کرد، بايد چند کيلومتر از خاک خود را غيرنظامی کند و 
سرانجام در پيشنهاد گنجانده شده بود که هر دو کشور به اندازه توپ رس چند 

طرف يعنی  ق بینشينی کند و اين مناط المللی عقب کيلومتری از مرزهای بين
و اين آن چيزی است که آقای هاشمی به قصد خارج کردن حرف از . غيرنظامی شود

  .موضع اصلی خودش از آن بعنوان تعديل ياد کرده است

    
  ب ـ مانع تراشی پيروزی در جنگ

پرستان به طرق مختلف و به وسيله امکانات و اهرمهايی  انحصارگران و قدرت
صدر مخالف روحانيت است و  کردند که بنی تبليغ می که در دست داشتند شب و روز

کند و حتی نصف ايران برود  صدر در خط اصيل اسالم، يک خط انحرافی ايجاد می بنی
و اين کسان چه روحانی و چه غيرروحانی . صدر پيروز بشود بهتر است که خط بنی

فصل سوم در تداوم همان خط نوری، کاشانی، بقايی و خمينی، که من به تفصيل در 
با اين تفاوت که تشنگان قدرت و . کردند ام، عمل می اين اثر آن را توضيح داده

کردند و بعضی ديگر نيز ناخودآگاه                             ً        ً       پيروان ديکتاتوری صالح عالما  و عامدا  عمل می
  . گرايی و تقليد کورکورانه، دنباله رو آنان بودند و از روی اغفال، تحميق، شکل

سين خمينی در مصاحبه خود با روزنامه انقالب در اين رابطه آقای سيد ح
و مرا از توضيحات ديگر . ها را گفته است گفتنی ١٣۵٩اسفند ماه  ٢۵اسالمی، در 

اين مسأله را در جامعه «: سازد که وی خاطر نشان می. کند نياز می در اين رابطه بی
  !مخالف است صدر                                       ً            کنند، به اين صورت که روحانيت ايران مثال  با آقای بنی مطرح می

من خودم در روحانيت ايران بوده و هستم و با خيلی از آنان نيز تماس دارم و 
                      ً    درصد روحانيت ايران فعال  با  ٩٠لذا بايد بگويم که . شناسم راه و روششان را هم می

ا اين روحانيت، روحانيتی است که در کنار است و در . صدر موافق است آقای بنی ّ                                                 ام   
متشخصين روحانيتند، علما و دانشمندان بزرگ اسالمی وجود  همين روحانيت کنار که

                         ً           اينها دوست دارند که واقعا  يک حکومتی ... اکثر اين روحانيت فعلی ناراضيند. دارند
. تخصص بکار گرفته شود. در ايران باشد که در آن حکومت لياقتها بکار گرفته بشود
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البته اين را . مخالف هم نيستند صدر را دوست دارند و هيچ جمهور آقای بنی اينها رئيس
ولی متأسفانه اين مسأله را . کنند کنند چرا که حساب بعضی جهات را می اعالم نمی

صدر مخالف است و آقای  گويند روحانيت با آقای بنی خالف جلوه داده شده و می
  )۴۵( ».صدر هم با روحانيت مخالف است بنی

رعشی، سيدصادق روحانی، کمبلين آنها آيات عظام شريعتمداری، نجفی م
بهاءالدين محالتی، قمی، شيرازی، شبير خاقانی و گلپايگانی، ناراضی و مخالف 
دها و مقلدينشان هم  َ                    روش آقای خمينی و حزب جمهوری اسالمی بودند و طبعا  م ر   َ  ً                                               
ّ                                                          ناراضی بودند ام ا اينها خود آن جربزه الزم را که در مقابل حزب و آقای خمينی                

جمهوری نيز چندان  ها و رئيس شتند و از جانب سياسيون و کالهیايستادگی کنند ندا
  . ديدند اقبالی نمی

هللا مرعشی نجفی در ديداری که من در قم باتفاق آقايان مبلغی اسالمی و  آيت
ايران عزيز از « :اميرحسينی با ايشان داشتم با ناراحتی هر چه تمامتر اظهار داشت

، ١٣۵٩و آقای قمی در مشهد در آذر ماه  )۴۶(»دست رفت، امان از اين انگليسيها
جمهور گفت شما ترتيب  در منزلش به اينجانب و آقای دکتر دوستکام نماينده رئيس

جمع شدن مراجع را بدهيد، من حاضرم در هر جا که باشد با ساير مراجع جمع 
. بشويم و مخالفت و نظر خودمان در مورد اداره کشور و جنگ و دولت اعالم کنيم

هللا شيخ بهاءالدين محالتی به آقای خمينی را نيز  های انتقادآميز و شديد الحن آيت هنام
  . در فصل سوم مالحظه کرديد

: گويد صدر می آقای حسين خمينی در دنباله مطلب خود در رابطه با مخالفين بنی
آن کنند، تحليلی است که طبق  ای هستند که تحليلی را که از اسالم می البته اينها عده«

هم در کنارش » استبداد«شان اين است که مکتب به صورتی بايد حاکم بشود که  عقيده
دانند که  که نمی در حالی» ديکتاتوری صالحه«گويند  يعنی همان که می. باشد

دزدی «: درست مثل اينکه بگويند. تواند صالحه باشد              ً           ديکتاتوری اصال  هيچوقت نمی
. هم معنايش همين است» ديکتاتوری صالح«پس . »فسق و فجور صالح«و يا » صالح

       ً      ً                                                   صدر قوال  و عمال  ثابت کرده است که تحليل از اسالم را به اين نحو قبول  و آقای بنی
خواهد که در ايران ديکتاتوری و  مخالف است و نمی» ديکتاتوری صالحه«ندارد و با 

) ۴٧(» .محال چه ديکتاتوری به اسم اسالم باشد و چه غيراسال. فاشيسم حاکم بشود
اسالمی به رهبری آقای بهشتی و سازمان  مشخصه بارز اين خط حزب جمهوری
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  . مجاهدين انقالب اسالمی، در عمل و نظر بود

گويد واليت فقيه آری،  صدر می آقای بنی«: گويد وی در رابطه با واليت فقيه می
ا استبداد فقيه خير و اين را بخوبی می ّ                                     ام  اند،     ً         قبال  هم نوشتهتوانيد در کتابهای ايشان که   

شان  اينها برنامه اصلی... چه خوب است که برادران اين کتابها را مطالعه کنند. دريابيد
صدر را در مقابل هم قرار بدهند تا بتوانند منويات کثيف  اين است که امام و آقای بنی

  )۴٨(» .خودشان را پياده بکنند

صدر و جنگ و صلح  نیاشان نسبت به ب وی در رابطه با آن دسته و عقيده
  : گويد می

ّ        ام ا عقيده« صدر برای جمهوری خطرناک  گويند آقای بنی اشان اين است که می  
حتی اين مسأله . پس بايد کنار برود. کند است و در خط اصيل اسالم، انحراف ايجاد می

ً      شان در مدرسه استاد شهيد مطهری تلويحا  گفتند را آقای رجائی در سخنرانی در آن .                                     
که  انی آقای رجائی گفت که اگر ما شش ماه ديرتر پيروز بشويم بهتر است از اينسخنر

دانم  ای خط انحرافی بوجود آيد و حتی من می امروز پيروز بشويم و بوسيله يک عده
صدر  گويند که اگر خوزستان برود، بهتر از اين است که آقای بنی يک عده از اينها می

ام و از خود  و من خودم با آنها بحث کرده. بگردد پيروز بشود و خطش در ايران حاکم
گويند خوزستان و حتی باالتر از خوزستان يعنی نصف ايران برود،  ام که می آنها شنيده

حاکم ) البته به عقيده آنها(و خط انحرافی ) صدر آقای بنی(بهتر از اين است که ايشان 
  )     ۴٩(» .قسمت حاکم بشودگويند در اين  بشود و بلکه اسالم اصيلی که خودشان می

  
  های خريداری شده  ج ـ مانع ارسال اسلحه

حزب جمهوری اسالمی و مجلس تحت امر بر سر آزادی گروگانها با 
صدر قرار و مدار  جمهوريخواهان و ريگان، در جهت حذف و يا کودتا عليه بنی

ت پيروزی پنهانی بستند و با تعلهای عمدی و حساب شده آزادی گروگانها را در جه
و  )۵٠(. ريگان بر کارتر در انتخابات رياست جمهوری آمريکا به تعويق انداختند

 ٣٠که چهار شرط ايران را برای آزادی گروگانها پذيرفته بود در  کارتر عالوه بر اين
     ً                                       صريحا  اعالم کرد در صورت آزادی گروگانها لوازم  ۵٩ )۵٢( آبان ۶و  )۵١( مهر

ده به ايران ارسال خواهد کرد و با وجودی که لوازم يدکی             ً          نظامی که قبال  خريداری ش
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تر  و نظامی در آن موقع که کشور درگير جنگ تحميلی بود، از نان شب برايش واجب
آبان را از اکثريت انداختند تا انتخابات  ٨حتی در آخرين فرصت، جلسه پنجشنبه . بود

عدم تشکيل جلسه  به نفع ريگان تمام شود آقای هاشمی رفسنجانی درباره علت
آمريکا و ساير دوستان و همکارانش به حدی در اين جنگ افروزی و «: مجلس گفت

تحريکات منطقه دست داشتند و دارند که نمايندگان ما حاضر به بحث در خصوص 
  ) ۵٣(» .گروگانها نيستند

آبان، همين نمايندگان که به زعم آقای  ١١که سه روز بعد يعنی  طرفه اين
اضر به بحث در خصوص گروگانها نبودند، در جلسه مجلس حاضر رفسنجانی ح

  . شدند و پيشنهاد کميسيون ويژه را برای آزادی گروگانها به فوريت تصويب کردند

در اين سه روز چه چيزی تغيير کرده بود که نمايندگان با طيب خاطر حاضر 
طبيعی است  شدند، آيا آمريکا دست از جنگ افروزی و تحريکات دست برداشته بود؟

تنها چيزی که عوض شده بود، اين بود که فرصت انتخابات در آمريکا از کارتر : خير
  . گرفته شد و به ريگان و جمهوريخواهان داده شده بود

مسأله گروگانها را «مهر ناخودآگاه لو داده بود که  ٣٠آقای رجائی در تاريخ 
ه به انتخابات آمريکا دنبال می ّ                              بدون توج  مجلس شورای اسالمی «زود که و اف» کنيم        

                           ً                          کند و باين مسأله که اگر مثال  گروگانها آزاد شوند کارتر  روال طبيعی خود را طی می
» .شود و کاری نخواهد داشت و اگر آنها آزاد نشوند ريگان در انتخابات پيروز می

)۵۴(  

ز ، ا۵٩دی  ٢٢بعد از زد و بندها و قبول قرارداد ديکته شده الجزاير، در تاريخ 
های خريداری شده  آيا آمريکا تعهد کرده است که اسلحه«آقای رفسنجانی سؤال شد، 

» .آمريکا چنين تعهدی نکرده است: توسط ايران را تحويل دهد؟ رئيس مجلس پاسخ داد
)۵۵ (  

های خريداری  آقای بهزاد نبوی هم در مورد صحبت به ميان نياوردن اسلحه
ما «: دن قرارداد پنهانی با جمهوريخواهان گفتشده ايران از آمريکا، جهت برمال نش

به هيچوجه نيازی به سالح آمريکايی نداشته و از چنان کشوری سالح نخواهيم 
ای برای  دولت ايران حتی در زمان تصويب و امضای بيانيه الجزايز کيسه... گرفت

   )۵۶(» .سالح آمريکايی ندوخته بود



     ٤١٠ 
  

  

رانی در جلسه شورای امنيت ، پس از سخن٢۶/٧/۵٩آقای رجائی در تاريخ 
سازمان ملل در نيويورک و پس از مذاکره با والدهايم دبيرکل سازمان ملل در 

  : مصاحبه مطبوعاتی از وی سؤال شد

کنيد که  ميليون دالر اسلحه در آمريکا دارد آيا شما سعی می ۴٠٠س ـ ايران «
  اين وسايل را بگيريد؟ 

. های زياد دارد کشور ما تعهدات و بدهیآمريکا به . ج ـ اين يک مسأله مهم است
ايم ما جنگ را به اتکای هواپيما يا تانک ادامه  همانطوری که بارها اعالن کرده

دانيم هرگاه وسايل را بگيريم با                    ً                         دهيم و خود را اصوال  نيازمند به اين وسايل نمی نمی
نخواهد داد ما  اگر آمريکا ندهد که. هواپيما و تانک و توپ به جنگ ادامه خواهيم داد

سازيم ولو ابتدايی جنگ را تا نابودی کامل دشمن ادامه  ای که خود می به اتکای اسلحه
  )۵٧(» .خواهيم داد

ها و امپرياليستها و به اصطالح مدافع حقوق ملت ايران چنان  اين ضد آمريکائی
ی خواستن و مطالبه کردن تجهيزات نظام. زنند که از يک بچه نيز بعيد است حرف می

و قطعات يدکی خريداری شده چه عيبی دارد که شما به سالح آمريکايی نيازی نداريد 
ً                       ايد؟ اگر شما واقعا  نيازی نداريد و راستگو  ای برای سالح آمريکايی ندوخته و کيسه                   

ها را از طريق اسرائيل خريداری کرديد که کار  های آمريکايی هستيد، پس چرا اسلحه
  . سأله مک فارلين انجاميدبه افتضاح ايران کنترا و م

  
م ّ  پرده دو          

 
  اعالم تکذيب شايعه شکنجه

آبان  ٢٨صدر رياست جمهوری، در روز عاشورای حسينی در تاريخ  آقای بنی
، در سخنرانی خود در ميدان آزادی از جمله انواع زندانهای مختلف و شکنجه در ۵٩

   :جمهوری اسالمی را بشدت مورد انتقاد و حمله قرار داد و گفت

جمهوری تشويق  پذيرد که ناسزا گفتن به رئيس چه کسی از نهاد قضايی می«
پذيرد که اگر در يک  چه کسی می. داشته باشد اما اعتراض کردن زندانی داشته باشد

ولی اگر ) ۵٨(مصاحبه تلويزيونی حرفهايی زده شد تعقيب و زندان داشته باشد 
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  ... د تشويق داشته باشد؟نقابدارانی با چماق به روزنامه ميزان حمله کن

مگر حرام نشده ممنوع نشده در کجای دنيا در کدام   در قانون اساسی ما شکنجه
نوع زندان  ۶دين و در کجای اسالم در کدام کشور اسالمی در حکومت اسالميش 

شوند؟ چرا هيأتی تشکيل  شوند؟ چرا اينها تعطيل نمی چرا اينها تعطيل نمی. وجود دارد
کند که آيا شکنجه  رسد چرا رسيدگی نمی کار اين زندانهای گوناگون نمیشود و به  نمی

منزلت شده  هست يا نه چطور ممکن است در رژيم اسالمی انسان و جان او اينهمه بی
که کسی بفهمد کار او را تمام  باشد که بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد و بدون اين

برند و ماهها جزو فراموش  ندان میگيرند ز شود که اشخاص را می چطور می... کرد
طرف باشد، مستقل  شود بس کنيد اين کارها را دستگاه قضايی ما بايد بی شدگان می

  ) ۵٩(» .باشد و نبايد اجازه داد انواع و اقسام پيدا کند و ابزار قدرت سياسی بشود

با اين سخنرانی که انحصارگران سخت مورد حمله مستقيم قرار گرفته بودند، از 
ريق اهرمهای قدرتی که در دست داشتند در سراسر کشور عليه رياست جمهوری ط

و در نتيجه در کشور جو سنگينی بوجود آمد و در همه جا . به مقابله برخاستند
  . تشکيل هيئت بررسی مسأله شکنجه مطرح شد

، اعالم کرد که امام ۵٩آذر  ١٨شنبه  آقای موسوی اردبيلی در تاريخ سه
ور نمودند تا برای رسيدگی به وضع زندانها هيئتی تشکيل دهم و امام اينجانب را مأم

از شايعه شکنجه درزندانها سخت ناراحت بودند و فرمودند که اين هيئت بايد با 
گر  قاطعيت از تمام زندانها بازديد نموده و در صورت ثبوت شکنجه بايد شکنجه

جانب خود در اين هيئت  ای از قصاص گردد و برای اطمينان از کار هيئت نماينده
  )۶٠(. و چند روز آينده اين هيئت به مردم معرفی خواهد شد. معرفی خواهند کرد

االسالم دمحم منتظری نماينده امام در هيأت بررسی  ، حجت۵٩آذر  ٢١در تاريخ 
از طرف قوه مقننه نيز آقای علی دمحم بشارتی جهرمی برای  )۶١(. وضع زندانها شد

شود انتخاب  دادستانی برای رسيدگی به امور زندانها تشکيل میشرکت در هيئتی که 
در گفتگويی اختصاصی با  ۵٩آذر  ٢۴آقای دمحم منتظری در تاريخ  )۶٢(. گرديد

ای وجود داشته  آنچه مسلم است، نبايد شکنجه«: کيهان در رابطه با مأموريت خود گفت
تمامی زندانهای ايران  طرح اين موضوع و اين امر، ممکن است در برخی و يا. باشد

هايی اعمال گردد يا خير، سبب گرديد تا امام امت امر به رسيدگی دهند و  شکنجه
هيأتی، برای . اند تا اين مهم را به انجام رسانند بهمين منظور نيز نمايندگانی تعيين شده
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اند بجز من، آقای بشارتی يکی از نمايندگان مجلس  اين مسأله در نظر گرفته شده
ی اسالم است و نماينده سوم نيز از دادستانی انقالب است که ظرف چند روز شورا

شک نيست که پس . شود شود و بالفاصله پس از آن کار هيأت آغاز می آينده معرفی می
های الزم، چنانچه مواردی از شکنجه و اعمالی مشابه آن در  از انجام بررسی

شود و هر فرمانی که از  مام گزارش می                                      ً     زندانهای ايران مشاهده گردد، مراتب عينا  به ا
گران صادر گردد بالدرنگ و بدون شک  سوی رهبر انقالب برای مجازات شکنجه

  )۶٣(» .قابل اجراست

آقای منتظری نماينده امام در امر رسيدگی به وضع زندانيان و زندانهای ايران 
يقات خود اعالم کرد که هيأت رسيدگی به شايعه شکنجه، تحق ۵٩آذر  ٢٩در تاريخ 

اين هيئت عبارتند از آقايان دادگر دادستان دادسرای . را از زندان اوين آغاز کرد
دمحم بشارتی نماينده مجلس، دکتر افتخار جهرمی نماينده شورای نگهبان،  تهران، علی

  )۶۴(. عبادی بازپرس و دمحم منتظری

  
  صدر و دوستان وی رابطه منتظری با بنی

ّ                طرفی نبودند ام ا نماينده آقای  ه در اين هيئت افراد بیدر حقيقت افراد انتخاب شد              
الزم به ذکر است آقای . خمينی يعنی دمحم منتظری در هيئت نقش تعيين کننده داشت

سخت به آقای بهشتی در مطبوعات  ۵٨منتظری در اوايل پيروزی انقالب و در سال 
 ۴، ۵٨وی در سال ناميد  می »راسپوتين«کرد و او را  های خود حمله می و اطالعيه

 »شهيد«انتشار داد و بعد از آن تبديل به روزنامه » شهيد«ای تحت نام  شماره مجله
شماره منتشر شد و سپس تعطيل گرديد وی که سخت به دنبال دستيابی به  ١٨کرد که 

سهم خود از قدرت بود، سخت در تکاپو بود و حتی خيلی رو باز به آقای خمينی 
گفتن است که من در سفری که به قم برای ديدار آقای خمينی  کرد و الزم به حمله می

داشتم، ايشان را بيرون دفتر آقای خمينی ديدم و ايشان نامه تندی را که به آقای 
خود به دنبال  خمينی نوشته بود، برايمان خواند و قريب به اين مضمون گفت، شما بی

قای خمينی و بهشتی و انتقادات وی به آ. فهمد اين مرد هستيد و او چيزی نمی
. منتشر کرد منعکس است »شهيد«شماره روزنامه  ١٨هايش در همان  اطالعيه

کسانی که مايلند از محتوای آنها اطالع حاصل کنند، به آنجا مراجعه کنند رابطه آقای 
صدر به رياست جمهوری خوب و حسنه بود  دمحم منتظری با ما تا قبل از انتخاب بنی
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ّ               ام ا بعد از آن به صدر به رياست  سردی و مخالفت گرائيد زيرا بعد از انتخاب بنی  
صدر او را به سمت  کوشيد که آقای بنی جمهوری، ابتداء وی ميل داشت وسخت می

بعد از آن پيشنهاد کرد که وی را . صدر زير بار نرفت وزير خارجه منصوب کند و بنی
صدر، موافقت نکرد، وی  به فرماندهی سپاه پاسدران منصوب نمايد و چون آقای بنی

صدر درآمد ولی  کم کم به حزب جمهوری اسالمی نزديک شد و به جرگه مخالفين بنی
  . صدر کم و زياد رابطه داشت با وجود اين با دوستان بنی

  
  شدت پيدا کردن شکنجه و چماقداری

بعد از شروع کار بررسی هيأت بررسی شکنجه يا شايعه شکنجه، نه تنها در 
هبودی حاصل نشد بلکه روز به روز بر شدت چماقداری، شکنجه و وضعيت امور ب

به بعد، در بسياری از جاها به دفاتر  ۵٩از بهمن ماه . گرديد بگير و ببندها افزوده 
. پرداختند جمهور حمله برده و به ضرب و شتم آنها  همآهنگی همکاری با رئيس

يز مصون از تعرض نماند و های آن ن خبرنگاران روزنامه انقالب اسالمی و نمايندگی
  . گرديدند شد و يا به عناوين واهی بازداشت می مرتب به خبرنگاران ما حمله می

کردند، مورد حمله و ضرب  که از رياست جمهوری حمايت می سخنرانی کسانی
در مسجد جامع کوچصفهان  ۵٩بهمن  ٢۵که در تاريخ  گرفت تا جائی و شتم قرار می

 الهوتی با چماق و مسلحانه حمله کردند و محافظ آقای هللا آيت )۶۵(به سخنرانی 
اش نيز که در ماشين بودند،  ای ديگر مجروح شدند و حتی به خانواده الهوتی و عده

که در نتيجه آقای احمد خمينی  )۶۶( پنچر کردند ٣-تعرض کرده و ماشين وی را با ژ
دقيقه هر کسی و يا هر  چرا در چند«: ای به نمايندگان مجلس از جمله نوشت در نامه

آبرو آزادانه به اسم اسالم  کنند، ولی اين چماقداران بی گروهی را بخواهند دستگير می
کنند؟ بخدا قسم اسالم درخطر است و مردم ازاسالم ساکت  و امام هر کاری بخواهند می

نمايندگان محترم و شريف، اگر تا زود است جريان . در مقابل اين جريانات بری هستند
چماقداری را از ريشه نکنيد، فردا خيلی دير است و شما خود قربانی اين نوع تفکر 

  ) ۶٧(» .شويد می

اگر به نماز جمعه «: وی در جای ديگر در مورد چماقداری به صراحت گفت
توانند بر اثر تحقيقات  کنند حتی می که دستگيرشان می چماقداران حمله کنند،عالوه برآن

  )۶٨(» .تگير شدگان چند تا گربه است و کدام گربه دم نداردبفهمند که در خانه دس
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دو سه ماهی که از کار هيئت بررسی شايعه شکنجه گذشت، چماقداری و بگير 
من در همان . داد و ببندها شدت پيدا کرد و هيئت هم گزارشی از کار خود ارائه نمی

 ً               ال  ذکر آن رفت از ای که با آقای موسوی اردبيلی دادستان کل کشور داشتم و قب جلسه
. آقای اردبيلی سؤال کردم مگر قرار نبود که هيئت جريان کار خودش را ارائه دهد

آقای اردبيلی گفت، ما سخت به دنبال آقای منتظری هستيم که او را وادار کنيم که کار 
آقای موسوی . آوريم شود و ما او را گير نمی ولی او حاضر نمی. هئيت را گزارش کند

خود در گزارشی که در مورد چماقداری و مسأله چهارده اسفند در تاريخ اردبيلی، 
آن «: اسفند که از تلويزيون پخش شد، به مردم ارائه داد، در رابطه با هيئت گفت ٢٧

روزی که امام دستور فرمودند هيأتی تشکيل شد، سه نفر از طرف دادستانی و يک 
جلس، اينها زحمتهايی کشيدند، نماينده از طرف امام، يک نفر نماينده از طرف م

های زيايد را بررسی کردند، به زندانها رفتند، نتايجی هم  بازپرسهايی گذاشتند، پرونده
نسبت به محدودۀ تهران گرفتند، آمدند نتايجشان را هم پيش ما مطرح کردند، طبق 

بعد  بندی کنند، امضاء کنند، خدمت امام بدهند، قرارشان الزم بود در مرحلۀ آخر، جمع
بندی کنند، دو نفر  خواهند جمع بيائيد در انظار عمومی قرار بدهيم در اين مرحله که می

از برادران، که يکی آقای بشارتی نماينده مجلس يکی آقای دمحم منتظری نماينده امام، 
شوند، کار زيادی دارند، گرفتاری  الظاهر حاضر نمی اينها مدتی است در هيأت علی

دانم من اين را يک بار خدمت امام عرض کردم، يک بار  من نمی. ندا دارند، خسته شده
آيند به  که نماينده مجلس هستند و نمی به آقای هاشمی رفسنجانی که هر دو به دليل اين

آنها گفتم دو سه بار به خودشان سفارش کردم که اين به عنوان يک سؤال در جامعه 
از اين پنج نفر وقتی که شرکت  نفری هستيد و دو نفر ۵مطرح است برادر، هيأت 

آورند يک چيزی بفرمائيد ما در اختيار مردم قرار دهيم، مردم  کنند و تشريف نمی نمی
جا متوقف است، اميدوارم  نگويند بررسی شايعه شکنجه باالخره چه شد، اين مسأله اين

رسيد اکنون از فرصت استفاده کردم و در آنجا عرض  که صدای ما که به جايی نمی
  )      ۶٩(» .کردم براداران عزيز جوابی بفرمائيد

آقای منتظری که خود به زندانها رفته بود و از نزديک کسانی را که شکنجه 
شده بودند، ديده بود و با آنها مذاکره کرده و وعده داده بود که نگران نباشند و 

لکه نه تنها دمحم شکنجه شدگان را مالقات کرده بود ب.  شود مسأله درست می
دانست که از رأس تا ذيل مقامات قضايی و اقای خمينی، از بگير و ببندها و  می

کردند که آقای منتظری را وادار  ها آگاهی دارند و کوشش می ها و انواع زندان شکنجه
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نظر به اينکه وزنه سنگين هيئت در . کنند که بيايد و شايعه شکنجه را تکذيب کند
کردند ولی آقای منتظری نماينده  قی هيئت تکذيب میدست آقای منتظری بود، اگر ماب

. رفت گذاشت، حرف آنها خريدار نداشت و زحماتشان به هدر می امام بر آن صحه نمی
اينست که از همه طرف، هم از جانب آقای خمينی و هم از جانب حزب فشار روی 

  . آقای منتظری متمرکز شده بود که بيايد و شايعه شکنجه را تکذيب کند
هيئت بررسی شايعه شکنجه، وجود  ۶٠فروردين  ٢٩رانجام در تاريخ س

شکنجه را در زندانهای کشور تکذيب کرد و اعالم نمود که در زندانهای کشور 
  . شکنجه وجود نداشته است

: آقای منتظری در مورد نتيجه کار هيأت به خبرنگار خبرگزاری پارس گفت
بازجوئی و بازپرسی دادگاهها و  توان گفت که نظام حاکم بر بطور خالصه می«

زندانهای ما بهيچوجه مبتنی بر شکنجه نيست و اگر موارد معدودی نيز ديده شده، 
بطور استثنايی و از سوی افراد غيرمسئول بوده است و اتهام وارده به روش بازجويی 

  )٧٠( ».باشد و بازپرسی از طرف يکی از مقامات کشور بهيچوجه صحيح نمی

اسلحه شکنجه و بگير و ببندها، چماقداری و اينگونه ظلم و  و بدين ترتيب
صدر درآورده و تازه بدهکار هم شده بود و در محافل  ها را از دست آقای بنی ستم

های گروهی و اهرمهای تبليغاتی که در دست داشتند وی را  انحصارطلبان و رسانه
ای دکتر بهشتی در آق. شايعه پراکن و تضعيف کننده جمهوری اسالمی معرفی کردند

  : ، گفت۶٠ارديبهشت  ٣٠تاريخ 

مورد ) شکنجه در زندانها(شک بايد در موقع خود، خود اين شايعه پراکنی  بی«
  )٧١(» .رسيدگی قضايی قرار گيرد

  
  جاری شدن چنين دروغ بزرگی بر زبان 

برای صاحب اين قلم، مسأله بزرگی شده بود که چرا و بچه دليل آقای دمحم 
مسأله . ين دروغ بزرگی را در انظار مردم ايران بر زبان جاری کردمنتظری چن

ها و سپاه اظهر  اسالمی و در بازداشتگاههای کميته شکنجه در زندانهای جمهوری
  . الشمس بود من

اسالمی اين  که، دستگير و زندانی شدم، در زندان جمهوری سرانجام بعد از اين
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به سر  ٣٢۵می که در زندان اوين واحد هنگا ۶١در سال . راز بر من برمال گرديد
بردم، روزی از روزها ديدم که آقای دمحم آخوندان، معروف به دمحم منتظر که يکی  می

چون ما از قبل همديگر را . از ياران نزديک دمحم منتظری بود را به زندان آوردند
م، او را موقعی که من او را ديد. شناختيم با هم سالم و عليک و احوالپرسی کرديم می

بعدها از وی . شکنجه کرده بودند و وی خودش را در زندان به ديوانگی زده بود
زدم  پرسيدم چرا خودت را به ديوانگی زده بودی پاسخ داد، اگر به اين کار دست نمی

علت دستگيری وی و چگونگی آن را در کتاب اوين، ج . کرد الجوردی مرا اعدام می
   )٧٢( .ام به آنجا مراجعه کنيد آوردهاول، گاهنامه پنج سال و اندی 

خواهد که يک چيزی را راست و روشن برايم تعريف  از وی پرسيدم دمحم دلم می
گفت موضوع چيست؟ گفتم دمحم تو که خودت در اينجا کيسه الجوردی خوب به . کنی

و تو که با آقای دمحم . ای های ديگران را ديده همه شکنجه تنت خورده است و اين
دوست و همراه بودی، آيا اطالع داری که چرا دمحم حاضر به گفتن چنين  منتظری

آقای خمينی بدنبال دمحم : دروغ بزرگی در انظار ملت ايران شد؟ به من چنين پاسخ داد
  . فرستاد که برود جماران و آقای خمينی را مالقات بکند

مينی به آقای خ. که به مالقات آقای خمينی رفت من هم، همراه وی بودم روزی
دمحم پاسخ داد من . دمحم توصيه کرد که برود و اعالم کند که شکنجه وجود نداشته است

اسالمی در خطر               ً       آقا گفتند فعال  جمهوری. ام خودم شکنجه را در زندانها مشاهده کرده
   ً                                       فعال  تو برو و اعالم کن که شکنجه وجود نداشته . گروههای ملحد و ضد انقالب است

بعد که وضعيت کشور آرام شد و قدرت ما تثبيت گشت و . وده استای بيش نب و شايعه
اسالمی از بين رفتند، به همه امور رسيدگی  های ضد انقالب و ضد جمهوری گروه

دمحم هم با فشار و اصرار آقای خمينی . شود گونه مسائل گرفته می شود و جلو اين می
   )٧٣( .کردچاره ديگری نداشت و به خواست آقای خمينی آمد و اعالم 

رياست جمهوری که از سخنرانی عمومی ممنوع شده بود و در سانسور همه 
ّ                                                           جانبه قرار داشت، ام ا روزنامه انقالب اسالمی چنان وزنه و تيراژی پيدا کرده بود که                    

ّ        کرد و توج ه عموم  ای جبران می به تنهايی همه آن کمبودها را به ميزان قابل مالحظه           
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  ردمی روزنامه انقالب اسالمینمونه ای از توزيع م
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البته در اين دوران روزنامه . مردم در سراسر کشور به روزنامه جلب شده بود
شد خواهر کوچولوی انقالب  کرد و گفته می ميزان هم که در خط آزادی عمل می

  .  نمود اسالمی است، عليه انحصارطلبی و ديکتاتوری افشاگری می

توانستيم در بازار کاغذ  می به ميزانی بود که ما میتيراژ روزنامه انقالب اسال
زد و اگر ما کاغذ  هزار دور می ۴۵٠هزار تا  ٣۵٠در اين دوران تيراژ از . تهيه کنيم

داشتيم براساس وضعيت سنجی که خود اينجانب از  و امکانات چاپی کافی می
عات استانهای خراسان، تهران، اصفهان و خوزستان بعمل آورده بودم و اطال

نمايندگان روزنامه در سراسر کشور، روزنامه تا يک ميليون نسخه و بيشتر در روز 
سابقه  نگاری در ايران تا به امروز بی                    ً                 فروش داشت و اين اوال  در تاريخ روزنامه

ً                                                        بوده است و ثانيا  اعتماد، عالقه و توجه عموم مردم سراسر کشور را به روزنامه                  
  . دهد را از وضعيت کشور، به خوبی نشان می انقالب اسالمی و نگرانی خودشان

گشت و مشتريان و عالقمندان  روزنامه در سراسر کشور دست به دست می
که مردم  با توجه به اين. بردند برای دريافت روزنامه مدتی را در صف به سر می

ً                                     ايران غالبا  و طبق عادت ديرينه اطالعات شفاهی را می گيرند و سينه به سينه به             
رسان، پيامهای روزنامه و مطالب آن  کنند، خوانندگان روزنامه پيام ر منتقل میيکديگ

شود  به ديگران بودند و روزنامه چنان بردی در جامعه پيدا کرده بود که به يقين می
شدند و به  گفت، در فاصله يکی دو روز بعد اکثريت مردم از مطالب آن مطلع می

  . گشت سرعت به تعداد آنها افزوده می

  
  ماست مالی کردن پرونده چماقداری دانشگاه 

ای  ماده ١٠            ً        اسفند که اصال  بيانيه  ١۴، پرونده دانشگاه و ۶٠ارديبهشت  ٨در تاريخ 
آقای خمينی و هيئت سه نفر حل اختالف را که به خاطر آن بلوا ـ که از جانب 

ک ديده های چماقدار از پيش تدار ها و پاسداران و دسته انحصارگران و بدست کميته
  . ـ موجوديت پيدا کرده بود را ماست مالی کردند ) ٧۴( شده بود

خدمت امام خمينی رسيديم «: آقای موسوی اردبيلی دادستان کل کشور گفت
گزارش پرونده دانشگاه باستحضار رسيد و رهنمودهايی خواستيم قرار شد انشاهللا 

  )٧۵(».             ً         نتيجه را بعدا  بفرمايند
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طرف     ً                                  امال  آشکار شده بود که هيئت سه نفره، بی، ک۶٠در اواسط ارديبهشت 
و هر روز حلقه . جمهوری است نيست و خود يکی از طرفهای مقابله با رئيس
صدر  کردند و تنها اميد آقای بنی محاصره رياست جمهوری را تنگ و تنگتر می

پشتيبانی و حمايت مردم بود که پی در پی آنها را به ماندن در صحنه و مقابله با 
  خواند  حصارگران و استبداديان فرامیان

  
  اعالم جرم عليه نبوی و رجائی 

رياست جمهوری از طريق بانک مرکزی از متن انگليسی قرارداد الجزاير و 
عملکرد دولت و مجلس در رابطه با حل مسأله گروگانها متوجه شده بود که 

گان وارد اسالمی و دولت با جمهوريخواهان و ري بايستی سران حزب جمهوری می
باشند و بهمين دليل   مذاکره و قرار و مدار پنهانی در رابطه با آزادی گروگانها شده

رياست جمهوری را دور زده و بدون اطالع و امضای رياست جمهوری، قرارداد 
الجزاير را امضاء کرده و برای استتار عمل خود موافقتنامه که متن انگليسی آن 

Agreement اند تا به زعم خود احتياجی به امضای  دهاست را بيانيه نامي
  . جمهور نداشته باشد رئيس

ّ             ام ا نظر به اين که متن بيانيه الجزاير اعالم تعهدات متقابل دولتين ايران و   
ً                 باشد که اصطالحا  آن را قرارداد می آمريکا می قانون  ١٢۵نامند و برطبق اصل                

  بايستی به امضای رياست نامه ها، عهدنامه و مقاوله اساسی قراردادها، پيمان
  . جمهوی و يا نماينده قانونی او برسد

که در داخل جلو اعتراضات بعضی از اشخاص و ملت را  عاقدين قرارداد برای اين
بگيرند، قرارداد را بيانيه ناميدند و ترس داشتند که اگر مسائل به بحث گذارده شود و 

قرار و مدار پنهانی بکشد و در جرايد مطرح گردد ممکن است کار به آشکار شدن 
اشان را بر باد دهد، و بدين خاطر با تمام امکانات و اهرمهايی که در دست  دودمان همه

کردند که ملت ايران از کم و کيف و چگونگی اجرای قرارداد آگاه  داشتند سعی می
  . نگردند

اد کرد در رابطه با آزادی گروگانها و امضای قرارد صدر که فکر نمی آقای بنی
الجزاير و کم و کيف آن آقای خمينی را نيز مطلع کرده باشند، در تاريخ 
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، عليه امضاءکنندگان بيانيه الجزاير آقايان بهزاد ١١/١/١٣۶٠و  ١٩/١١/١٣۵٩
نبودی و رجائی به دليل ارتکاب جرائم مختلفی، اعالم جرم کرده و آن را همراه با اسناد 

ی به دو نفر ذکر شده، برای پيگيری و به های رئيس کل بانک مرکز و مدارک و نامه
ّ                       ام ا چون اين اعالم جرم به . جريان انداختن، به دادسرای عمومی تهران فرستاده بود  

ای آقای خمينی و هيئت سه نفره حل  واقعه چهارده اسفند و متعاقب آن اعالميه ده ماده
اشراقی برای  اختالف برخورد کرد، برای رسيدگی رونوشت تمامی آن را از طريق آقای

ای با  ، در مصاحبه١٣۶٠فروردين  ٢٣و در تاريخ . هيئت سه نفره ارسال کرد
وزير و بهزاد نبوی پرده  روزنامه انقالب اسالمی از اعالم جرم خود عليه نخست

برداشت و در رابطه با اين سؤال که آيا مايل هستيد که اعالم جرم را در اختيار 
خواهيم جو را  چون ما نمی«: ملت برسد، اظهار داشت مطبوعات قرار دهيد تا به اطالع

خواهيم که امور روال قانونی داشته باشد و مورد رسيدگی قرار  متشنج بکنيم، بلکه می
بگيرد، لذا وقتی ديديم که رسيدگی شد، که خوب از طريق همان رسيدگی متن منتشر 

وقت ناچار ما خودمان گيرد و اگر رسيدگی نشد، آن شود و در اختيار عموم قرار می می
  )٧۶( ».کنيم منتشر می

که از ترس آشکار شدن مسائل، آقای بهزاد نبوی تقاضای جلسه  نتيجه آن
و در آنجا فاش کرد که اگر جلو ) ٧٧(رسيدگی غيرعلنی مجلس شورای اسالمی کرد 

صدر گرفته نشود، کار به جای باريک خواهد کشيد و اين اعالم  اعالم جرم آقای بنی
ر حقيقت عليه من نيست بلکه عليه دولت، مجلس، قوه قضائيه و امام خمينی جرم د

   )٧٨( .ام است چرا که من به امر دولت و امام عمل کرده

های رئيس کل بانک مرکزی وقت آقای نوبری که قبل از آزادی  سرانجام نامه
در  گروگانها و امضای قرارداد الجزاير به رجائی و بهزاد نبوی نوشته شده بود و

حلهای موافق با منافع کشور توضيح داده شده و  آنها شرح مفصل کارشناسانه و راه
  )٧٩( .هشدارهای الزم آمده بود، انتشار پيدا کرد و موجی عليه آنان برانگيخت

بنابراين دولت در اولين قدم، اقدام به حذف تنها شاهدی که در جريان قرارداد 
ل بانک مرکزی بر آمد و با همآهنگی مجلس الجزاير بود يعنی آقای نوبری رئيس ک

به مجلس برده شد و رئيس کل بانک مرکزی شاهد » حذف فرمان همايونی«اليحه 
ا با وجود حذف وی کار خاتمه . چگونگی قرارداد الجزاير و اجرای آن حذف گرديد ّ                            ام   

جمهور قرار  نيافته بود زيرا بخشی از اطالعات و اسناد و مدارک در اختيار رئيس
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رفته بود و باستناد به آنها عليه رجائی و نبوی اعالم جرم گرديده و به جريان گ
بايستی يا دولت حذف گردد و کنار برود و يا با  انداخته شد که در نهايت می

که از زبان آقای نبوی فاش  جمهور حذف بشود و بطوری سازی و کودتا رئيس پرونده
کودتا عليه رياست جمهوری گرفته  شده و در صفحه بعد خواهيد خواند، تصميم به

صدر در اين رابطه با آقای خمينی مذاکره کرد و آقای خمينی بوی  آقای بنی. شود می
  .  دهد اليحه را پس بگيرند اطمينان داده بود که دستور می

برخورد اينها «ارديبهشت، اعالم کرد، امام فرمودند  ٣٠جمهور در تاريخ  رئيس
  )٨٠(» .کنم که اين اليحه را پس بگيرند م میخوب نيست و من خودم اقدا

امام به خود من گفتند که از بررسی «: آقای حجتی کرمانی هم تأييد کرد و گفت
  )٨١(» .اين اليحه در مجلس راضی نيستند

صدر عدول کرد و اليحه در  بهرحال آقای خمينی از قول و قرار خود با آقای بنی
  . مجلس به تصويب رسيد

  
  در ترس و وحشت  نبوی و رجائی

  : گويد سال در رابطه با تصويب اليحه چنين می ٢۵آقای بهزاد نبوی حال بعد از 

... اند اين طرح به تصويب نرسد ما با خبر شديم امام به مجلس توصيه کرده«
رجائی به سراغ من در ستاد بسيج اقتصادی آمد و موضوع را گفت و من و رجائی 

اعت با امام بحث و گفتگو کرديم و باالخره امام قبول حدود چهار س. خدمت امام رفتيم
  )٨٢(» .کردند که از توصيه خود صرف نظر کنند

شهيد رجائی برخالف هميشه خيلی ناراحت و تند صحبت کرد و خطاب به امام «
وزيری و وزارت  ام خيلی صريح عرض کنم قبايی برای نخست من آمده: گفت

استعفا دهيم و برويم ولی اين شدنی نيست ما  توانيم ايم و در همين جا می ندوخته
ماند که دست و پای  به اين می. مسئوليت را به عهده داشته باشيم و اختيار نداشته باشيم

. ايم تا تکليف ما را روشن کنيد ما آمده. ما را ببنديد و بيندازيد در دريا تا شنا کنيم
. شما تکليف مرا روشن کنيدصحبت رجائی که تمام شد، امام لبخندی زد و پاسخ داد 

من مطمئنم که اگر اين قانون در مجلس تصويب شود اين کشور را به خاک و خون 
گيری خواهد کرد و کار به جاهای حساس  صدر موضع                    ً         خواهند کشاند و حتما  آقای بنی
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سال شاهنشاهی  ٢۵٠٠گويند پس از  وقت در بيرون از اين کشور نمی آن. خواهد کشيد
گويد که امام تمام  ماه تحمل کنيم؟ نبوی می ١١جمهورمان را  ين رئيسنتوانستيم اول

بينی کرده بودند و تنها زمانی که ما در صحبتهايمان به  اتفاقات روزهای بعد را پيش
شود ايشان توصيه خود را برداشتند  ايشان گفتيم اين عمل شما سبب تضعيف مجلس می

های  بينی دانيم متأسفانه تمام پيش می گونه که و مجلس طرح را تصويب کرد ولی همان
نبوی اين نکته را نيز ) ٨٣(» .امام پس از تصويب آن طرح به واقعيت پيوست

گرفت و ماجرای  دانم اگر در آن روز آن اقدام صورت نمی البته من نمی«: گويد می
  )٨۴(» شد، اآلن وضعيت ما بهتر بود يا نه؟ طور نمی صدر آن بنی

سال پرده  ٢۵ی نبوی در رابطه با مسأله فوق، بعد از همين اندازه که آقا
  : دهد که برداشته، نشان می

رجائی و نبوی را ترس وحشت فرا گرفته که اگر آقای خمينی جلو تصويب اليحه -١
را بگيرد سرانجام امضای خائنانه قرارداد الجزاير و قرار و مدار پنهانی با 

رو خواهد شد و دودمان آنها را بباد  جمهوريخواهان در رابطه با آزادی گروگانها
 . خواهد داد

ّ        در آن جلسه چهار ساعته صحبتهای مهم و اسراری رد و بدل شده است ام ا آقای  -٢                                                              
ای اشاره  بردارد و تنها به چند نکته  نبوی هنوز حاضر نشده است که از آنها پرده

 . کرده است

کار به جاهای حساسی آقای خمينی گفته است که در صورت تصويب اين اليحه -٣
  . جمهور کودتا بشود خواهد کشيد و در حقيقت الزم است عليه اولين رئيس

آقای خمينی با وجود جنگ و تحريم اقتصادی و انزوای سياسی تا اين حد پيش -۴
کرده است که کشور به خاک و خون کشيده  بينی می دانسته و پيش رفتن را صالح نمی

د و عالوه بر اين دنيا چه بما خواهند گفت که بعد از شو شده و به نابودی کشيده می
 . جمهورمان را تحمل نکرديم سال شاهنشاهی، اولين رئيس ٢۵٠٠

های امام، بعد از آن به واقعيت  بينی کند که همۀ پيش آقای نبوی اعتراف می-۵
خواهد به راه راست برود و حقايق را درست  که هنوز نمی ولی برای اين. پيوست

آمد،  شد و آن وضعيت پيش نمی صدر کودتا نمی گويد که اگر عليه بنی د، میمطرح کن
 .داند اآلن وضعيت کشور بهتر بود يا نه نمی
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که در آن جلسه چهار ساعته و بعد از آن به آقای خمينی چه اسراری گفته شده  اين-۶
های آخر  اند که آقای خمينی برای پرده اند و بوی قبوالنده و چه چيزی بوی نشان داده

ّ              ام ا عالوه بر اين. کودتا آماده شده است، هنوز چندان فاش نشده است که وی را   
گيری رو خواهد شد  صدر، پرونده گروگان اند که در صورت بودن بنی       ً        احتماال  ترسانده

ايم و  که بگوئيم ما به خواست آقای خمينی عمل کرده ای جز اين و سرانجام ما چاره
ايم، نداريم و با اطالع از حساسيتهای آقای  ن در ميان گذاشتهسير تا پياز را با ايشا
صدر با اين پشتوانه مردمی و پيروزی در جبهه  اند که اگر بنی خمينی وی را ترسانده

ها و خط مصدق  جنگ، باقی بماند، مجاهدين و گروهکها مسلط خواهند شد و مصدقی
خواهند کرد و باز  قدرت را بدست خواهند گرفت و روحانيت و آخوند را جارو

آقای خمينی هم که به اين مسائل خيلی حساس بود، خود .  گردد مشروطه تکرار می
  .             مستقيم وارد عمل گرديده است

 
  تصوير زورپرستان در آينه زمان 

گذرد، آقای هاشمی رفسنجانی  می ١٣۶٠سال از کودتای سال  ٢۵و امروز، که 
، در گفتگو با بخش ٨۵مهر  ٣و سپس در  ١٣٨۵ور شهري ٣١ابتداء در نماز جمعه 

که . کند خبر راديو، مطالبی را در رابطه با آن دوران و چگونگی خاتمه جنگ بيان می
کند که در نتيجه کار به  تابد و آنها را تکذيب می آقای محسن رضايی آن را برنمی

ر برای آقای که چون زه ۵٩٨افشای نامه آقای خمينی در رابطه با پذيرش قطعنامه 
شود و عمق فاجعه و خيانت  کشد، کشيده می خمينی کشنده بوده است و آن را سر می

سال و قريب به يک ميليون  ٨گردد که ادامه جنگ به مدت  به کشور و ملت عيان می
ميليارد دالر خسارت و ويرانی و با حاکم کردن ديکتاتوری مطلق بر  ١٠٠٠کشته و 

   .اند کشور، صلح را پذيرفته

کار افالس و درماندگی کشور و خيانت به حدی شور بوده که آقای خمينی در 
گويد باز هم بايد  می«شود که با چنين وضعيتی فرمانده سپاه  نامه خود يادآور می

  . »جنگيد که آن شعاری بيش نيست

بدليل اهيمت موضوع، ابتداء مطالب آقای هاشمی رفسنجانی و سپس تکذيب 
سرانجام متن نامه آقای خمينی که تکذيب، تکذيب آقای آقای محسن رضايی و 
شهريور  ٣١آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه . شود رضائی است، آورده می
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  : در بخشی از سخنان خود، دربارۀ جنگ و شروع و خاتمه آن گفت ٨۵

ها در ايران وجود داشت و در داخل  تنگناهايی به لحاظ نظامی به خاطر تحريم«
جمهور وقت  صدر رئيس بنی. نيروهای سياسی با يکديگر اختالف داشتند کشور نيز

ايران بسياری از اختيارات را در دست داشت و نيروهای شرق و غرب که از ايران 
  . رانده شده بودند، با نفس انقالب ايران موافق نبودند

نيروهای ارتجاعی منطقه نيز وقوع انقالب اسالمی را خطری برای خود 
  . کردند رو از عراق حمايت می د و از اينديدن می

صدر فرصتی را  در ايران هنوز نيروهای نظامی سازماندهی نشده بودند و بنی
داد و باالخره در چنين شرايطی جنگ با هدف  برای ميدان دادن به نيروهای بسيج نمی

  . شکستن انقالب شروع شد

جنگ جدا ساختن هدف اوليه متجاوزان را براندازی انقالب و هدف ثانوی 
با شروع جنگ پنج استان ما درگير تجاوز شد و در خوزستان . خوزستان از ايران بود

پيشروی دشمن با سرعت بيشتری شکل گرفت و همه چيز در جهت پيروزی دشمن 
  . رقم خورده بود

امام با اظهارات خودشان يک جنگ روانی عظيم عليه غرب به راه انداختند و 
س توسط خود متجاوزان مطرح شد، مسئوالن نظامی ايران از زمانی که بحث آتش ب

  . امام فرصت خواستند تا به دفاع در مقابل تجاوز برخيزند

اين عمليات تا آخر جنگ : وی با اشاره به عمليات نيروی هوايی ايران تأکيد کرد
رغم  تفوق نظامی خود را در مواجهه با عراق حفظ کرد و نيروی نظامی علی

  . گير کرد ليه نيروی نظامی دشمن را زمينهای او شکست

وی با اشاره به فرصت از دست رفته يک ساله ايران در جنگ در دوره رياست 
های او در مقابل سپاه و بسيج تصريح کرد بعد از عزل  صدر و کارشکنی جمهوری بنی

 او سپاه و بسيج وارد ميدان شدند و دشمن را از بسياری از مناطق اشغالی بيرون کرد
  . و بعد از فتح خرمشهر بحث ادامه جنگ پيش آمد

هاشمی رفسنجانی با اشاره به تشکيل جلسه شورای عالی دفاع در محضر امام 
امام موافق ورود : در جماران و بحث مطرح شده ميان امام و فرماندهان نظامی گفت
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ت به خاک عراق نبود و در عين حال موافق خاتمه جنگ هم نبود تا صدام به مجازا
  . خود به عنوان متجاوز برسد

امام منطق نظاميان را پذيرفت . ها اين بود که جنگ ادامه پيدا کند منطق نظامی
ا به اين مسئله اشاره کردند که مردم عراق دوست ما هستند و نبايد آسيب ببينند ّ                                                                          ام    .  

هاشمی رفسنجانی با اشاره به اهميت عمليات رمضان و ناکامی اين عمليات و 
بعد از اين بحثی در مورد علل ناموفق بودن اين : عمليات والفجر يک گفتناکامی 

عمليات مطرح شد و اختالفی ميان سپاه و ارتش در مورد ادامه جنگ مطرح شد و 
گيری  خواست جنگ کالسيک را در پيش بگيرد و سپاه نيز به اصل غافل ارتش می

و عمليات خيبر نيز در  معتقد بود و يکی دوسال نيز وقت بر سر اين اختالف گذشت
از اين . اين ايام رخ داد که نيمه موفق بود و عمليات بدر نيز موفقيت کامل را نداشت

به بعد بنابراين شد که عملياتی مهم توسط ايران برای بدست گرفتن برخی از مناطق 
  . حساس عراق از جمله بصره يا نزديکی به عراق صورت بگيرد

که برای حل اختالف سپاه و ارتش بنا شد من  اين هاشمی رفسنجانی با تأکيد بر
من در مالقات با امام به اين مسئله اشاره کردم که : جانشين فرمانده کل قوا باشم، گفت

ما قصد داريم که با تصرف مناطق استراتژيک عراق، صدام را تحت فشار قرار دهيم 
  . که امام به من لبخندی زدند و سخنی نگفتند

راديو،  ٨وگو با بخش خبر ساعت  مهر، در گفت ٣جانی، در آقای هاشمی رفسن
چرا ايران پس از فتح خرمشهر حاضر به آتش بس نشد؟ اهم : در پاسخ به اين سؤال

در ايران آن موقع هيچ کس : تقصير ادامه جنگ را به گردن آقای خمينی انداخته است
الی دفاع، برای آمادگی پذيرش آتش بس را نداشت و در همان موقع، جلسه شورای ع

تعيين تکليف ادامه جنگ تشکيل شد که امام فرمودند که هيچ کس از آتش بس صحبت 
  . نکند و اين جنگ بايد تا اهدافی که داريم ادامه يابد

 . . .  

را  ۵٩٨سال ايران قطعنامه  ٨چه شد که بعد از : او در پاسخ به اين سؤال
  : پذيرفت، گفته است

که بپذيريم شورای امنيت صادر کرده و عراق هم  ينقطعنامه را مدتی پيش از ا
گفت در اين قطعنامه بايد تنبيه  ايران می. پذيرفته بود، ولی ما آن را قبول نداشتيم



     ٤٢٦ 
  

  

متجاوز گنجانده شود و تکليف خسارات وارد شده به ما مشخص شود و اين چيزی بود 
تقاعد شديم بايد قطعنامه را کم ما م عوامل فراوانی بود که کم. پذيرفتند ها نمی  که عراقی

  : بپذيريم

رساند و  ـ جنگ طوالنی و فرسايشی شده بود و اين فرسايش به ما آسيب فراوان می١
دادند، همچنين تلفات  ها را مورد هدف و آسيب قرار می ها غير نظامی عراقی

ها از سالح شيميايی استفاده  که عراق ها نيز زياد شده بود به خصوص اين غيرنظامی
کردند که نمونه آن را در حلبچه مشاهده کرديم و مردم مثل برگ خزان به زمين  می
 . ريختند می

برديم و  ـ ما در مقابل اين شرارت محدود بوديم، چون سالح شيميايی بکار نمی٢
       ً                                    ها علنا  به نفع عراق وارد ميدان شده بودند و  آمريکايی. خواستيم مردم آسيب ببينند نمی

 . دادند سکوهای نفتی ما را مورد حمله قرار می کشتی، هواپيما و

 . کردند                                           ً                 های ما ديگر به مزاحمت افتاده بودند و دائما  ايجاد محدوديت می ـ همسايه٣

نامه ) ره(                      ً                                 ً         ـ بودجه دولت نيز واقعا  کشش اين جنگ را نداشت و دولت رسما  به امام ۴
ز طرف نيروهای توانيم همچنين در همين موضوع درخواست بودجه ا نوشت که نمی

ای به امام نوشت و ليست  رزمنده زياد شد و البته حق آنها نيز بود و فرمانده سپاه نامه
فرمودند ) ره(چنان بزرگ بود که امام  بزرگی از لوازم مورد احتياج داد که ليست آن

با مسئوالن، ) ره(حتی در جلسه امام . تواند آن را تهيه کند که يک ابرقدرت هم نمی
 . به اين نامه استناد کردند) ره(مام حضرت ا

ـ مهمترين عامل در اين بين، عوامل انسانی، جنگ به حدی بود که تلفات انسانی زياد ۵
های  شده بودوقابل تحمل نبودودراين موقع خوشبختانه شورای امنيت تا حدودی خواسته

  » .يرفتندقطعنامه را پذ) ره(ما را پذيرفت و اين مجموعه عوامل باعث شد که امام 

مهر، محسن  ۴در . آقای محسن رضايی اظهارات آقای رفسنجانی را تکذيب کرد
از جمله سخنان ) پيک بامدادی(راديو  ٨وگو با بخش خبر ساعت  رضايی، در گفت

ها، ادامه جنگ و فرماندهی کل قوا و  هاشمی رفسنجانی را درباره مهمترين موضوع
  : انده استبهترين زمان پذيرفتن قطعنامه، دروغ خو

به نظر شما بهترين زمان برای پايان دادن جنگ چه موقع : وی به اين پرسش«
صادر شد، بهترين  ۵٩٨که قطعنامه  کنم دو سه ماه بعد از اين فکر می: بود، گفته است



     ٤٢٧ 
  

  

 ۶الی  ۵ماه قبل از پايان جنگ، يعنی اگر  ٧                                    ً زمان برای پايان دادن جنگ بود، تقريبا  
  . کرديم بهتر بود قبول می ماه زودتر قطعنامه را

يکی از داليل ادامه جنگ اين بود که وقتی خرمشهر را آزاد کرديم، نزديک به 
خيز از خاک ايران در اختيار نيروهای  هزار کيلومتر مربع از جمله يک منطقه نفت

  . عراقی بود و به همين دليل جنگ ادامه يافت

يکی از داليل . شود ته میکه گف رضايی در پاسخ به سؤال ديگری مبنی براين
نه چنين : طوالنی شدن جنگ اختالف نظر بين نظاميان و سياسيون بود، بيان داشت

گفتند که بايد جنگ را ادامه  چيزی وجود نداشت، چون سياسيون و نظاميان هر دو می
ّ                                                               ام ا بحث روی شيوه ادامه جنگ بود، چون سياسيون گفتند که جنگ را جنگ . بدهيم  

ّ             ، ام ا نظاميان میديپلماسی کنيم   . گفتند اين کار وقت تلف کردن است    

گويند در زمان جنگ بين ارتش و سپاه  ها می برخی: او در پاسخ به اين سؤال
اختالفات بين سپاه پاسداران و ارتش اختالفات : اختالف وجود داشت، گفته است

  . ها مشکالت حل شد تخصصی بود و با تفکيک مسئوليت

) ره(پرسش که آيا صحت دارد به خاطر اين اختالفات، امام و در پاسخ به اين  
بعد از . نه اينطور نبود: آقای هاشمی رفسنجانی را مسئول جنگ قرار داد؟ گفت

تقاضا کردم که مقام معظم رهبری را فرمانده جنگ ) ره(عمليات رمضان من از امام 
م مدتی آقای هاشمی بعد ه. ماه اين مسئوليت را برعهده داشتند ٩بگذارند که ايشان 

آمدند، من هم مدتی مسئول جنگ بودم و اواخر جنگ نيز آقای هاشمی به عنوان 
  ».کرد مسئول هماهنگی امور جنگ فعاليت می

در حضور خمينی، سخن هاشمی   مهر از قول يکی از حاضر در جلسه ۴بازتاب 
فسنجانی در شرايطی که آقای هاشمی ر: رفسنجانی را در دو مورد تکذيب کرده است

ای به امام نوشت و ليست بزرگی از لوازم مورد  فرمانده سپاه نامه«اند  اظهار کرده
ای در اين باره به حضرت      ً                                 اصوال  فرمانده سابق سپاه پاسداران، نامه ،»احتياج داد

  . اند ننوشته) ره(امام 

و انتساب آن به پيام ) ره(وی درباره بخش ديگر اين اظهارات نقل قولی از مام 
در اين پيام وجود ) ره(چنين نقل قولی از امام : به جلسه مسئوالن گفت) ره(امام 
  . ندارد
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آقای هاشمی رفسنجانی نامه آقای خمينی را در تکذيب، تکذيب آقای محسن 
  . رضايی انتشار داد

به گزارش ايلنا، دفتر هاشمی رفسنجانی، در پاسخ به تکذيب محسن رضايی، «
  : اده استاين جوابيه را انتشار د

ها  هللا هاشمی رفسنجانی در روزنامه و سايت به دنبال چاپ و انتشار مصاحبه آيت
  . از قول برخی از افراد نامه فرمانده سپاه پاسداران وقت به امام تکذيب شد

ای در تاريخ در ذيل نامه امام خمينی به مسؤولين  برای رفع هر گونه شبهه
 . بت به چاپ آن اقدام نماييدگردد تا نس     ً         عينا  ارسال می ٢۵/۴/۶٧

  

  هللا الرحمن الرحيم بسم

با ياری خداوند و با سالم و صلوات به انبيا بزرگوار الهی و ائمه معصومين 
صلوات هللا عليهم اجمعين، حال که مسؤولين نظامی ما اعم از ارتش و سپاه که 

ها هيچ  زودی کنند که ارتش اسالم به اين             ً          باشند، صريحا  اعتراف می خبرگان جنگ می
که مسؤولين دلسوز نظامی و سياسی نظام  پيروزی به دست نخواهند آورد و نظر به اين

داند و با  وجه به صالح کشور نمی اسالمی از اين پس جنگ را به هيچ جمهوری
هايی را که استکبار شرق و غرب در اختيار صدام  گويند که يک دهم سالح قاطعيت می

شود در جهان تهيه کرد و با توجه به نامه  و با هيچ قيمتی نمیوجه  اند، به هيچ گذارده
تکان دهنده فرمانده سپاه پاسداران که يکی از دهها گزارش نظامی سياسی است که بعد 

های اخير به اينجانب رسيده و به اعتراف جانشينی فرمانده کل نيروهای  از شکست
ه در صورت تهيه مايحتاج مسلح، فرمانده سپاه يکی از معدود فرماندهائی است ک

های  باشد و با توجه به استفاده گسترده دشمن از سالح جنگ معتقد به ادامه جنگ می
نمايم و برای  کننده آن، اينجانب با آتش بس موافقت می شيميايی و نبود وسائل خنثی

روشن شدن در مورد اتخاذ اين تصميم تلخ به نکاتی از نامه فرمانده سپاه که در تاريخ 
  . شود نگاشته است، اشاره می ٢/۴/۶٧

تا پنج سال ديگر ما هيچ پيروزی نداريم، ممکن است : فرمانده مزبور نوشته است
آوريم قدرت عمليات  در صورت داشتن وسائلی که در طول پنج سال به دست می

 ٣۵٠اگر ما دارای  ٧١انهدامی و يا مقابله به مثل را داشته باشيم و بعد از پايان سال 
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کوپتر و  هلی ٣٠٠هواپيمای جنگی و  ٣٠٠توپ و  ٣٠٠٠تانک و  ٢۵٠٠پياده و  تيپ
های جنگ  قدرت ساختن مقدار قابل توجهی از سالحهای ليزر و اتم که از ضرورت

توان گفت به اميد خدا بتوانيم عمليات آفندی داشته  در آن موقع است داشته باشيم، می
  . باشيم

د توسعه نيروی سپاه به هفت برابر و  ارتش قابل ذکر است که باي: گويد وی می
  . به دو برابر و نيم افزايش پيدا کند

او آورده است؛ البته آمريکا را هم بايد از خليج فارس بيرون کنيم واال موفق 
ترين قسمت موفقيت طرح خود را تهيه به موقع بودجه  نخواهيم بود و اين فرمانده مهم

رسد دولت و ستاد فرماندهی کل  بعيد به نظر می و امکانات دانسته و آورده است که
گويد بايد باز هم جنگيد که  قوا بتواند به تعهد خود عمل کنند، البته با ذکر اين مطالب می

وزير از قول وزرای اقتصاد و بودجه وضع مالی  نخست. اين ديگر شعاری بيش نيست
هايی را که در  ها سالحگويند تن اند، مسؤولين جنگ می نظام را زير صفر اعالم کرده

ای است که برای سپاه و ارتش  ايم به اندازه تمام بودجه های اخير از دست داده شکست
گويند از آنجا که مردم  مسؤولين سياسی می. در سال جاری در نظر گرفته شده بود

. آيد شوق رفتن به جبهه در آنها کم شده است اند پيروزی سريعی به دست نمی فهميده
دانيد که اين تصميم برای من چون زهر کشنده است  زان از هر کس بهتر میشما عزي

ولی راضی به رضای خداوند متعال هستم و برای صيانت از دين او و حفاظت از 
ما برای دين تو قيام ! کنم، خداوندا جمهوری اسالمی اگر آبروئی داشته باشيم خرج می

  . کنيم تو آتش بس را قبول میکرديم و برای دين تو جنگيديم و برای حفظ دين 

های  ای با آمريکا و شوروی و تمامی قدرت تو خود شاهدی که ما لحظه! خداوندا
ها را پشت کردن به اصول  ها و قدرت جهان سر سازش نداريم و سازش با ابر قدرت

در جهان شرک و کفر و نفاق، در جهان پول و قدرت ! خداوندا. دانيم اسالمی خود می
  . ورويی ما غريبيم، تو خود ياريمان کنو حيله و د

اند مصلح جامعه  در هميشه تاريخ وقتی انبيا و اوليا و علما تصميم گرفته! خداوندا
ای که دور از فساد و تباهی تشکيل  گردند و علم و عمل را در هم آميزند و جامعه

   .اند های زمان خود مواجه شده ها و ابوسفيان های ابوجهل دهند، با مخالفت

  ما فرزندان اسالم و انقالبمان را برای رضای تو قربانی کرديم، غير از ! خداوندا
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  ئيس جمهور  و فرماندۀ کل قوا در جبهه جنگر
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  . ما را برای اجرای فرامين و قوانين خود ياری فرما. تو هيچ کس را نداريم

گفتم . را نصيبم فرمائی خواهم تا هر چه زودتر شهادت از تو می! خداوندا
ای تشکيل گردد، آتش بس را به مردم تفهيم نمايند، مواظب باشيد ممکن است  جلسه

افراد داغ و تند با شعارهای انقالبی شما را از آنچه صالح اسالم است دور کنند، 
قدمی انحرافی حرام است و . تان در توجيه اين کار باشد گويم بايد تمام هم      ً   صريحا  می

دانيد که مسئولين رده باالی نظام با چشمی خونبار  شما می. شود العمل می کسموجب ع
اند، خدا را  مان چنين تصميمی گرفته و قلبی ماالمال از عشق به اسالم و ميهن اسالمی

  . افتد از دوست بدانيد در نظر بگيريد و هر چه اتفاق می

  والسالم علينا وعلی عبادهللا الصالحين 

  ی الخمينی هللا الموسو روح

مطالب آقای رفسنجانی و رضايی و نامه آقای خمينی برای اهل خرد بسيار گويا 
و مصداق خيانت به اين ملت و کشور است، معهذا ذکر نکاتی از آن خالی از فايده 

  : نيست

ا با . صدر يک سالی از دست رفت ـ آقای رفسنجانی مدعی است که در دوره بنی١ ّ      ام   
های اوليه نيروی نظامی دشمن  يروی نظامی عليرغم شکستن«تصديق اين واقعيت که 

که در اين تصديق  گفته خود را خود تکذيب کرده، عالوه بر اين، »گير کرد را زمين
های  موافق اسناد منتشره در تمام رسانه. هم بخشی از حقيقت را بيان کرده است

، انتشار ۶٠د سال خردا ٢۵ای که اطالعات ارتش اسناد آن را تا  کشور و برابر نقشه
داده بود، بيش از پنجاه درصد مناطق اشغال شده کشور را آزاد کرده بودند و اين بود 

 . که دشمن را به تکاپوی صلح واداشت

ها در ايران  تنگناهائی به لحاظ نظامی و به خاطر تحريم«ـ اين حقيقت است که ٢
و تنگناها معلول  ها مطلب اين است که آيا خود جنگ و اين تحريم» .وجود داشت

گيری و مانع حل به موقع آن در جهت تأمين منافع ملی کشور که شما  بحران گروگان
گيری نبود که ايران رادر  و آقای بهشتی ومابقی همدستانتان شديد نبود؟گروگان

 انزوای کامل سياسی،اقتصادی ونظامی قرارداد، آيا غيرازاين عامل چيز ديگری بود؟ 

صدر که به قول خود بسيج و سپاه را وارد ميدان کرديد و به  بنی ـ بعد از برکناری٣
خواست  خواست ارتش را يدک بکشد و ارتش هم می سپاه می«هللا منتظری که  قول آيت
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متأسفانه همه تشويق و تقديرها متوجه سپاه با همه خط «و ) ٨۵( »زير بار سپاه نرود
، )٨۶(» روز به روز تحقير شدهها و جنگهای سياسی موجود در آن شد و ارتش  بازی

کنيد که عمليات رمضان و والفجر يک ناکام ماند، عمليات خيبر نيمه  خود اعتراف می
موفق و عمليات بدر نيز موفقيت کامل نداشت، باز تکذيب روشی است که بکار 

 . ايد برده

شدند از  صدر است که حاضر نمی اين جزو افتخارات ارتش ايران و آقای بنی
شکن  ان پرشور و احساس اما فاقد علم و اطالع نظامی، بعنوان گوشتهای ميننوجوان

  .آنها را به سالخ خانه بفرستند

صدر بود و  ماه اول جنگ که فرماندهی کل قوا بعهده آقای بنی ٩های  کشته
شد را  شکن و خط شکن استفاده می های بعد که از جوانان بعنوان مين آمار کشته

وقت عمق فاجعه و جنايت و کشتار جوانان روشن خواهد  يد، آنمورد مقايسه قرار ده
گويند از آنجا که مردم  مسئولين سياسی می«: نويسد وقتی آقای خمينی می. شد

 )٨٧( ».آيد شوق رفتن به جبهه کم شده است اند پيروزی سريعی بدست نمی فهميده
توانست  ه میدليل استقبال نکردن جوانان از جبهه جز آشکار شدن اين جنايات چ

 باشد؟

را برای تصاحب قدرت  ۶٠آقا رفسنجانی شما که پيروزی موفق نظامی سال 
ای تبديل کرديد آيا اين عمل جز به فرمان شما و خبرگان  به شکست مفتضحانه

نظاميتان که در حقيقت بايد گفت خبرگان شکست نظامی به جز صياد شيرازی و 
نمودند، کس ديگری بود؟  می شما عمل محسن رضايی که آن روز هر دو زير فرمان 

در آن روزها آقای رضايی هنوز اينقدر قدرت و جسارت پيدا نکرده که مثل امروز 
 . حرفهای شما را تکذيب کند

آقای ميرحسين موسوی «: گويد آقای منتظری حقيقتی را بيان کرده آنجا که می
        ً      داد، عمال  آقای  ام میگفتند بايد انج         ً                         وزير عمال  صاحب رأی نبود و هر چه می نخست

شد گاهی آقای موسوی  گرفتند عملی می هاشمی و احمد آقا هر چه تصميم می
  )٨٨(» .رفتند کرد آنها به او تشر می وزير از سوی خودش کاری می نخست

خود، در کتاب عبور از بحران، تصوير  ۶٠آقای رفسنجانی در يادداشتهای سال 
) دمحم جعفری(دهد و اينجانب  يان کرده بدست میدقيقی از مطلبی را که آقای منتظری ب
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با مطالعه و دقت در کتاب عبور از بحران که به سادگی برای هر کسی که آن را 
مطالعه کند قابل فهم است، آن را چنين جمعبندی کرده و در کتاب اوين جلد دوم 

شان هيچ امری از امور کشور نبوده است که بدون صالحديد و خواست اي«: ام آورده
مسايل کشور را بسته به اهميت آن، در يکی از مراحل سه گانه . انجام پذيرفته باشد

  : آورده است زير به اجراء در می

کرده است  ـ مهمترين امور را با احمد آقا در ميان ميگذارده و سپس عمل می١
 )شورای دو نفره(

آمده  و به اجرا در می کرده ای شور می ـ امور و مسائل مهمتر را با احمد آقا و خامنه٢
 )شورای سه نفره(است 

وزير، موسوی اردبيلی و  ای، نخست ـ امور مهم را با مشورت احمد آقا، خامنه٣
 ...) نفره يا  ۶شورای (کرده است  مسئول مربوطه حل و فصل می

در اين سه شورای مختلف، احمد آقا را البد برای همراه کردن نظر آقای 
 )٨٩(» .داده است خمينی با خود شرکت می

ايد بلکه با روشی که                                         ً               ـ شما با روش زورپرستانه خود نه تنها عمال  خبره شکست بوده۴
بکار برديد زمينه را برای شکست و حذف خود و رهبری و فعال مايشائی و 

تان به آسمان  ای با دست خود فراهم ساختيد و حاال فغان و ناله ديکتاتوری آقای خامنه
 . نين شده استبلند است که چرا چ

داند که در آخرين طرح پيشنهاد عدم تعهدها برای صلح، قوای  ـ آقای هاشمی نيک می۵
و شما نيز . المللی باندازه توپ رس فاصله بگيرند بايستی از مرزهای بين دو طرف می
با آقای رجائی درباره پيشنهاد و «ايد که  خود تأييد کرده ۶٠ارديبهشت  ٢١در يادداشت 
ايجاد منطقه غيرنظامی در خاک ايران همراه با . عهدها صحبت کرديمصلح غيرمت

صدر مايلند با تعديلی  ها و آقای بنی اند، بعضی نظامی خروج نيروهای عراقی داده
 )٩٠(» .بپذيرند

   ً                                                                 قبال  درباره پيشنهادهای صلح و موافقت آقای خمينی و شورايعالی دفاع بخشی 
ّ          ام ام ا اکنون ک ها را گفته از گفتنی . صدر منتشر شده است های آقای بنی ه کتاب نامه    

ايشان به آقای خمينی در مورد پيشنهاد صلح عدم  ۶٠ارديبهشت  ٢١نامه مورخ 
آورم تا معلوم شود چه کسانی  سازد می تعهدها که بطور روشن مسائل را آشکار می
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. دان ناپذير به کشور شده ساله و خسارات جبران ٨بانی و باعث طوالنی شدن جنگ 
  : متن نامه به قرار زير است

  : توان کرد درباره پيشنهاد کشورهای غير متعهد، دو برداشت از اين پيشنهاد می«

  : ـ برداشت خوشبينانه ١

توان  الف ـ با توجه به ترکيب کشورهای غير متعهد مأمور ايجاد صلح می
ست فشار به بيند و آماده ا طور برداشت کرد که روسيه سودی در ادامه جنگ نمی اين

قرينه هم وجود دارد، . عراق بياورد که صلح را با توجه به انعطاف ناپذيری ما بپذيرد
در خبری که حزب توده از جمله به دفتر امام فرستاده است، از قول مقامات امريکائی 

  . گويد که جنگ و ادامه آن به نفع آمريکا است می

پيشنهادهای ما را . ب ـ وضعيت عراق خصوص از نظر نظامی خراب است
زند و بقول خودش چند شهر ديگر را  هائی که می کرد با ضربه نپذيرفت چون گمان می

شکست او در همه . گيرد، خواهد توانست ما را وادار به تسليم به شرائط خويش کند می
ها و زيادی تلفات و اسيران باو معلوم کرده است که ادامه جنگ، وضع را به  جبهه

  بنابر اين با اين پيشنهاد قانع شده است قبول حداقل ضرر . خواهد داد زيان او تغيير

  : ـ برداشت بدبينانه٢

کنيم،  دانند که هر چه را بگويند عکس آن را می الف ـ روانشناسی ما را می
که انزوای ما  پذيريم و پس از آن که نمی اند به اميد اين پيشنهادی تا اين حد مساعد داده

امريکا هم . اسالمی پايان بدهند کاری بزنند و به عمر جمهوریئی  کامل شد ضربه
قرينه هم وجود . کمال مساعدت را به عراق و ضد انقالب بکند و رژيم را تغيير بدهد

  . دارد و آن فعال شدن ضد انقالب است

که اين خدمت بزرگ را  ب ـ پس از آنکه جنگ به پايان رسيد، روسيه بعنوان اين
ز طرفی توقع سياست مساعد با خود را از ما داشته باشد و از به ما کرده است، ا

که ما بايد تجهيزات فراهم بياوريم تا نکند عراق تجديد قوا  طرف ديگر با توجه به اين
  .قادر به هيچ کاری در افغانستان نگرديم] بشود که[کند و از سر مزاحم بشويم 

شنهاد، پيشنهادی ممکن نيست بهرحال، اگر بنا را بر صلح بگذاريم بهتر از اين پي
  : آيد و در نتيجه که يک منطقه غيرنظامی درايران وعراق بوجود می برای اين. بمابکنند
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ماند و عراق هم از استفاده از آن محروم  ـ شط العرب در کنترل کامل ما می١
بنابر اين چيزی بدست . تواند از خليج فارس نفت خود را صادر کند است و هم نمی

خصوص با تمام . بلکه وضع بدتری هم پيدا کرده است که قابل تحمل نيست نياورده
  . شدن جنگ و ضرورت بازسازی

يعنی زمينهائی را هم که طبق موافقتنامه . رود ـ از مرزهای خاکی هم عقب می٢
ها بدست ما  گردد و ابتکار عمل در همه زمينه         ً         آورد فعال  محروم می بدست می ١٩٧۵

  . بود که شرائط و موضوعات گفتگو را معين خواهيم کردما خواهيم . افتد می
مقيد کرده بوديم حتی آن را شرط قرار  ١٩٧۵در واقع ما خود را به موافقتنامه 

ّ                                     داده بوديم، ام ا حاال آزاديم در پيش کشيدن مطالب ديگر               .  
اگر اين پيشنهاد را دليل بر ضعف کامل ارتش عراق بگيريم و بنا را بر ادامه 

  : صورت ريم در اينجنگ بگذا

الف ـ بايد بدانيم که انتشار اين پيشنهاد و عدم قبول آن از نظر افکار عمومی خود 
که ما اطمينان به پيروزی  ما که موافق ادامه جنگ نيست، خوشايند نيست مگر اين

وگرنه اگر اين پيشنهاد را نپذيريم و . کامل داشته باشيم و اين اطمينان را به مردم بدهيم
ناکرده عدم موفقيت حاصل گردد، کار رژيم جمهوری اسالمی و کشور ساخته  خدای
  . است

صاف و صريح بگويم . ب ـ برای موفقيت کامل يک انسجام تمام عيار الزم است
بينند چرا که ادامه  که حاکمان نادان سود خود را در ادامه جنگ توأم با ناکامی می

شود که آن را بگردن  امی سبب میشود و ناک جنگ موجب تحکيم موقعيت آنها می
دانند که کار کشور و رژيم  و نمی. جمهوری بيندازند و کار او را يکسره کنند رئيس

  .شود اسالمی يکسره می جمهوری

  . دار امور شود ج ـ بنابر اين الزم است يک دولت معرف هماهنگی عهده

دن وی و پی اعتبار کر جمهوری و بی د ـ حداقل بايد سياست حذف تدريجی رئيس
در پی اليحه حذف اختيارات ناچيز او را تصويب کردن پايان پذيرد و اگر اين کار مهم 

شود، عدم  از جانب امام بعنوان حداقل حمايت سياسی از فرماندهی جنگ عمل نمی
جمهوری  دخالت کامل را رويه بفرمائيد تا اختالف در افکار عمومی حل بشود و رئيس

  . ند و برخورد کندبتواند آزادانه حرف بز
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  . ه ـ مهمات اسلحه و تجهيزات بقدر کافی خريداری و در اختيار قرار بگيرد

اميد به فضل خدا، که با توجه کامل به همه جهات تصميمی در مصلحت اسالم و 
   )٩١(»٢/١٣۶٠/ ٢١صدر   ابوالحسن بنی.   کشور اتخاذ فرمائيد

   

ا آقای خمينی  ّ              و ام       

گويد، تصميم به صلح برای من چون زهر کشنده  مه خود میـ آقای خمينی که در نا۶
ّ           است، ام ا آن را می ترين عامل اين  گرداند که خود ايشان از اصلی آشکار می. پذيرم       

صدر در  نامه آقای بنی. شکست و خفت و خواری برای کشور و ملت ايران است
امل شکست ترين ع مورد پذيرش صلح نيز مؤيد آنست که آقای خمينی خود از اصلی

شدن جنگ بوده است زيرا خبرگان نظامی تيمسار فالحی، تيمسار   و طوالنی
ظهيرنژاد، سرهنگ فکوری و ديگر نظاميان با توجه به وضعيت و امکانات کشور، 

، آخرين پيشنهاد صلح ۶٠کردند و آقای خمينی در سال  مرتب حقايق را گوشزد می
کل قوا با شرايطی که بهتر از آن نبود و عدم تعهدها را که خبرگان نظامی و فرمانده 

خود آقای خمينی نيز آن را تأييد کرده بود، برای استقرار ديکتاتوری واليت فقيه 
 . ناديده گرفت و مجوز کودتا عليه رياست جمهوری را صادر کرد

ّ                  البته آقای خمينی قبال  به پيشنهاد کمتر از آن هم راضی بود ام ا فرمانده کل قوا                                      ً                    
که در قرارداد صلح دست بااليی داشته باشند، با  کوشش داشتند برای اين و نظاميان

گير کردند، آنها را از بخشی از  که نيروی متجاوز را زمين رشادت، عالوه بر اين
اراضی اشغالی نيز بيرون راندند و چنان ضرب شستی به صدام نشان داده بودند که 

أتهای صلح هم رشادت و خالقيت صدام حاضر به قبول چنين شرايطی شده بود و هي
  . العاده توصف کرده بودند های نيروهای مسلح را خارق آفرينی

ها مانع صلح و خاتمه جنگ  به بعد فهميده بودند که اين ۵٩نظاميان که از اسفند 
گفت تا  سرهنگ فکوری بما می. هستند، از آقای خمينی نيز نا اميد شده بودند

و خواری   گ تمام بشود و تا کار را به شکست و خفتگذارند جن آخوندها هستند نمی
 .   نرسانند، صلح نخواهند کرد

شما عزيزان از هر کس بهتر «: ـ همانگونه که آقای خمينی متذکر شده است٧
دانيد که اين تصميم برای من چون زهر کشنده است ولی راضی به رضای خداوند  می
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اسالمی اگر آبروئی  از جمهوری متعال هستم و برای صيانت از دين او و حفاظت
کنم، خداوندا ما برای دين تو قيام کرديم و برای دين تو جنگيديم  داشته باشيم خرج می

   )٩٢( ».کنيم وبرای حفظ دين تو آتش بس را قبول می

آقای خمينی که مدعی است به خاطر رضای خدا و صيانت از دين او و حفظ 
کند و اگر آبروئی داشته باشد در  و صلح میجنگد  کند، می اسالمی قيام می جمهوری

  کند، آيا در بيان خود صادق است؟  اين راه خرج می

داند که يکی از مهمترين ارزشهای دين           ً   کند، حتما  می کسی که چنين ادعايی می
و حفظ و صيانت از آن، وفای به عهد است آيا وی به يکی از وعده و قول و قراری 

برابر انظار جهانيان داد، عمل کرد؟ به ضررس قاطع  درکه در پاريس به ملت ايران 
  : شود گفت که بعد از به قدرت رسيدن عکس تمام آن را انجام داد می

ـ چگونه کسی که مدعی رضايت خدا و صيانت از دين اوست، راه و روشهای 
من ممکن است ديروز حرفی زده باشم «: گويد دهد ومی نادرستی را به خورد ملت می

حرف ديگری و فردا حرف ديگری را، اين معنا ندارد که من بگويم چون  و امروز
  )٩٣( ».ام بايد روی همان حرفی باقی بمانم ديروز حرفی زده

تواند قراردادهای شرعی را  حکومت می«: گويد ـ چگونه کسی که آن ادعا را دارد می
و اسالم  که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور

  )٩۴(» .باشد يک جانبه لغو کند

هللا صل هللا عليه و  ای از واليت رسول حکومت که شعبه«: گويد ـ کدام دين است که می
آله و سلم است، يکی از احکام اوليه اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز 

رعبادی که جريان هر امری را چه عبادی يا غي... تواند حاکم می... و روزه حج است
  )٩۵(» آن مخالف مصالح اسالم است، از آن مادامی که چنين است جلوگيری کنند

اگر يک درميليون احتمال، يک احتمال بدهيم که حيثيت «: گويد کدام مسلک می
اسالم با بودن فالن آدم يا فالن قشر در خطر است، ما مأموريم که جلويش را بگيريم، 

خواهند به ما بگويند که کشور ماليان حکومت  هر چه می توانيم تا آن قدری که می
که  ای است برای اين زنند، و البته اين هم يک حربه آخونديسم و از اين حرفهايی که می

  )٩۶(» .رويم ما را از ميدان به در کنند، ما نه، از ميدان بيرون نمی

اينها «: گويد می شمرد و ـ کدام دين و صيانت از آن، تهمت به مسلمانان را جايز می
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هنگامی که «و  )٩٧( »او هم مسلم نبود] يعنی مصدق[کنند به وجود او  که فخر می
الدين فارسی و دکترعلی شريعتی از مشاهدات و اطالعات خويش در مورد  آقايان جالل

ً                       پرداخت وجوه شرعيه توسط مصدق سخن گفتند و صراحتا  حکم امام به نامسلمانی                                                
که بدرگاه خداوند استغفار کنند و اعالن کنند که  بجای اين  )٩٨(» مصدق را نقد کردند

در مقابل توصيه «ايشان، . من اشتباهی فهميده بودم و گفتم که مصدق مسلمان نيست
  )٩٩(» کردند که اين بحث ادامه پيدا نکند

نماينده مجلس شورای اسالمی که بنا به گفته  ٨ـ کدام آئين و شريعت است که وقتی 
خواهند که بيايد، در مجلس و در  ۀ ملت هستند از وزير امورخارجه میخودش عصار

: گويد کند و می مورد سفر مک فارلين توضيح بدهد، آنها را از هستی ساقط و خفه می
شان در نظر من پوچند  من هيچ توقعی نداشتم از بعضی اين اشخاص، ولو بعضی«

لحن شما در آن چيزی ... اشتملکن بعضی از اين اشخاص که سابقه دارند هيچ توقع ند
» .نشينان آن جا تندتر است که به مجلس داديد، از لحن اسرائيل تندتر است، از لحن کاخ

)١٠٠(    

ـ توبه و استغفار را که بايد بدرگاه خداوند کرد، کدام صيانت کننده از دين خدا 
ـ حاال هم بروند کند، ـ من  کنم، اسالم قبول می من حاال هم توبه را قبول می«: گويد می

» ...توی راديو، بروند توی تلويزيون، توبه کنند بگويند ما خطا کرديم، اشتباه کرديم
)١٠١(  

من باز کار ندارم به «گويد  ـ کدام صيانت کننده از دين خدا در يک سخنرانی ابتدا می
سپس   )١٠٢(» . ...       ّ                                                  جبهه مل ی، با اينکه بعضی افرادش شايد باشند که مسلمان باشند

  )١٠٣(» .                     ّ                              اينها مرتدند، جبهه مل ی از امروز محکوم به ارتداد است«: گويد می

ای هزاران زندانی را صادر  کدام کس به خاطر رضای خداوند، حکم قتل فله
 .دهد که آنها را مانند برگ خزان به گورستان بفرستند کند و بدست سه جالد می می

)١٠۴(   

کند و  ل دادگاه صوری حکم قتل صادر میاش حتی بدون تشکي ـ کدام خداپرستی قاضی
دهد  پرسند که چرا اينهمه اعدام کردی، پاسخ می وقتی در مقام بازخواست از او می

آنچه کرده است بدستور امام بوده است و امام نيز لب از لب نگشود و مهر تأييد بر 
  )١٠۵( .همۀ آنها زد
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کند و  ت امام زمان میوزير دول ـ کدام مسلمان است که آقای بازرگان را نخست
هللا قسم من با انتخاب شما مخالف «: گويد منتظری را قائم مقام رهبری و بعد می َ                              و 

وزيری بازرگان مخالف بودم وهللا قسم من به رياست  وهللا قسم با نخست. بودم
  )١٠۶(» .صدر رأی ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم جمهوری بنی

نده کدام دين برای کوبيدن مسلمانانی که به اعمال بعضی از ـ حافظ و صيانت کن
کنند  اشخاصی که تحت عنوان مکتب و مکتبی و با چماقداران به اجتماعات حمله می

شود مکتبی، آقايان مسخره  تا گفته می«: گويد پردازند، می و به جرم و جنايت می
. کند د اسالم را مسخره میکن مکتبی يعنی اسالمی، آن که مکتبی را مسخره می. کنند می

ّ                                                             اگر متعم د باشد، مرتد فطری است و زنش برايش حرام است، مالش هم بايد به         
  )١٠٧(» .اش داده بشود، خودش هم بايد مقتول باشد ورثه

داری است که برای صورت قانونی بخشيدن به حکميت هيئت سه نفره که  ـ کدام دين
ابوموسی اشعری نسبت به حضرت  برخالف مسئوليت خويش عمل کردند، همچنانکه

حضرت امير در عين «: گويد گذارد و می امير عمل کرد، از امير مؤمنان مايه می
خواست  خواست تعيين کند، ايشان می نمی. که در فشار ابوموسی را تعيين کرد حالی

يک کس ديگر را تعيين کند، لکن فشار آوردند دوستان خودش، همان دوستانی که بايد 
يراز آنها فرياد کند، فشار آوردند که نه، ابوموسی برای اين کارخوب است، حضرت ام

ها  حضرت ابوموسی را تعيين کرد، بعد که ابوموسی آن حکميت را کرد، همين دوست
َ             خواستند نقض کنند، حضرت امير مقاومت کرد و گفت حاال که ح ک م، حکم کرده  می  َ                                                     

خالفت به حسب اين حکميت  بودند بر ضد حضرت امير، يعنی حضرت امير را از
که :                                      ّ                            خلع کردند و معاويه را به حسب اين حکمي ت نصب کردند، حضرت امير فرمود

که بر ضد او  اين حکميت بوده است و ما بايد به آن احترام قائل بشويم، در صورتی
موقعی که .خوب، شما هم که اينقدر دعوا داريد، خوب، مثل حضرت امير بشويد. بود

  )١٠٨(   ».ک اشتباه کردم، ديگر نمی کنمبگوئيد خوب، ي

داند هنگامی که خوارج در مقابل حضرت ايستادند و گفتند  آيا آقای خمينی نمی
: حضرت از جمله به آنها فرمود. چرا حکميت را پذيرفتند و حکميت از آن خداست

چيز دارد زنده بدارند و آنچه را قرآن نا با حکمان شرط نهاديم که آنچه قرآن زنده می«
کند مخالفت کنيم، اگر  قرآن حکم می توانيم با حکميتی که ناچيز بدارند و ما نمی. کند می

که رأی حکمين اعالن شد،  بعد از اين )١٠٩( ».جز اين کنند از حکمشان بيزاريم
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َ            اين دو خطاکار که بعنوان ح ک م برگزيديد «: حضرت علی با آن مخالفت کرد و گفت  َ                         
ُ                دليل و به ناحق و مطابق دلخواه خود ح کم کردند و حکم  یحکم خدا را رها کردند و ب                                   

خدا را رعايت نکردند و بخالف قرآن رأی دادند و خدا و پيامبر و مؤمنان پارسا از 
آنها بيزارند برای جهاد آماده شويد و مهيای حرکت باشيد و به اردوگاههای خودتان 

  )١١٠(». برويد

که رأی حکميت اعالن شد، نه تنها حضرت  داند که بعد از اين آيا آقای خمينی نمی
با آن موافقت نکرد و آن را نپذيرفت بلکه با آن به مخالفت برخاست و اعالن کرد که 

َ                  حاال که ح ک م حکم کرده بودند «: گويد حال آقای خمينی می. آماده جهاد با معاويه شويد  َ        
خلع بر ضد حضرت امير، يعنی حضرت امير را از خالفت به حسب اين حکميت 

کردند و معاويه را به حسب اين حکميت نصب کردند، حضرت امير فرمودند که اين 
» .حکميت بوده است و ما بايد به آن احترام قائل شويم، در صورتی که بر ضد او بود

ً   قطعا  می ؟ )١١١( اگر اين اندازه نداند که بطور خودکار از شيعه علی بودن . داند     
  . شود خارج و پيرو روش معاويه می

َ                  در مورد حکميت و برخورد حضرت علی بعد از اعالن رأی ح ک مان، تمام تواريخ   َ                                                 
ج الذ هب و معاون «شيعه و سنی متفق القولند که من خالصه آن را از تاريخ  ّ      ّ           مرو    

  . ابوالحسن علی بن حسين مسعودی ذکر کردم» الجوهر

خواهيد  راه عبرت به اين ليست مختصر نگاه کنيد، به اين نتيجه اگر اندکی از
رسيد که دينی که آقای خمينی برای آن قيام کرده، جنگيده و صلح کرده، دين قدرت و 
ايجاد ملک و پادشاهی در لباس روحانيت و واليت فقيه است و نه دين خدا که دين 

  . آزادی و رهايی بشريت از قدرتهای ستمگر و ظالم است

نند که پيامبر عظيم الشأن دا کسانی که اطالع مختصری از اسالم داشته باشند، می
اند بلکه به خاطر زدودن اين ضد ارزشها  اسالم و امامان در پی چنين چيزهايی نبوده

حسين سرور . اند و نه کسب قدرت و پادشاهی و استواری عدالت است که قيام کرده
آمد،  شهيدان در روز عاشورا در آخرين لحظات نبرد و در زير باران تير که فرود می

حکومت . بيش از يکصد آيه از قرآن در مورد نماز است. رد و به نماز ايستادهقيام ک
را چه رسد که حکم به ترک نماز و روزه و حج دهد و تازه اين مصلحت اسالم و 

کند؟ آقای ميرحسين موسوی، هاشمی رفسنجانی،  حکومت را چه کسی تعيين می
         ً                   ست و اصوال  آنها را چه رسد که ای، خمينی؟ موقعيت اينها خيلی نازلتر از اين ا خامنه
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بتوانند بيش از حضرت رسول و حضرت امير و حسين و ساير امامان برای نماز و 
روزه و ساير ارزشهای واالی اسالمی تعيين تکليف کنند و آيا چنين کسانی مصداق 

اصون«: اين آيات قرآن نيستند که ّ     ق تل  الخر       َ ي ل ل کل   اف اک  اثيم«و  )١١٢( » ُ  ٍ      و   ّ   ّ ِ   ِ  َ  َ«)١١٣(  

ُ     َ           ف ن جعل ل عنت  هللا ع لی الکاذبين«و    َ     َ َ «)١١۴(  

صدر که به حساسيتهای آقای خمينی چندان توجهی نداشت و روش  آقای بنی
کرد که هر گاه  برد، با پشتوانه مردمی که داشت احساس می نمدمالی خود را بکار می

آمد  یاشاره کند ميليونها نفر به خيانها خواهند ريخت و ورق برخواهد گشت، کوتاه نم
افزود و مسائل يکی پس از ديگری، بدون در اختيار  ها می و پی در پی بر حمله

  . شدند داشتن وسايل و امکانات تحقق آنها آفريده می

برای حل اختالف «: ، بحث رفراندوم را مطرح کرد و گفت۶٠ارديبهشت  ٣٠در 
جعه کنيم و با سالمترين راه بدون بحران اين است که همه موافقت بکنند به مردم مرا

  )١١۵(» .رأی عمومی، آنچه بايد بشود، بشود

به «ای اعالم کرده بود که کشور  قبل از آن هم آقای مهندس بازرگان در نامه
آقای خمينی که احساس خطر کرده بود، با وضعيتی که پيش » بست رسيده است بن

جمهوری بست رسيده و رياست  آمده و مهندس بازرگان مطرح کرده که کشور به بن
بست بهترين راه مراجعه به آراء عمومی است، اگر  هم اعالن کرده برای خروج از بن

  . رود، خود مستقيم وارد عمل شد دير بجنبد، همه چيز از دستش در می

  
  پرده سوم

  
  خمينی مستقيم وارد عمل شد

نمايندگان مجلس شورای اسالمی در حسينه جماران به ديدار  ۶٠در ششم خرداد 
صدر ببرد،  که نامی از بنی در اين ديدار، آقای خمينی بدون اين. مينی رفتندآقای خ

جمهور و مهندس بازرگان را مورد حمله قرار داد و برای نشان دادن  مستقيم رئيس
صدر کوتاه نيايد وتابع نگردد تا آخر خواهد رفت ضربه را بوی وارد  که اگر بنی اين

مجلس باالترين مقامی است در اين «: آورد و در بخشی از سخنرانی خود گفت
مملکت، مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم رأی را پذيرفت، هيچکس حق ندارد 
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گويم رأی خودش را نگويد، بگويد، رأی خودش  من نمی. يک کلمه راجع به اين بگويد
ّ                                                                  را بگويد، ام ا اگر بخواهد فساد کند به مردم بگويد که اين شورای نگهبان کذا و اين             

االرض  مجلس کذا، اين فساد است و مفسد است، يک همچو آدمی تحت تعقيب، مفسدفی
بايد سر تسليم به مجلس يعنی سر تسليم به اسالم، وقتی مخالف اسالم . بايد قرار بگيرد

نبايد اذهان مردم را نسبت به مجلس مشوش . سر تسليم به اسالم فرود آورد. نيست
که مطلبی خالف رأی يک نفر است نبايد  ه مجرد ايناين يک مسئله اساسی است ب. کنند

نبايد بگويد شورای نگهبان . اين خودش را اصالح کند. بگويد مجلس درست نيست
  . درست نيست اين خودش درست نيست بايد خود را اصالح کند

کنند، مکتبی يعنی اسالمی آنکه مکتبی را  شود مکتبی آقايان مسخره می تا گفته می
ّ                                                   اگر متعم د باشد مرتد فطری است و زنش بر او حرام است مالش هم  کند مسخره می        

طرف  هی ننشينيد اين از اين. اش داده بشود، خودش هم بايد مقتول باشد بايد به ورثه
بست برسانند و مملکت را  خواهد از آن طرف او را از بين ببرد و مسئله را به بن می

  . رسد بست نمی کنيد مملکت اسالم که به بن بست رسيديد اشتباه می شما به بن. بست به بن

من اول سال به آقايان عرض کردم که اين سال خوب است که سال اجرای قانون 
جمهور حدودش در قانون اساسی چه هست  آقای رئيس. باشد بايد حدود معلوم بشود

ت کنم اگر همۀ مردم موافق باشند من مخالف يک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت می
وزير حدودش چقدر است، از آن حدود نبايد خارج بشود يک قدم  آقای نخست. کنم می

مجلس حدودش چقدر است روی حدود خودش عمل . کنم کنار برود با او هم مخالفت می
شورای نگهبان حدودش چقدر است، قوه قضائيه حدودش چيست، قوه اجرائی . کند

که ما قانون را قبول نداريم غلط  شود از شما پذيرفت نمی. قانون معين شده است
  . کنی قانون را قبول نداری، قانون ترا قبول ندارد می

که يک چيزی قانونی شد ديگر نق زدن در او اگر بخواهد مردم را  بعد از اين
اين مردم . االرض بکند االرض و بايد با او دادگاه عمل مفسد فی تحريک بکند مفسد فی

ند اين من و شما هستيم که هر جا برخالف مصلحت ما بيچاره همه چيز را قبول دار
                                            ً           گوئيم قبول نداريم هر کس برخالف من است اين اصال  مسلمان هم  باشد اساس را می

  . نيست و هر که با وفق من است اگر شمر هم باشد، اين ابوذر است

دهد و شورای نگهبان آن را موافق قانون  آن چيزی را که مجلس به آن رأی می
خواهيد که از صحنه بيرونتان نکنند بپذيريد  اينها را اگر می. داند بايد بپذيرند شرع می
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  )١١۶(» .قانون را نگوئيد قانون و خودتان خالف قانون بکنيد

بعد از ختم اين جلسه هادی غفاری و ناطق نوری و ساير سران چماقدار 
در حقيقت . شن کردرقصيدند و گفتند که آقا کار را تمام کرد و تکليف را يکسره و رو

صدر  آقای اميرحسينی که درهمان روز، پيامی را ازطرف آقای بنی. طور بود هم همين
  : برای آقای خمينی برده بود، جريان سخنرانی آقای خمينی را چنين برايم گزارش کرد

ً                          وقتی رسيدم به جماران و دفتر آقا، اتفاقا  وکالء مجلس در حسينيه بودند آمده .                                        
من در دفتر تنها . را ببينند و آقای برای آنها سخنرانی و راهنمايی کندبودند که آقا 

بودم که سر و کله احمد آقا پيدا شد و گفت چرا تو تنها اينجا هستی، تو هم برو توی 
احمد گفت . امروز وکالی مجلس جمع هستند و من که وکيل نيستم! گفتم نه. حسينيه

. روند آنجا ديگران وکيل هستند که می مگر اين آقای رسولی و. مگر من وکيل هستم
. ما رفتيم به حسينيه پيش خودم حساب کردم که کجا بنشينم، نگاه کردم. بيا برويم

فر نشسته  و معين) ن. منظور احمد غضنفرپور و احمد سالمتيان(جائی که احمدين 
 آقای مهندس بازرگان هم در وسط نشسته بود و با. بودند، رفتم و پيش آنها نشستم

گروهی از تلويزيون هم . دستش دور پايش را گرفته بود و تمام وکال هم بودند
بعد از اينکه مطالبی را گفت . وقتی آقا شروع به سخنرانی کرد. کردند فيلمبرداری می

که همه متوجه شدند  بطوری. ناگاه دستش را به طرف آقای مهندس بازرگان چرخاند
ای در اين لحظه احمد سالمتيان  بست رسيده بنبست ندارد، تو به  و گفت اسالم که بن

بعد از يکی دو لحظه ديگر، دستش . فر گفت بخوريد ای کرد و به مهندس معين خنده
را چرخاند و درست با اشاره به آقای سالمتيان و غضنفرپور گفت من به اين آقا گفتم 

سی که مکتبی خواهيد بگويم تکليف ک کنند، می اند و خرابت می گرگها دورت را گرفته
ً                                      کند چيست؟ و دقيقا  احمدين را هدف قرار داده بود و گفت کسی را مسخره می که                   

فر رو  بعد از آن آقای مهندس معين. کند زنش بر او حرام است مکتبی را مسخره می
هادی   بعد از ختم سخنرانی. کرد به احمد و گفت حاال نوش جان تحويل بگيريد

صيدند و گفتند کار تمام شد و آقا کار را يکسره غفاری، خلخالی و ناطق نوری رق
بعد از آن آقای الهوتی آمد و گفت، کار تمام است و اينها هر کدام از شماها را . کرد

توانم بکنم فقط يک مقدار هفت تير دارم، اينها را  من کاری نمی. کشند که بگيرند می
فتوای آن هم . نها را بکشيدبگيريد که حداقل اگر شما را دستگير کردند، چند نفر از اي

  . مال من آخوند
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بعد از آن الحق و االنصاف آقای دمحم منتظری آمد و گفت کار تمام است بيائيد من 
يک مقدار پاسپورت کشورهای مختلف بدهم تا اگر الزم شد از آنها استفاده کنيد و 

بعد رفتی گفتی بهشتی راسپوتين است و  من گفتم برو نامرد تو خودت می. فرار کنيد
آيا من بهتر . ای نداشتم گفت من چاره. و با وی مصالحه کردی و چه و چه کردی

اگر او مرا فرمانده . صدر او را فرمانده سپاه کرد بودم يا رضا رضايی که آقای بنی
من ديدم . گذاشتم که در دست اينها باشد کردم و نمی سپاه کرده بود، سپاه را قبضه می

آيا من بهتر بودم يا آن کسی که برای . ای نبود يه کنم و چارهبايد بروم به جائی تک
اگر ). منظور ابوشريف است(رفتن خودش به دفتر کارش بنا بود ده نفر او را ببرند 

من قبضه . او مرا فرمانده سپاه کرده بود حاال نه حال من اينطور بود و نه حال شما
بکند من مايل نيستم که گروه شما دادم که احدی اين کارها را  کردم و اجازه نمی می

های خوبی هستيد و حاال فردا بيا در دفتر در خيابان  که شماها بچه گرفتار شود، چون
دانی من استاد جعل اسناد  تو که می. طاوس تا من اين کارها را به شما ياد بدهم تخت

  )١١٧( .و مدارک هستم

  
  آشکار شدن حقيقت

  
  نیانتخاب مکتبی و عصبانيت آقای خمي

شايد برای بسياری اين سؤال بوجود آمده باشد که چرا آقای خمينی در 
خرداد خود، تا اين حد عصبانی شده بود که از فرط عصبانيت حکم  ۶سخنرانی 

آشکار ضد دينی خود را برای انتخاب قدرت و حفظ و نگهداری آن، صادر کرد و 
که مکتبی  بی يعنی اسالمی آنکنند، مکت شود مکتبی آقايان مسخره می می تا گفته «: گفت

           ّ                                                کند اگر متع مد باشد مرتد فطری است و زنش بر او حرام است مالش  را مسخره می
و بعد از اين سخنرانی آقای  ».اش داده شود، خودش هم بايد مقتول باشد بايد به ورثه

اش متذکر شد و قريب به اين  خمينی چه دقيق و بحق مرحوم مهندس بازرگان در نامه
 ٣گفت، ممکن است از اين ببعد، تنها مايملک، همسر حاللمان را چند ژـ مضمون

از جمله عصبانيت آقای خمينی بعلت . بدست، در رختخواب از چنگمان بدر آورند
انتخاب «، تحت نام ۶٠خرداد  ۵ای بود که در روزنامه انقالب اسالمی، در  سرمقاله

  . ز پيش خشمگين ساخته بودو اين مطلب او را بيش ا. ، درج گرديده بود»مکتبی
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برای چرائی درج آن سرمقاله بايد که چند روزی به عقب برگردم و بطور 
مختصر و فشرده بلوائی را که با دستياری معاون اداری مالی وزارت خارجه آقای 

  :حسين صادقی ، تحت عنوان سرقت اسناد وزارت خارجه ساخته بودند، توضيح دهم

نژاد نماينده دفتر رياست  ای مرتضی فضلی، آق۶٠ارديبهشت  ٢٧در روز 
جمهوری با معرفی نامه کتبی و اجازه مقامات مسئول مملکتی که مأمور رسيدگی و 

ها بوده، به  ها، در وزارت خارجه و ساير وزارتخانه مطالعه پرونده پاکسازی شده
 ای که تدارک ديده شده بود، ايشان به رود و در آنجا با توطئه وزارت خارجه می

اتفاق آقای اسماعيل ناطقی که مديرکل کنسولی وزارت خارجه و هم رئيس اداره 
بندی شده  ها را تحت نام سرقت اسناد طبقه پاکسازی آن وزارت خانه بوده است، آن

کنند و برای اولين بار صبح روز  وزارت خارجه ايران دستگير و بازداشت می
می، اطالعيه وزارت خارجه را ، روزنامه جمهوری اسال۶٠ارديبهشت  ٢٩شنبه،  سه

  : ای از آن به قرار زير است پيرامون اين مسئله درج کرده که گوشه

نژاد  ارديبهشت ماه جاری فردی بنام مرتضی فضلی ٢٧صبح روز يکشنبه «
های افراد پاکسازی شده  باتفاق شخص ديگری با عنوان مأمور رسيدگی به پرونده

بندی شده و سری را با تبانی يکی از کارمندان از  فتوکپی تعداد زيادی از اسناد طبقه
جريان بالفاصله . کردند قسمت کنسولی وزارت خارجه برداشته و به خارج حمل می

  »...باطالع مقامات انتظامی رسيده و به دستگيری نامبرده منجر شد

نژاد و ناطقی، دفتر رياست جمهوری  پس از انتشار خبر دستگيری آقای فضلی
ای بشدت مسئله را تکذيب کرد و اعالم نمود که اين عمل توطئه ديگری  طی اطالعيه

که معلوم گرديد،   بعد از اين. است که عليه رياست جمهوری ترتيب داده شده است
توطئه و دستگيری با دستياری آقای حسين صادقی معاون اداری مالی وزارت خارجه 

چند نفری دست . اند گير شدهو با حکم دادستانی انقالب تهران آقای الجوردی دست
بکار شدند تا از پيشينه آقای صادقی و انگيزه اين عمل اطالعاتی بدست آورند و 
خوشبختانه توانستند در فاصله چند روزی از سابقه و گذشته آقای صادقی تهرانی 
معاون اداری مالی وزارت خارجه تحقيقاتی بعمل آورند، نتيجه تحقيقات بعمل آمده در 

اسناد » داستان سرقت«، تحت نام ۶٠خرداد  ۵شنبه  انقالب اسالمی، سهسرمقاله 
انتشار پيدا کرد که خالصه آن به » مکتبی«وزارت خارجه ساخته کيست؟ انتخاب 

  : شرح زير است
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 ١٣۵٠ـ حسين صادقی ، دارای ليسانس خدمات اجتماعی است، در سال ١
خليج فارس آغاز بکار کرده بعنوان مددکاری اجتماعی در اداره کل بنادر و جزاير 

  . است

که  ، يک ماه قبل از پيروزی انقالب، زمانی٢١/١٠/۵٧ـ نامبرده در تاريخ ٢
همه مشغول مبارزه و اعتصاب بودند، به استخدام قطعی دانشگاه بعنوان فهرست 

هللا  نويس کتابخانه مرکزی دانشگاه در آمده، نام پدر او امير و اسم دقيق او عين
، صادره از تهران و شماره استخدامی وی ۴۴٠ی، شماره شناسنامه صادقی نيارک

  )٨، از روزنامه انقالب اسالمی ص ٢٧سند شماره . (باشد می ١٣٣۶٢٢٢ـ۵

ـ اين شخص بالفاصله پس از انقالب در دانشگاه با تشکيل انجمن اسالمی، ٣
درصدد کسب قدرت و مقام برآمده و با وجودی که يک کارشناس ساده فهرست 

يسی بوده وسيله مديريت موقت دانشگاه به سمت سرپرستی امور عمومی نو
  ) ٢٨سند شماره . (شود دانشگاه منصوب می

ـ آقای صادقی به سمت سرپرستی امورعمومی دانشگاه تهران موافق ۴
، اعالن جرمی عليه مديران مستعفی ٢٨/٢/۵٩روزنامه جمهوری اسالمی مورخ 

  .به انواع جرائم مالی و سوءاستفاده متهم کرده استها را  دانشگاه داده که در آن، آن

ـ ايشان در سمت و فعاليتهای جديد خود، يکی از کارمندان خويش را بنام ۵
، بعلت خدمات شايسته وی، در يک ساله اخير ١١/١/۵٩نظر علی صالحی در تاريخ 

  )٢٩سند شماره . (انقالب، مورد تشويق و تقدير کتبی قرار ميدهد

که آقای صالحی آنطور که آقای صادقی خواسته، به زير  ه اينـ اما نظر ب۶
آقای  ١٩/٣/۵٩فرمان نرفته و با ايشان کشمکش پيدا کرده است و لذا در تاريخ 

صالحی به مديريت دانشگاه نوشته و توضيح داده است که آقای صادقی در دانشگاه 
عضی از اعمال او پاشی و نفاق افکنی بين کارمندان است و با نامه خود ب کارش سم
  . کند را رو می

و به امضای انجمن اسالمی کارکنان  ١٨/٣/۵٩ـ آقای صادقی در تاريخ ٧
نفر از کارکنان دانشگاه را  ٨که صالحيت قانونی داشته باشد،  دانشگاه بدون اين

کند که از جمله آنان همين آقای نظر علی  تصفيه و حکم اخراجی آنان را صادر می
اطالعيه . از ايشان تقديرنامه کتبی گرفته است ١١/١/۵٩تاريخ  صالحی است که در
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نفر در روزنامه جمهوری اسالمی و صبح آزادگان در تاريخ  ٨تصفيه اين 
  ) ٣٠سند شماره . (کند ، انتشار پيدا می۵٩/١٨/٣

نفر از کارکنان اخراجی که از جانب آقای صادقی مفسد شناخته شده  ۵ـ ٨
ه دادگستری شکايت کردند و سرانجام در تاريخ بودند، از پای ننشسته و ب

، شماره ١٣١١تا  ١٣٠٧ـ ۵٩/١٠۶٨، بموجب حکم شماره پرونده ۶٠/١٢/٢
دادگاه عموم تهران و به استناد بند ب از ماده  ۴۶، شعبه ١٨٢الی  ١٧٧دادنامه 

روز حبس جنحه و پرداخت  ۶١قانون مجازات عمومی، آقای صادقی به  ٢۶٩
لایر بابت هزينه دادرسی  ١۶٠٠ر يک از شاکيان مذکور و لایر به ه ٢٠٠ر٠٠٠

  . گردد محکوم می

اسفند دانشگاه  ١۴که آقای صادقی، پس از حادثه چماقداری  ـ نظر به اين٩
تهران، عليه رياست جمهوری فعاليت داشته و از جمله گرداننده تحصن مشهور 

اريخی که حکم وی به پاس خدماتش، در همان ت. کتابخانه دانشگاه بوده است
، از ١٢/٢/۶٠شود، در همان تاريخ  محکوميتش از طرف دادگستری صادر می

دانشگاه تهران، حکم انتقال گرفته است و البته در حکم انتقال و بنابه ضرورت، اسم 
شده، منتها با همان نام پدر، با همان شناسنامه و با همان شماره  کوچکش عوض 

شود  مبدل می» حسين«به » هللا عين«يير هويت از استخدامی و در اين دگرديسی و تغ
وزير مکتبی به سمت معاون اداری مالی وزارت  و از جانب آقای رجائی نخست

  )٣١سند شماره . (شود خارجه منصوب می

، تبريکی برای ايشان به ٢٩/٢/۶٠ـ روزنامه جمهوری اسالمی در تاريخ ١٠
ارز و مکتبی آقای رجانی ضمن تشکر از برادر مب«: نويسد چاپ رسانده و می

وزير جمهوری اسالمی که معتقد و مؤمن و انقالبی را شناسائی و انتخاب  نخست
نمايند، موفقيت روز افزونتان را در راه تداوم و پيشبرد اهداف انقالب ايران از  می

  )٣٢سند شماره (» .خداوند متعال خواستاريم

که هم اکنون حسين صادقی هللا صادقی نيارکی  ـ و بد ين ترتيب آقای عين١١
اند  جديد مشغول شده» مکتبی«نيارکی شده است، در وزرات خارجه مکتبی، بخدمات 

ايشان کارگرانی اصلی جنجال سرقت اسناد وزارت خارجه  »مکتبی«و از جمله اعمال 
های باالتری را نزد  عليه رياست جمهوری است که بدين ترتيب موجبات صعود به قله

  . المی فراهم آورده استسران جمهوری اس
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و بدين علت مقاله تحقيقی، همراه با اسناد و مدارک که تمامی آن در اختيار 
انتشار پيدا کرد، تا » انتخاب مکتبی«آرشيو روزنامه قرار گرفته بود، تحت عنوان 

وزير و ساير سردمداران  نشان داده شود، اين آقای مکتبی مورد عنايت نخست
قماشی بوده است و چرا و به چه منظور توطئه سرقت اسناد جمهوری اسالمی از چه 

ای از  را در وزارت خارجه تدارک و سرپرستی کرده است و تازه اين مورد، نمونه
  . هزاران مورد شبيه به آن و صد بدتر از آن است

هاست که از جمله آقای خمينی را بر آشفت »مکتبی«گونه  رو شدن چهرۀ اين
خود، نمايندگان مجلس تحت امر، سردمداران و فرماندهان خرداد  ۶و در سخنرانی 

را به خدمت هر چه بيشتر فراخواند و با چراغ سبز دادن، به  »مکتبی«چنين افراد 
آنان فهماند که نگران نباشند و بدانند که آقای خمينی انتخاب خود را کرده است وتا 

های  است که از گفتهحتی برای حفظ و استقرار قدرت آماده .  آخر خط خواهد رفت
و از تهمت   »گويم نه ميليون بگويند آری من می ٣۵اگر «قبل خود بگذرد و بگويد 

نامسلمان زدن، به مرحوم دکتر دمحم مصدق و مرتد خواندن جبهه ملی و ديگران نيز 
  . دهد باکی به خود راه نمی

 نظر به اينکه، تير توطئه ای که تحت نام سرقت اسناد در وزارت خارجه
ترتيب داده شده بود، به آقای ناطقی اصابت کرد، ذکر مختصری از پيشينه ايشان به 

  :شرح زير است

اينجانب دمحم جعفری، يکی دو روز پس از ورود به آلمان در تاريخ بيستم 
وی يکی از اعضای اوليه و فعال اتحاديه . با آقای ناطقی آشنا شدم ١٩۶٩آگوست 

و من هم با معرفی او به عضويت انجمن اسالمی در انجمنهای اسالمی در اروپا بود 
حدود هفت هشت ماهی بعد که برای اولين بار با آقای ناطقی در چهارمين . آمدم

تمام کسانی که . کنگره اتحاديه شرکت کردم، در آنجا با آقای دکتر بهشتی آشنا شدم
. کی می شناختندعضو اتحاديه بوده و يا بنوعی با اتحاديه سروکار داشتند او را به ني

در ايران بعد از . ، به ايران مراجعت کرد۵٣-۵٢پس از پايان تحصيلش در سالهای 
عقيدتی، راهی زندان شد و چند سالی -مدتی وسيله ساواک دستگير و بجرم سياسی

آقای ناطقی عضو نهضت آزادی بود و آقای دکتر بهشتی نيز، . را در زندان گذرانيد
ن او را خوب می شناخت، به همين علت مايل بود که آقای هم در اروپا و هم در ايرا

ناطقی به حزب جمهوری اسالمی به پيوندد که ايشان از رفتن به حزب خودداری 
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وی پس از پيروزی انقالب با آقای صادق قطب زاده، در صدا و سيمای . ورزيد
مور در وزارت ا. جمهوری اسالمی ايران، و وزارت امور خارجه به فعاليت پرداخت

خارجه آقای ناطقی، مدير کل امور کنسولی و همزمان رئيس اداره پاکسازی آن 
و زمانيکه با توطئه سرقت اسناد بازداشت گرديد، هر دو سمت ذکر . وزارتخانه بود

شده را دارا بود و گويا بنا بود همانگونه که اين مبارز رژيم شاه، که در آن رژيم به 
صيب نمانده بود، در رژيم جمهوری اسالمی نيز جرم عقيده سياسی از زندان بی ن

اورا بی بهره نگذارند و بدين علت رژيم اسالمی نيز با طرح و اجرای توطئه سرقت 
اسناد به کارگردانی آقای عين هللا صادقی نيارکی که با دگرديسی به حسين صادقی 

جمهوری سالی را نيز در زندان  ۴-٣نيارکی تبديل گرديده بود، بازداشت گرديد و 
  . بدنباله مطلب باز می گردم. اسالمی گذرانيد

صدر را مورد  که در اين سخنرانی آقای خمينی، مستقيم آقای بنی عليرغم اين
خرداد،  ١٣ای به آقای اشراقی در  صدر در نامه حمله قرار داده بود آقای بنی

فسد اند هر کس قانون اجراء نکند، م يک هفته نيست که آقای خمينی گفته«:گفت
و با وجودی که هدف اصلی سخنرانی حمله به  )١١٨(» االرض است فی

ّ   جمهور و چراغ سبز به ديگران برای مهار کردن و يا ساقط کردن وی بود، ام ا  رئيس                                                                   
  .خواست آن را بخود بباوراند صدر نمی آقای بنی

ای نبود، که در اين دوران طرح  که جای هيچ شک و شبهه دانم، با وجودی نمی
ساختن و يا حذف رياست جمهوری را آقای خمينی خود بعهده دارد و آن را مطيع 

ّ                کند، ام ا هنوز آقای بنی هدايت می صدر تا حدودی به وی اعتماد داشت و حرفهايی را        
حتی تا روزهای آخر متوجه مسأله . کرد زد، باور می که در موارد مختلف به وی می

ست که اين راز را حداقل برای دوستان و دان نبود و يا اينکه متوجه بود و صالح نمی
کرد که با روش نمدمالی آنها را مات  همکارانش فاش کند و يا شايد هنوز فکر می

  . خواهد کرد

بود، که شبی دوستان و همکاران آقای  ۶٠گويا هفته آخر ارديبهشت سال 
آقای       ً                     وی قبال  به جماران رفته و با . صدر، در منزل با ايشان ديداری داشتيم بنی

بعد از کمی . رسيد کمی گرفته به نظر می. خمينی ديدار کرده و برگشته بود
از امشب فهميدم که «: صدر برای اولين بار گفت احوالپرسی و خوش و بش، آقای بنی

که چگونه فهميده و چه  اين ».است) يعنی آقای خمينی(هر چه هست زير سر خودش 
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با وجود اين به داليل عاطفی و . نکردند گفتگويی با آقای خمينی داشته چيزی عنوان
  . سياسی بريدن از آقای خمينی برايشان مشکل بود

گيری مجدد  مسأله جنگ و بودن دشمن هنوز در بخشهايی از مام وطن و شکل
هنوز . استبداد و از دست رفتن همه چيز، مسائل بسيار بغرنجی را بوجود آورده بود

و نه از آقای خمينی و اينکه سر نخ ) هشتیب(ديد  همه چيز را از طرف مقابل می
وقتی . کرد، آقای خمينی، خمينی پاريس بشود هنوز کوشش می. دست خود آقاست

شود و  گيری بسيار مشکل می آيد، تصميم مسأله عاطفه و عشق و عالقه به ميان می
کند به خود بباوراند که  بيند، سعی می که بسياری از مسائل را می انسان با وجودی

  . گردد مطلب شايد جوری ديگر است و يا حل می

ای  ، در رابطه با حل مسأله گروگانها، در نامه٢٧/٢/۶٠صدر در تاريخ  آقای بنی
جناب آقای هاشمی امضاءکنندگان بيانيه الجزاير برای «: به هاشمی رفسنجانی نوشت

جانب و کوشند ديگران و حتی اين سرپوش گذاردن به تخلفات خانمان برانداز خود می
که به سوالی که  مجلس و امام را نيز مطلع در جريان اقدامات خود جلوه دهند، حال آن

همين ديروز از امام کردم بر آنچه اطمينان داشتم يقين بيشتر پيدا کردم که نه امام، نه 
اينجانب و نه مردم و به احتمال بسيار قوی نه مجلس در جريان اقدامات اين آقايان، 

اند و خساراتی که از امضاء آنان متوجه ملت ايران شده  امضاء کرده اسنادی را که
  )١١٩(» .اند و نيستند نبوده

در همين  ۶٠ارديبهشت  ٢٩و يا در مصاحبه با روزنامه انقالب اسالمی در 
  : رابطه متذکر شدند

که چه جور شد که مسأله گروگانها ) ن. يعنی از آقای خمينی(چند نوبت پرسيدم «
رت انجام شد؟ گفتند که ما مورد به مورد با امام صحبت کرديم و ايشان صو به اين

پرسيدم که اين ) امام(همين دو روز پيش من از ايشان . موافقت کردند و گفتند بکنيد
خوب اگر اينها آشکارا در جامعه . خير: کار را مورد به مورد به شما گفتند، امام گفتند

  )١٢٠(» .شد ت حل نمیصور                     ً       بيان شده بود، احتماال  به اين

، با آقای خمينی ديدار کرد و سپس يکشنبه ١۶/٣/۶٠صدر در تاريخ  آقای بنی
يک روز پيش از رفتن به همدان نزد «: نويسد وی می. عازم همدان گرديد ۶٠/١٧/٣

روم و پس از بازديد از آنجا  گفتم به جبهه غرب می. با خوشروئی مرا پذيرفت. او رفتم
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کامل کردن پيروزی در . نظامی به خوزستان خواهم رفت برای اجرای سه طرح
  . انشاهللا پيروز باشيد: هللا اکبر و پاک کردن سه راهی آبادان و طرح دزفول گفت جبهه

قيافه . ای از قصدی که در روزهای بعد به اجرا گذاشت بروز نداد هيچ نشانه
اطاق که بيرون  از. گفت که او قصد نابود کردن مرا دارد خندان بود و هيچ نمی

در ايوان باو گفتم به پدرت حقيقت را بگو باو و . آمدم، فرزندش مرا همراهی کرد می
باو گفتم مردم ناراضی هستند و . مردم و دين خيانت است اگر حقيقت را به او نگويی

حاال شما بيا و با اينها . گفت بله نيامده بودند. خرداد نيامدند ١۵به اين جهت به اجتماع 
گفتم فايده ندارد هر چه توانستم تالش کردم آنها به راه آزادی و استقالل ! اری کنهمک

از اين حرف او نيز . توانند از استبداد و سلطه آمريکا دل بکنند که نمی بيايند اما مثل اين
  )١٢١(» .کنند به اين فکر نيفتادم که صحنه واپسين را در همين روزها شروع می

صدر وارد عمل شده  ينی به زعم من مستقيم عليه بنیکه آقای خم عليرغم اين
کرد آن شهر از استقبال از وی  بود، رياست جمهوری به هر شهری که سفر می

صدر،  کنيم بنی صدر حمايتت می صدر، بنی شد و فرياد بنی يکپارچه از جا کننده می
رد، خرداد به شيراز سفر ک ٩وی که در . شد صدر مقاومت به آسمان بلند می بنی

 ١٠جمهور در  رئيس )١٢٢( .جمهور را در آغوش گرفت شيراز يکپارچه رئيس
گردم و  جنگ که تمام شد برمی«: خرداد در مصاحبۀ خود خطاب به ملت ايران گفت

درخت را اره «: و در رابطه با شايعه استعفا گفت» .کنم همه مسائل را رسيدگی می
  )١٢٣(» .افتد کنند، خود نمی می

که همچنان و تنها از طريق روزنامه انقالب اسالمی و حمايت  رياست جمهوری
رساند و آنها را به استقامت و  روزنامه ميزان، صدای خود را به گوش ملت می

جمهور منتخب شما، هيچ  من بعنوان رئيس«: کرد، گفت ماندن در صحنه دعوت می
  )١٢۴(» .استقامتی غير از استقامت شما ندارم

جمهور پاسخ  شورايعالی قضايی به نامه سرگشاده رئيس ۶٠خرداد  ۶در تاريخ 
متأسفانه برخالف خواست و انتظار ما، گذشته شما و «: داد و در آن از جمله گفت

که  برخوردتان با مسائل هيئت دولت، مجلس شورای ملی، لوايح مصوبه و اشخاصی
ير اسفند و جريان اخ ١۴شوند، مانند عملکرد روز  برای وزرات پيشنهاد می

وزارتخارجه اين فکر را تقويت کرده است که شما تعهدی در مقابل قانون اساسی 
  )١٢۵( ».نداريد
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، پاسخ شورايعالی قضايی را با ۶٠خرداد  ٧صدر، در تاريخ پنجشنبه  و آقای بنی
  : يک جمله تاريخی که برای هميشه در دل تاريخ بجا خواهد ماند، داد و گفت

های مفتضح را  سازی گونه پرونده ی است و اينوقتی مدعی قاض! آقای بهشتی«
  )١٢۶(» .کند دادرس خداست می

االسالم اشراقی  ، در نامه ای به حجت۶٠خرداد  ١٣جمهور در تاريخ   رئيس
تواند عضو حزب باشد، رئيس ديوانعالی کشور  بنابر قانون، قاضی نمی«: نوشت

   )١٢٧(» .عضو و دبيرکل حزب جمهوری است

پاسخ به نامه رياست جمهوری در مصاحبه راديو تلويزيونی در آقای بهشتی در 
آقا اينها مال فرهنگ فرانسه و «: تواند عضو حزب باشد گفت اين رابطه که قاضی نمی

غرب است، بگذاريد کنار، اينجا جمهوری اسالمی است، اينجا معيار ايمان است، 
اين معيارهای ... شندفضيلت و تقوی است، اينجا بايد انسانها بر خودشان مسلط با

غربی را به فرهنگ اسالمی ما نکشانند و نخواهند در اينجا ما الگوی ديگری باشيم از 
  )١٢٨(» .اند های غربی که آقايان آنجا بزرگ شده الگوهای جامعه

آقای احمد سالمتيان که برای سخنرانی افتتاحيه دفتر همآهنگی هکاريهای مردم 
، سالروز بعثت رسول ۶٠خرداد  ١١رجب برابر  ٢٧جمهور و به مناسبت  با رئيس

چماقداران به دفتر حمله کرده و بقصد کشت وی را . به همدان سفر کرده بود )ص(اکرم
» درود بر بهشتی« اند بگو  گفته مورد ضرب و شتم قرار دادند و با اصرار بوی می

ف و وی را که با ضربات مختل »درود بر رجائی«بگو » صدر مرگ بر بنی«بگو 
خونين و مالين شده بود، از دست آنها فرار کرده و به منزلی پناه برده بود و سپس 

به «: با همان لباسهای پاره و خونين به مجلس شورای اسالمی آمده و در آنجا گفت
  )١٢٩(» .خدا قسم ذره ذره وجود من خواهد گفت مرگ بر استبداد

که امکان دارد اطرافيان  ائیاز مدتها قبل از اين واقعه، شروع کرده بودند تا ج
نزديک و دور رياست جمهوری و طرفداران وی را در دفتر رياست جمهوری، دفاتر 
همآهنگی و روزنامه انقالب اسالمی با بگير و ببند و چماق حذف کنند و از بين 

دو روز قبل از آن نيز آقای مسعودی مشاور حقوقی رياست جمهوری توسط . ببرند
  . نقالب بازداشت شده بودمأمورين دادسرای ا

سخنرانيها و «خرداد  ١٠سخنگوی هيأت سه نفره حل اختالف در تاريخ يکشنبه 
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ای امام و قانون  ماده ١٠جمهور را تخلف از بيانيه  های مطبوعاتی رئيس مصاحبه
خرداد، اعالم  ١٢و هيئت سه نفره که خود مدعی شده بود در  ».اساسی توصيف کرد

  : کرد

                               ً        در اختيار هر کسی نيست آيا واقعا  چه کسی ) رفراندم(اء عمومی مراجعه به آر«
  )١٣٠(» را تهديد به محاکمه کرده؟) جمهور رئيس(ايشان 

  . زند، دزد را بگير دنيای عجيبی است دزد هم داد می

خرداد و پرده چهارم کودتا يعنی بستن روزنامه  ١۵قبل از اينکه به جريان 
کرديم که  ته قابل ذکر است که هر چه ما کوشش میانقالب اسالمی بپردازم، اين نک

خود را جمع و جور کرده و در جامعه و بعضی نقاط کشور به ايجاد رابطه و 
افتاد که تالشهای ما  سازماندهی بپردازيم، حوادث به حدی سريع و روزانه اتفاق می

  . ساخت نتيجه می را بی

رداد ماه و يا اوايل تير برای که قرار بود در اواخر خ با اين وجود، نظر به اين
ای مجلس شورای اسالمی برگزار گردد،  حوزه انتخابيه، انتخابات ميان دوره ١٩

ها معرفی کند که از جمله دو  جمع ما تصميم گرفت که نامزدهايی برای اين حوزه
نماينده برای حوزه تهران بود و قرار شد آقای مبلغی اسالمی و اينجانب به فعاليت 

صدر و در تربت جام آقای دکتر دوستکام  و در کبوتر آهنگ آقای رضا بنی بپردازيم
  .خود را کانديد نمايند

  
  فاطمه سخنرانی در حسينيه بنی

با توجه به اينکه اينجانب، برای ايراد سخنرانی، پرسش و پاسخ به سؤالهای 
ه شد کردم، تصميم گرفت که برايم امکان داشت به نقاط مختلف سفر می مردم تا جائی

بدين جهت و به مناسبت . گونه فعاليتها و سخنرانيها پرداخته شود که بيشتر به اين
، برای اينجانب و مبلغی اسالمی در ٢٨/٢/۶٠، در )ع(ميالد با سعادت امام علی 

هاشم، در سرچشمه و شهر ری بوسيله دفتر همآهنگی و  فاطمه و قمربنی حسينيه بنی
ترتيب سخنرانی داده شد و روزنامه انقالب جمهور،  همکاريهای مردم با رئيس

برای اطالع  ۵۴١و  ۵۴٠های  ارديبهشت، شماره ٢٧و  ٢۶اسالمی هم در تاريخ 
  : عموم مردم اعالم کرد
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سخنرانی آقای دمحم جعفری در حسينه ) ع(ميالد با سعادت امام علی به مناسبت «
بعد از ظهر و  ۴، ساعت ٢٨/٢/۶٠جمهوری، دوشنبه  فاطمه با حضور رئيس بنی

جمهور، در  هاشم با حضور رئيس سخنرانی مبلغی اسالمی در حسينيه قمربنی
نقالب و پس از برگزاری سخنرانی، روزنامه ا »بعد از ظهر ۵، ساعت ۶٠/٢٨/٢

: چنين گزارش داد ١٢، ص ۵۴٢، شماره ٢٩/٢/۶٠شنبه  اسالمی در تاريخ سه
جمهوری در تهران و شهر  مراسم بزرگداشت والدت امير مؤمنان با حضور رئيس«

  . ری برگزار شد

) ع(جمهور، در مراسمی که به مناسبت والدت با سعادت حضرت علی  رئيس
هاشم در شهر ری برگزار  سينيه قمربنیفاطمه واقع در سرچشمه و ح در حسينيه بنی

  .  شد، شرکت نمود

در نخستين مراسم مهندس دمحم جعفری مدير مسئول روزنامه انقالب اسالمی 
های آموزشی  به بحث پرداخت و در آن به شيوه) ع(پيرامون آموزشهای حضرت علی 

اس های سياسی، اقتصادی و قضائی اشاره نمود و در پايان براس حضرت در زمينه
  .وظيفه مردم و ارگانها را در شرايط کنونی تشريح کرد) ع(فرمايشات حضرت علی

جمهور در ميان استقبال پرشور  در اواسط سخنرانی مهندس جعفری، رئيس
مردم در محل حسينيه حاضر شد و تا پايان سخنرانی در محل حسينيه و در ميان مردم 

ور در پايان اين مراسم طی چند جمه رئيس. حضور داشت و به سخنرانی گوش فرا داد
. را مردم به عمل در بياورند) ع(ای اظهار داشت که فرامين و آموزشهای علی کلمه

اند و  فرا گرفته) ع(درجبهه برادران سرباز شما اين درسهارا ازعلی: وی گفت که
» سرباز«و سپس تأکيد کردکه شما نيز اين درس را از حضرت بگيريد و » سربازند«

  . باشيد

صدر در ميان شور و هيجان مردم حاضر در محل، حسينيه  آنگاه دکتر بنی
   ».هاشم واقع در شهر ری عزيمت نمود فاطمه را ترک نمود و به حسينيه قمربنی بنی

آموزش از حکومت «قسمت اول متن سخنرانی اينجانب دمحم جعفری تحت نام 
، انتشار ۶٠/خرداد/١٧، مورخ ۵۵٧در روزنامه انقالب اسالمی شماره  ،»)ع(علی

  : که مربوط به آموزش قضائی است آمده است در قسمتی از آن. پيدا کرد

توانيم از حکومت او بياموزيم، روش او در امر قضاوت  و درسی را که ما می«
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کرده و در برابر دستگاه قضايی کشور  چگونه قضاوت می) ع(است بايستی ببينيم علی 
های بنياد مستضعفين رسيدگی  چرا به پروندهگوئيم  کرده است می چگونه عمل می

شود؟  پرونده چه می ٨٠٠شود؟ آخر بنا به گفته هيئت منتخب امام تکليف اين  نمی
کنند و بعد نيز ناحق  چرا متعرض کسانی که بنا حق حکم صادر می. معلوم نيست

شود چگونه است که وقتی در مشهد قاضی در دو جلسه حکم اعدام  بودنش معلوم نمی
شود آن  شود و کوشش می کند و بعد در زندان شورش می نفر را صادر می ١٧يا  ١۵

                                                  ً          ها بگذارند و از اين طريق زبان همه را بچينند و بعدا  او را از  را به کردن سخنرانی
کننند که اگر حق بود چرا او را برداشتند و اگر ناحق  دارند ولی معلوم نمی آنجا برمی

يک مورد را که در هفته اخير خود اينجانب . کنند نمیبود چرا تکليف او را روشن 
توانيد ببينيد آيا دستگاه قضايی آن  دهم و بعد شما می شاهد بودم برای شما توضيح می

کند يا خير؟ هفته گذشته برای برای  تبعيت می) ع(دستگاهی است که از روش علی 
نجانی رئيس مجلس ای به تويسرکان رفته بودم وقتی آقای هاشمی رفس تحقيق مسئله

                                                           ً             شورای اسالمی به آن ديار سفر کرده بود موقع شروع سخنرانی ظاهرا  بنا به گفته 
هزار  ۶تا  ۵ها  نفر، و بنا به گفته خود زندانی ٢٠٠تا  ٢٠مسئولين آن شهرستان بين 

: دهند هزار نفر ناگهان شعار می ۵تا  ۴نفر و بنا به گفته مردم آن شهرستان نيز بين 
. اينها را به جرم اخالل زندانی می کنند... اينها را . صدر مينی درود بر بنیسالم بر خ

البته هيچ کسی حق ندارد . اند اند يا نکرده بحث من اين نيست که اينها اخالل کرده
         ً کنند طبعا   اجتماعات را برهم بزند کسانی که به بر هم زدن اجتماعات کمک می

زنند  است هشت نفر از اين عده را شالق می اخاللگند اما بحث بر سر دستگاه قضايی
سئوال من . کنند کنند و زندانی می کنند حقوق آنها را قطع می از کار برکنار می

اينجاست آيا در همه جای مملکت اينجوری است؟ يا فقط در آنجا اينطور است؟ چگونه 
است که وقتی در اصفهان در اجتماعی که رياست جمهور در آنجاست آن وضعيت 

آيد هنوز معلوم نيست که چه شده است؟ چگونه است که وقتی در دانشگاه  پيش می
  آيد هنوز تکليف آن روشن نشده است؟  تهران آن وضعيت پيش می

ّ               ام ا در تويسرکان  جريمه  ۴کنند و  نفر را آن هم به جرم تنها شعار دستگير می ٨ 
اند نه کار آنها غلط  ردهگويم آنها کار درستی ک نمی. شود مختلف برای آنها تعيين می

کند يا نه فقط  است ولی سؤال اين است که دستگاه قضائی در همه جا اينطور عمل می
در بعضی جاها؟ در حکومت علی همه يکسان هستند شما داستان آن مرد يهودی و 

مردی يهودی يقه علی را گرفت و . دانيد را در نزد قاضی خوب می) ع(احضار علی 
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تن شماست از آن من است هر دو رفتنند در دادگاه قاضی در آنجا گفت اين زرهی که 
گويا موقعی که حضرت علی را ديد خطاب کرد يا ابالحسن، علی برافروخته شد و 

گفتن بين من و آن يهودی تفاوت قائل شدی به همان » يا ابالحسن«گفت تو چرا با 
گذارد و  اثر میاندازه که تفاوت قائل شدی اين کار در وضعيت آن مرد يهودی 

کرد و ما اينجور عمل  علی آن جوری عمل می. تواند احساس احقاق حق بکند نمی
ترس خود را از اشغال کنندگان پست ) ع(کنيم به همين علت است که حضرت علی  می

کنندگان ناحق است که خونهای  کند از جور و ستم اين اشغال قضاوت چنين بيان می
نمايد  آيد و ارثهای تقسيم شده به باطل شيون می ناله در می بناحق ريخته شده به فرياد و

در نزد اينان کااليی ... کنند و شکايت به خدا دارم از اين گروه نادان که زندگی می
کسادتر از کتاب الهی که شايسته خوانده شود وجود ندارد و کااليی از کتاب الهی که 

ر و گرانبهاتر از کتاب الهی به شرط ت شايسته خوانده شود وجود ندارد و کااليی رايج
) ع(در اين بيان علی » که از معانی واقعی خويش تحريف شود مطرح نيست آن

دهد کسانی که لياقت قضاوت نداشته باشند خونها به  آموزشهای دين را به ما ارائه می
  » .شود و در نزد اين کسان خواندن کتاب خدا بشايستگی کساد است ناحق ريخته می

، در همين روز، ۶٠خرداد  ١٧روزنامه در  ۵۵٧از پخش همين شماره بعد 
روزنامه انقالب اسالمی و چند روزنامه ديگر، يکجا بوسيله دادستانی انقالب اسالمی 

  . و قسمت دوم سخنرانی منتشر نگرديد. مرکز آقای اسدهللا الجوردی توقيف گرديد

» ياد مستضعفانبن«در همين جا الزم است که توضيح مختصری در مورد 
، شورای انقالب ايران طی ۵٧اسفند  ٢٢يک ماه پس از انقالب در تاريخ . بدهم

را اعالم کرد که اموال منقول و  »بنياد مستضعفين«ای ايجاد  صدور اطالعيه
غيرمنقول خاندان پهلوی و کارگردانان اصلی رژيم گذشته و اموال مصادره شده، 

امور مستضعفين و محرومان در اختيار آن  منقول و غيرمنقول، برای رسيدگی به
و سپس اين بنياد خود به بزرگترين اختاپوس امپراطوری مالی . گيرد بنياد قرار می

جمهوری اسالمی تبديل گشت که از بدو تشکيل، بنياد محل چرب و نرمی برای 
اختالس و فسادهای مالی عظيم گشت و چنان فساد و اختالس در آن اوج گرفت که 

هيأتی را مأمور  ۵٩ارديبهشت ماه  ٢٨مينی بر اثر فشار مجبور شد در تاريخ آقای خ
  . های اختالس نمايد رسيدگی به پرونده

ملکی امام جماعت مسجد گياهی : اعضاء اين هيئت عبارت بودند از آقايان
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آبادی، حاچ سيدعلی غيوری، حاج شيخ عباسعلی عميد  االسالم شاه تجريش، حجت
م سيدعلی اکبر محتشمی، ايروانی، موحدی ساوجی، شجونی و االسال زنجانی، حجت

  .دکتر صادق طباطبائی

آقای صادق طباطبائی که عضو هيئت منتخب امام برای بررسی عملکرد بنياد 
 ٨٠٠مستضعفان و سخنگوی هيئت بود يک ماه و نيم پس از تشکيل اعالم کرد که 

ها از  وجود دارد که اين پروندهها و فسادهای مالی  پرونده در رابطه تخلفات و دزدی
رديف خارج و در دادگاه ويژه بنياد که بدستور امام و توسط هيئت منتخب تشکيل 

  . گيرد شده است، مورد رسيدگی قرار می

يک ماه پس از تشکيل اين هيئت، آقای خاموشی رئيس بنياد استعفا داد و از 
کبر محتشمی به ا آقای سيدعلی ١١/۴/۵٩سوی هيئت منتخب امام در تاريخ 

وی عنوان کرد که آقای خاموشی سرپرست سابق . سرپرستی بنياد انتخاب گرديد
های ديگر بسته  و پس از آن پرونده بنياد نيز مانند پرونده. بنياد محاکمه خواهد شد

 ٨٠٠اسالمی از آن  شد واحدی به جز سردمداران روحانی و غيرروحانی جمهوری
  . ها تا به امروز اطالعی حاصل نکرده است پرونده اختالس و ساير پرونده

صدر به کبوتر آهنگ  کنم در هفته اول خرداد، من به اتفاق رضا بنی فکر می
ای که با حضور بزرگان و معتمدين شهر  همدان سفر کرديم و در آنجا در جلسه

اينجانب پس از سخنرانی مختصری از وضعيت کشور و . برگزار شد شرکت کرديم
صدر را به  ی مردم در صحنه و شرکت در انتخابات، آقای رضا بنیضرورت ايستادگ

آنها معرفی کردم و برای حمايت از آقای دوستکام و ديداری با مردم بعضی از 
خرداد به مشهد رفته و به اتفاق آقای  ١٠شهرستانهای استان خراسان در تاريخ 

شهر، قرار شد که از  ای با معنونين دوستکام به تربت جام رفتيم و در آنجا در جلسه
کانديداتوری وی حمايت و پشتيبانی کنند و بعد بيست نفر از بزرگان و معتمدين آماده 

  . شدند که آقای دوستکام را به هنگام ثبت نام در فرمانداری مورد تأييد قرار دهند

های دفتر همآهنگی مشهد و بعضی از شهرها،  عالوه بر ديدار و گفتگو با بچه
گز سفر کردم و شب در آنجا با بعضی از  خرداد با اتوبوس به دره ١٢بعد از ظهر 

ای ايجاد شده بود، آنها را مالقات و گفتگوهايی انجام گرفت و              ً      اهالی که قبال  رابطه
سپس صبح روز بعد به مشهد بازگشتم و يکراست به فرودگاه رفتم که به محض 

  . ورود به هواپيما پرواز کرديم
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تها قبل جهت افتتاح دفتر همآهنگی در يزد، اينجانب را برای که از مد نظر به اين
خرداد دعوت کرده بودند و اعالم نيز شده  ١۴ايراد سخنرانی، بعد از ظهر پنجشنبه 

بود، هنگامی که در مشهد بودم، از دفتر روزنامه به من اطالع دادند که از استانداری 
ری بگوئيد از اين سخنرانی صرفنظر کند         ً            اند لطفا  به آقای جعف اند و گفته يزد تلفن کرده

پاسخ دادم به آنها بگوئيد نگران سخنرانی من . و آن را به وقت ديگری موکول نمايد
  . نباشند، اتفاقی نخواهد افتاد

بودند، به   به تهران که رسيدم باز به روزنامه از استانداری تلفن شده و گفته
اند شناخته شده و  خنرانی دعوت کردهکه کسانی که آقای جعفری را برای س دليل اين

توجهی به اين تلفنهای استانداری نکردم و با . آدمهای درستی نيستند به يزد نيايد
کردند که احتياط کنيد و نرويد،  که بعضی از دوستان روزنامه توصيه می وجود اين

کنون شود از هم ا ممکن است حادثه ناگواری اتفاق بيفتد، گفتم بهتر است بروم و نمی
  . تابع استقرار استبداد باشيم

رئيس . وقتی وارد فرودگاه يزد شدم. خرداد به يزد پرواز کردم ١۴پنجشنبه 
تماس تلفنی برقرار . فرودگاه آقای نمازی گفت آقای ثقفی استاندار با شما کار دارند

داليلش را رد کردم سپس گفت . شد و گفتند که صالح نيست شما سخنرانی کنيد
گفتم با کمال ميل و آدرس منزل آقای . بل از سخنرانی با شما صحبت کردشود ق می

ساعتی بعد آقای . برومند نماينده روزنامه را به ايشان دادم و خداحافظی کردم
هللا صدوقی و آقای شعشعی از استانداری آمدند و حدود دو  صالحی از دفتر آيت

خرداد، تحت عنوان  ١۶نبه ساعتی با هم بحث کرديم که خالصه بحث در سر مقاله ش
  )١٣١( .انتشار پيدا کرد »!آنچه در يزد گذشت و آزادی«

اند که سخنرانی  چنين به نظر رسيد که با بحثهايی که انجام گرفت آنها قانع شده
های دفتر  مشکلی ايجاد نخواهد کرد و عالوه بر آن قرار شد که من روز بعد با بچه

م و نظراتشان را استماع و به اطالع آقای هللا صدوقی برسي همآهنگی خدمت آيت
هللا صدوقی  صدر و آيت صدر برسانم و سعی کنم سوء تفاهمی که مابين آقای بنی بنی

  )١٣٢( .دو نفر نام برده با من خداحافظی کردند و رفتند. ايجاد شده، رفع نمايم

کمی قبل از شروع سخنرانی به دادستانی يزد احضار شدم و در دادستانی، پس 
از گفتگوی مختصری با آقای قدسی بازپرس دادسرای انقالب، مرا نگه داشتند و 

شب تحت الحفظ با چند پاسدار و ماشين سواری مرا به تهران باز  ١١حدود ساعت 
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گرداندند و به درخواست من، آنها مرا به دفتر رياست جمهوری بردند و پس از 
ام، پاسداران به يزد  رسيدهگرفتن دستخطی از خودم که صحيح و سالم به تهران 

  )٣٣پيوست سند شماره . (بازگشتند

صدر بيرون  هنگامی که به دفتر و محل اقامت رياست جمهوری رسيدم، آقای بنی
آمده بود و با چند نفری عازم سيستان و بلوچستان بود که مختصری با هم صحبت 

  . انی به منزل رفتمکرديم و منهم برای کمی استراحت و بيرون آوردند خانواده از نگر

  
  خرداد و پيشنهاد کودتا١۵

ای از سوی روحانيت حاکم،  خرداد تبليغ همه جانبه ١۵برای بزرگداشت روز 
دولت، مجلس، سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و تمام ارگانهائی که در اختيار 

 ای در بزرگداشت اين روز بزرگ صادر صدر هم اطالعيه آقای بنی. داشتند، بعمل آمد
  : کرد که قسمتی از آن بقرار زير است

و فرزندش ) ع(در روز دوازدهم محرم آن سال مردم آزاده ايران بنام حسين «
خمينی بر رژيم سرسپرده و ضد مردمی پسر رضاخان خروشيدند و فرياد خشم و 

... نارضايتی خود را از حکومت منفور و ديکتاتوری او بگوش جهانيان رساندند، 
هم با مسئوليت فرماندهی نيروهای  عين درگيری در جنگ تحميلی آن اينجانب که در

ترين وظيفه خود بعنوان يک مسلمان مسئول  مسلح و پذيرفتن اين تالش به مثابه اصلی
توانم از مقابله با جريانی که در داخل کشور اساس و اصالت  در مقابل خدا و مردم نمی

داده است غافل بمانم و به پشتوانه  انقالب و جمهوری اسالمی را مورد تهديد قرار
نيروی فياض مردم آگاه تا آنجا که در توان دارم در راه رفع مشکالت و محروميتها 

َ   خواهم کوشيد چه ا ن ا ريد  االصالح و م است ط عت َ    َ سالروز قيام تاريخی پانزدهم خرداد .                 ِ   ُ   ّ         
  )١٣٣(» ...داريم را گرامی می

خرداد، چنين استشمام  ١۵شت صدر در بزرگدا با وجود اطالعيه آقای بنی
خرداد نکرده  ١۵شد که ايشان مردم را تشويق به شرکت در راهپيمايی و مراسم  می

کنندگان  های روزنامه سفارش کرده بودم که بدقت از ميزان شرکت    ً       قبال  به بچه. است
موافق گزارش مخبرين روزنامه انقالب اسالمی، . در اين روز گزارش تهيه کنند

ران، اطالعات شهربانی و بعضی ارگانها اطالعاتی ديگر تعداد       ّ    حزب مل ت اي
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و اين آقای . خرداد رقمی کمتر از هفتاد هزار نفر بود ١۵کنندگان در مراسم  شرکت
  . خمينی را خشمناک کرد

ً                   با داشتن گزارشها و اطالعات نسبتا  دقيق از تعداد شرکت کنندگان برای                                 
ما ميان دو سنگ آسيا گير . منعکس کند روزنامه بسيار مشکل بود که چگونه آن را

نوشتيم مورد غضب روحانيت حاکم و انحصارطلبان و  اگر حقيقت را می. افتاده بوديم
نوشتيم حقيقت را از مردمی که هر  گرفتيم و اگر نمی به ويژه آقای خمينی قرار می

رانجام س. طلبيديم، دور نگه داشته بوديم روز از آنها ياری و استمداد و مقاومت می
ای با مسئولين هيئت تحريريه و سردبير و  خرداد اول وقت در جلسه ١۶صبح شنبه 

  . پس از بحثهای مختلف و سنجيدن جوانب کار تصميم گرفتيم که تيتر بزنيم

و درزير تيتر  »خرداد درتهران وشهرستانها برگزارشد ١۵مراسم بزرگداشت «
 :کننده نوشتيم ردتعداد شرکتهم گزارش مختصری ازمراسم رامنعکس کرديم ودرمو

خرداد، چند صدهزارنفراز مردم  ١۵بمناسبت بزرگداشت سالروز حماسه آفرين «
  )١٣۴( ».تهران ازمسيرهای مختلف بسوی دانشگاه تهران،دست به راهپيمائی زدند

خرداد  ١۵به نظر من تيمسار فالحی دقيقترين گزارش و تحليل از بزرگداشت 
عد از اتمام مراسم با رياست جمهوری و فرمانده کل قوا وی شب و ب. را ارائه داد

ديدار و گفتگو کرد، تيمسار فالحی توضيح داد که برای من بسيار مهم بود که ببينم با 
طبق اطالعات . کنند وجود اين تقابلها چه تعدادی در تظاهرات امروز شرکت می

تعداد شرکت . مشهربانی و رکن دوم ارتش و کسانی را که خودم مسئول کرده بود
هزار نفر بوده است و اين نشان دهنده اين است که آقای خمينی  ۵۵ـ  ۶۵کنند بين 

قدرت بسيج مردمی خود را از دست داده و از امروز برای بازگرداندن قدرت خويش 
.                                                         ً           دست به کشتار خواهد زد و شما بايستی مراقب باشيد که او فعال  خشمناک است

ر تنها يک راه مانده و آن کودتا است و ما طرحی سپس گفت برای حل بحران کشو
ايم که اگر موافق باشيد آن را به اجراء خواهيم گذاشت و ما قول  برای آن تهيه کرده

دهيم که بعد از اجرای طرح و برگرداندن اراده مردم به خودشان و منتخبشان  می
ن است که فقط هدف ما اي. کوچکترين دخالتی در امور سياسی کشور نخواهيم کرد

جمهوری را برای اداره کشور خودشان انتخاب  مردمی که با اراده خودشان رئيس
اند را از سر  ای انحصارطلب مانع اجرای اراده مردم شده اند و اکنون وسيله عده کرده

  .راه برداريم
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ما هم اکنون در پادگانهای تهران برای حفاظت پادگانها هم : طرح هم اين است
تنها دو تيپ دست نخورده از لشکر خراسان در سيستان و . يمنفرات کافی ندار

توانيم آن را برای فرستادن به جبهه جنگ، از سيستان و  بلوچستان داريم که می
کار حداقل دو هفته وقت الزم است تا اين دو تيپ  بلوچستان حرکت دهيم و برای اين

دانيم و سپاه را خلع گر وقتی به تهران رسيد ما سرتيپها را برمی. به تهران برسد
دهيم، صدا و سيما را اشغال و تحت  کنيم، مجلس را تحت کنترل قرار می سالح می

آوريم و برای حفظ سالمتی آقای خمينی جماران و آقای خمينی را هم  کنترل در می
ای  خلع سالح کميته و سپاه برای ما کار بسيار ساده. دهيم تحت حفاظت خود قرار می

  . ها و طرحها آماده و مشخص شده است هاست و همه برنام

بعد از خلع سالح سپاه و کميته و کنترل حفاظت مجلس و صدا و سيما و 
ای مانع اجرای اراده  کنيم که چون عده ای پخش می جماران، از صدا و سيما اطالعيه

جمهورشان برای تحقق  اند و بر سر راه رئيس ملت ايران و آزادی و استقالل آنها شده
خواهند به هر قيمتی استبداد را  اند و می ه آنها و استقرار اهداف انقالب، ايستادهاراد

جمهور   حاکم گردانند، ما برای بازگرداندن حقوق ملت به خودشان و به رئيس
منتخبشان دست به چنين عملی زديم و شما يقين بدانيد که اولين کسی که اين عمل را 

  . دهد، آقای خمينی است انی از شما میکند و اطالعيه برای پشتيب تأييد می

اگر شما بخواهيد و اجازه دهيد که اين طرح اجراء شود، اول و قبل از هر چيز 
شما بايد خدمت آقای خمينی برسيد و دست ايشان را هم ببوسيد و اطمينان کامل به 

ی کنيم و برا دانند همان کار را می ايشان بدهيد و بگوئيد هر چه آقا صالح کشور می
ً                                               مدتی هم واقعا  کوتاه بيائيد و مرتب نظر ايشان را خود جويا شويد در غير .              

صورت يکی دو روز آينده آقای خمينی برای بازگرداندن قدرت بسيج خود دست به  اين
  . کشتار خواهد زد

صدر با کمی باال و پائين کردن مسأله و سؤال و جواب با تيمسار  آقای بنی
دانست و يا شايد بفرض محال هم که عملی بود فکر  فالحی شايد آن را عملی نمی

کرد وقتی ما به يک روحانی اعتماد کرديم و حاال کار به اينجا کشيده شده است،  می
به هر . چه تضمينی وجود دارد که بعد از کودتا دچار ديکتاتوری نظامی نخواهيم شد

  . دانست یصدر با طرح موافقت نکرد و آن را به صالح کشور نم حال آقای بنی

   ً                                                               قبال  هم اواخر فروردين حسين آقا خمينی در گفتگويی با اينجانب به آقای 
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صدر پيغام داد که برای کوتاه کردن دست آخوندها از مملکت تنها يک راه وجود  بنی
  . دارد و آنهم کودتا است

سرهنگ فکوری وزير دفاع و فرمانده نيروی هوايی نيز معتقد بود که اين 
گذارند که جنگ تمام بشود و غير  ر را به ورشکستگی نرسانند، نمیآخوندها تا کشو

گفت که راه حل کودتا و کوتاه کردن دست آخوندهای انحصارگر و  مستقيم می
  . قدرتمدار است

  
  پرده چهارم

  
  ها و آماده کشت و کشتار  بستن روزنامه

ارديهشت، اليحۀ حذف فرمان همايونی، که در صورت تصويب  ٢٣چهارشنبه 
کاست، از طرف دولت به مجلس  خش ديگری از اختيارات رياست جمهوری را میب

 ٣٠تحت امر برده شد و به سرعت و با ايجاد جو رعب وحشت در مجلس، در تاريخ 
صدر با  به محض بردن اليحه به مجلس آقای بنی. ارديبهشت، اليحه به تصويب رسيد

قول داده بود که جلو تصويب آن  آقای خمينی ديدار و مذاکره کرده بود و آقای خمينی
  . را خودشان خواهند گرفت

مالحظه شد که وقتی  ،»رجائی و نبوی در ترس وحشت«کمی قبل در بخش 
شود که قرار است آقای خمينی جلو تصويب اليحه را بگيرد، فوری  رجائی متوجه می

چهار  روند و در يک جلسه مذاکره به اتفاق بهزاد نبوی به مالقات آقای خمينی می
شود که اين کار  ساعته ـ که بطور ضمنی از حرفهای نبوی و آقای خمينی معلوم می

کنند  بدون بگير و ببند و کشت و کشتار بعدی عملی نيست ـ آقای خمينی را وادار می
و اولين آثار . که با قبول بگير و ببند و کشت و کشتار، بپذيرد که اليحه تصويب شود

  . خرداد برای نمايندگان مجلش آشکار شد ۶ای خمينی در اين تصميم در سخنرانی آق

                                ً                                  سرانجام برای خاموش کردن و احتماال  مطيع ساختن رياست جمهوری تصميم به 
بعد . به اجراء درآمد ۶٠خرداد  ١٧گيرند و اين تصميم در روز  ها می بستن روزنامه

پيدا کرد و  خرداد پانصد و پنجاه و هفتمين شماره روز انتشار ١٧که در  از اين
های  بچه. بعد از ظهر از دفتر کارم به سالن تحريريه رفتم ۵/٢اينجانب ساعت 
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طبق . تحريريه به خبر راديو گوش فرا داده بودند که در آخرين خبر راديو اعالن شد
دستور دادستانی انقالب اسالمی مرکز چهار روزنامه انقالب اسالمی ميزان، عدالت و 

  . شود اطالع ثانوی تعطيل اعالم می               ّ     خبرنامه جبهه مل ی تا 

بهت و . ابتداء به منزل سری زدم و سپس فوری به دفتر رياست جمهوری رفتم
های اصلی دفتر رياست جمهوری از جمله شهيد  بچه. حيرت همه را فراگرفته بود

در اطاق ... حسين نواب، سعيد سنجابی، حسن پيرحسينی، عليرضا نوبری، اينجانب و
ای  ای چهار صفحه بحث و گفتگو پرداختيم و ترتيب انتشار روزنامه جمع شديم و به

نيمه مخفی برای روز بعد داده شد که در سطح محدودی انتشار پيدا کرد و تا من 
ّ                         ام ا حقيقت اينست که چون ما . دستگير نشده بودم، يک شماره ديگر به چاپ رسيد  

ببندی هم که شروع شد،     ً                                              قبال  برای چنين وضعيتی تدارک نديده بوديم، با بگير و
  . ادامه انتشار روزنامه عملی نبود

بعد از تعطيلی روزنامه گرچه در بعضی از شهرستانها به دفاتر نمايندگی 
ّ             روزنامه و دفاتر همآهنگی حمله شده بود، ام ا هنوز بگير و ببند جد ی شروع نشده                       ّ                                        

اهرات عظيمی برپا ها، تظ کردند که بعلت بستن روزنامه ها فکر می خيلی از بچه. بود
ا به عکس روز بعد جز يکی دو سه دسته صد و خورده. خواهد شد ّ                                              ام  ای نفری در   

. خيابان مصدق و اطراف دانشگاه که آنها هم از مجاهدين بودند، کسی بيرون نيامد
            ً                                                   خرداد، مجددا  در دفتر رياست جمهوری جمع شده و در اطراف مسأله بحث  ١٨روز 

ای از شورای امنيت کشور خطاب به ملت ايران پخش  عيهکرديم که از راديو اطال می
ً                                                 گرديد که دقيقا  بيانيه حال و هوای يک دولت کودتا را داشت، اعالم می کرد در                

  . کنيم که دست از پا خطا کنند، چنين و چنان می صورتی

                                                           ً           دوستان بعد از بسته شدن روزنامه به من اطالع داده بودند که فعال  برای مدتی 
عمومی ظاهر نشوم چون درصدر ليست دستگير شدگان از دوستان و در انظار 

آقای . گذراند آشکار شده بود که کودتا مراحل آخر را می. صدر قرار دارم اطرافيان بنی
صدر به همدان و کرمانشاه سفر کرده بود و هنگام بستن روزنامه در همدان بود  بنی

وبرو شدن با چنين وضعيتی هيچ صدر و نه دوستان و همکارانش برای ر نه آقای بنی
حتی برای . تدارکی نديده بودند و آمادگی برای مقابله با وضعيت پيش آمده را نداشتند

کردند که آقای خمينی تا اين  حفاظت جان خودشان هم فکر نکرده بودند زيرا فکر نمی
و حد پيش برود و به سرعت استبداد را بر کشور حاکم گرداند و دست به کشتار بگير 
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ببند بزند وقتی مواجه با چنين اوضاعی شدند مات و متحير مانده بودند و بدون هدف 
  . ای زده شده بود و برنامه دست به تالشهای بيهوده

صدر، همراه تيمسار ظهيرنژاد  خرداد، برای مذاکره با آقای بنی ٢٠اينجانب 
صدر به  آقای بنی وقتی به داخل پادگان کرمانشاه رسيديم، گفتند. عازم کرمانشاه شدم
بعد از ظهر از ايالم برگشت و مذاکراتی با وی  ۶حدود ساعت . ايالم سفر کرده است

ّ   ام ا . شود                             ً                                         انجام شد وقرار بود که من فعال  مدتی را مخفی بمانم تا ببينيم اوضاع چه می  
خرداد  ٢٠شب،  ١١تا ساعت . من دست بدست کردم و در پادگان با ديگران ماندم

  : اسالمی در آخرين خبر خود اعالم کرد هوری، سيمای جم۶٠

لحن جمله  »صدر از فرماندهی نيروهای مسلح برکنار شد آقای ابوالحسن بنی«
  . آميز و تحقيرکننده بود و معلوم بود پرده ما قبل آخر است توهين

صدر ديدار و مذاکره کردم بين آقای  هنگامی که در پادگان اينجانب با آقای بنی
ا آقای بنی. ای خمينی مکاتباتی رد و بدل شده بودصدر و آق بنی ّ           ام  صدر چيزی از آن   

شايد به اين علت که ترس بر من غلبه نکند وقتی پرسيدم از وضعيت . بمن بروز نداد
  . شود    ً                      فعال  صبر کنيد ببينيم چه می: چه خبر گفتند

ن صدر داده بود که مضمون آن اي در کرمانشاه آقای خمينی پيامی به آقای بنی
  :بود

ام شما را در مقام رياست جمهوری و فرماندهی کل قوا که  من همواره کوشيده«
ّ                          ام ا خود شما مانع اين کار می. ام، حفظ کنم خود من به شما تفويض کرده حاال هم . شويد  

اين روزنامه . که اطرافيان خود را دور کنيد خواهم شما را حفظ کنم، به شرط اين می
شما بايد دولت را قبول کنيد، شورايعالی . های فاسد را طرد کنيدگروه. شما را بباد داد

  )١٣۵(» .مجلس و شورای نگهبان را قبول کنيد. قضايی را قبول کنيد

صدر پاسخ تلفنی  ، آقای بنی۶٠خرداد  ١٨آقای اميرحسينی نقل کرد، در تاريخ 
. ينی بدهيدتندی به امام داد و من آن را يادداشت کردم و گفتند آن را به آقای خم

بالفاصله گفتند، شما خودتان آن را نبريد  که اگر شما ببريد، آقای خمينی از ما قطع 
هللا پسنديده  بفرستيد آيت. کنند کند و شما را در همان جماران بازداشت می اميد می

منهم فوری از دفتر رياست جمهوری . بيايد تهران و متن را بدهيد به ايشان ببرند
هللا  وقتی در قم آيت. هللا پسنديده را بياورند تهران به قم که آيت ماشينی فرستادم
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هللا  در بين راه قم تهران پاسداران، آيت. کنند پسنديده به سمت تهران حرکت می
دارند، راننده به  کنند و چند ساعتی او را زير آفتاب نگه می پسنديده را متوقف می

وقف کرده و در زير آفتاب او را دانيد، چه کسی را مت گويد، می پاسداران می
و بهمين علت او را . دانيم برادر امام هستند می: گويند بله ايد؟ می نگهداشته
سيم به من خبر دادند و  خواهد برود تهران و فساد بکند از طريق بی می. ايم نگهداشته

ه وقتی ب. منهم با جر و بحثهای زياد و تلفن به چند جا، سرانجام او را رها کردند
صدر  هللا پسنديده دادم و گفتم آقای بنی تهران رسيدند من متن تلفنگرام را به آيت

هللا پسنديده آن را خواند و  آيت. اند اين متن را شما بدست آقای خمينی برسانيد گفته
آيا . العمل بدی خواهد داشت دانم، عکس اگر اين متن را به ايشان بدهم، قطع می: گفت

. و وقتی صالح دانستم، مضمون آن را به ايشان شفاهی بگويم توانم که بروم من می
دانيد، عمل کنيد بعد از آن من به  پاسخ دادم عيبی ندارد، هر طور خودتان صالح می

هللا  وقتی به مشهد رسيديم ابتداء به منزل آيت. اتفاق حاج آيت به مشهد پرواز کرديم
من همه جور در خدمت هستم و هر  ايشان گفتند. قمی رفتيم و با ايشان مذاکره کرديم

بعد از . کنم هللا گلپايگانی تصميم گرفتند، منهم موافق هستم و عمل می طوری که آيت
هللا شيرازی رفتيم و با ايشان نيز گفتگو کرديم، ايشان هم گفتند هر  آن به بيت آيت

ا به آقای از همانج. کنم هللا گلپايگانی عمل کرد، منهم موافق هستم و عمل می جور آيت
پرسيدند، تلفنگرام را داديد؟ گفتم آری و ما وقع را برايشان گفتم . صدر تلفن زدم بنی

که آقای پسنديده گفتند اجازه بدهيد، هر وقت صالح دانستم، مضمون آن را به اطالع 
صدر گفتند، عين پيام را به ايشان برسانند، هر چه  آقای بنی: آقای خمينی برسانم

گفتم پس بهتر است خودتان به . همين حاال آن را ببرد  )١٣۶( .خواهد بشود می
آقای . صدر دادم شماره تلفن رضا پسنديده را به آقای بنی. هللا پسنديده بفرمايد آيت
صدر خودشان تلفن کرده و به آقای پسنديده گفته بودند که فوری متن را به آقای  بنی

متن را برای آقای «. دهند توضيح میصدر در اين رابطه چنين  آقای بنی. خمينی بدهند
عين همين حرفها را بزنم؟ گفتم . او گفت متن بسيار تند است. رضا پسنديده خواندند

با گفتگو او نيز بر اين شد که بايد بهمين صراحت و قاطعيت حرفها را زد چرا . بزنيد
د که آقای رس به نظر می  )١٣٧(». که ديگر چيزی باقی نمانده است تا از آن دفاع کنيم

که در کشور ما معمول  صدر، همچنان پسنديده و اميرحسينی بعد از پافشاری آقای بنی
آيند  ای،کوتاه می             ً                                               است که غالبا  دربرابرصاحبان مناصب عليرغم موافق نبودن بامسأله

  .  صدر نظر موافق نشان داده باشند طور است، با آقای بنی گويند، بله همين و می
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  : است متن پيام بدين شرح

در مسائل اساسی کشور طرز عمل . اء گرددجرخواهيد قانون اساسی ا شما نمی«
جمهوری  شما يک رئيس. شما چنان است که کشوررابا خطر نابودی مواجه کرده است

ضعيف، يک دولت ناتوان، يک مجلس مطيع، يک دستگاه قضايی وسيله تهديد و 
حزب جمهوری است که دين و ملت  بخالف گفته شما اين. خواهيد نابودی مخالفان می

دهد و شما رهبری ملتی را به رياست حزب مشتی قدرت طلب فاسد  شما را بباد می
ّ       کوشم رهبری اين انقالب صدمه نبيند ام ا شما  بسيار کوشيدم و هنوز نيز می. ايد فروخته                                  

با برقراری سانسورکامل، حضور .خودکشی تدريجی کرديد بيان انقالب رااز بين برديد
خواهيد نيمه جان را  مردم را در صحنه سياسی کشور غيرممکن ساختيد و اينک می

  : هنوز وقت باقی است، بايد. نيز بستانيد

ـ مجلسی جای اين مجلس را بگيرد که انتخاباتش براستی آزاد باشد و مردم در ١
 الحمايه شما بلکه زبان انتخاباتش شرکت کرده باشند و مجلس خود را نه مطيع و تحت

  . مردم و ترجمان خواستهای مردم بداند، مجلس قوی اينست

رئيس ديوان کشور و . يعنی مستقل باشد. ـ دستگاه قضايی نيز بايد قوی باشد٢
اند و سه تن اعضای شورايعالی قضايی  دادستان کل برخالف قانون اساسی نصب شده

شورای عالی بايد . اند نيز بر خالف همين قانون اساسی در آن عضويت پيدا کرده
  . قضايی بر وفق قانون تشکيل گردد

ـ نيمی از شورای نگهبان را که بعد از اين وقايع و بخصوص چگونگی نظارتش ٣
دو مقام غيرقانونی . ای معلوم شد چه وزن و اعتباری دارد برانتخابات ميان دوره

نيز بايد اند و بنابراين آلت دست آقای بهشتی و گروه او هستند و اين شورای  برگزيده
  . بر وفق قانون از نو تشکيل شود

هم از جانب شما تحميل شده است و . ـ دولت آقای رجائی نيز فاقد صالحيت است۴
گيری به کشور خيانت کرده و  هم در گروگان. هم مورد تأييد مجلس غيرقانونی است

  . تسليم شيطان بزرگ شده است و بايد برود

مقامهايی بودند برای دفاع از منزلت  ـ رياست جمهوری و فرماندهی کل قوا۵
قانون هيچگاه در اين . اند مردمی که قرنها و قرنها از هر گونه منزلتی محروم بوده

رفت با قبول رياست جمهوری بتوانم در برابر  گمان می. کشور به اجرا در نيامده است
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ستقالل شمار، مردم را با اجرای قانون در صحنه نگاهدارم و مردم از ا خطرهای بی
آزاد . خود با کار و تالش بر بحرانهای اقتصادی و غير آن غلبه کنند. خويش دفاع کنند

. و خودجوش به تالشی بزرگ برای تغيير مسير تاريخ برخيزند. مطمئن باشند. باشند
ها را توقيف کرده  اينک که دادستان انقالب تهران برخالف قانون مطبوعات، روزنامه

اينک که بدنبال تسليم خفت بار در مسأله . اثری نمانده استاست و ديگر از آزادی 
برند، با انگليس و  گران آمريکايی به مجلس می ای باب طبع سلطه گيری بودجه گروگان

کنند که جز مسابقه برای جلب نظر شيطان بزرگ و  آمريکا قراردادهايی امضاء می
دهی کل قوا به چه کار تواند داد، رياست جمهوری و فرمان کوچک عنوانی بدان نمی

ام اين مقامها را برای حداکثر تالش بخاطر نجات کشور و  آيد؟ از ابتداء گفته من می
     )١٣٨(». پذيرم و هنوز نيز بايد تکرار کنم که مرا بدانها دلبستگی نيست انقالب می

هللا پسنديده به اتفاق پسرش  آقای اميرحسينی در ادامه مطلب توضيح داد آيت
من دوباره چند . دهند برند به جماران و بدست آقای خمينی می مه را میرضا، نا

وی گفت، همان شد که . ساعت بعد به رضا پسنديده تلفن کردم و ماجرا را پرسيدم
                                       ّ                             وقتی تلنفگرام را آقای خمينی خواند، متغي ر شد و گفت، اينها چه حرفهايی . پدرم گفت

دا زد و کاغذی خواست و فرمان عزل فوری احمد را ص. است که بمن پاسخ داده است
صدر را از فرماندهی کل قوا نوشت و گفت همين حاال به صدا و سيما بدهيد،  آقای بنی

ً                          و شما نيز تلويزيون را باز کنيد حتما  در خبر آن را خواهند خواند. پخش کنند در .                                    
زل را در فرمان ع. زاده شيرازی تلويزيون را روشن کرديم هللا منزل آسيد دمحمعلی آيت

  . شب خواند ۵/١٠آخرين اخبار ساعت 

خرداد ما به تهران بازگشتيم و به دفتر رياست جمهوری رفتيم  ٢١فردا يعنی 
صدر تعريف کرد که وقتی هواپيمای ما به  آقای بنی. همۀ دوستان جمع شده بودند

 )١٣٩(                 ً             همان کسی که بعدا  وزير دفاع شد(فرودگاه نظامی رسيد فرمانده فرودگاه 
. خواهی بکن نشينم هر کاری می خلبان گفت من می. دهم گفت اجازه نشستن نمی

به محض بيرون آمدن از هواپيما خلبانان . هواپيما در فرودگاه نظامی تهران نشست
جماران را . همين حاال کار را تمام کنيم. دور مرا حلقه زدند و گفتند اجازه بفرمائيد

کنيم و کار را يکسره  مجلس را هم بمباران می کنيم، راديو تلويزيون و بمباران می
من آنها را آرام کردم و گفتم کشور در حال جنگ با دشمن است و شما حافظ . کنيم می

استقالل و تماميت ارضی مملکت هستيد و بايد از مرزهای کشور دفاع کنيد و به اين 
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  . امور سياسی کاری نداشته باشيد

صدر گفت، پيامی از جانب مسعود  قای بنی                  ّ            بعد از آن حسين نوا ب آمد و به آ
خواهد خودش با  و می »ما در اختيار شما هستيم«رجوی دارد و پيامش اين است که 

صدر  و رفت و تلفن را برداشت که به رجوی تلفن کند تا با آقای بنی. شما صحبت کند
ز کنی، همين يکی مانده تا شما ا من گفتم معلوم است، داری چکار می. صحبت کند

فردا بگويند با مجاهدين توطئه . اينجا به رجوی تلفن کنيد و اين تلفنها که کنترل است
شما اگر پيغام داری پيغام . گويد صدر هم گفت، درست می آقای بنی. اند و ائتالف کرده

خواست مسعود خودش با  گفت پيغام همين بود که می. را برسان، چکار داری به تلفن
صدر هم  آقای بنی. گفت که ما در اختيار شما هستيم و می. دصدر صحبت بکن آقای بنی

  . حسين هم از اين عمل من کمی دلخور شد. شما پيغام را رساندی: گفت

صدر رساندم و گفتم بايد برويم قم و  سپس گزارش مشهد را به اطالع آقای بنی
کمی بعد آقای  همان روز. گفتند ايرادی نيست برويد. هللا گلپايگانی را مالقات کنيم آيت

صدر گفت،  آقای بنی. صدر صحبت کنم خواهم با آقای بنی اشراقی تلفن کرد و گفت می
من گوشی را . گويد شما ببينيد چه می. خواهم با اين فالن فالن شده صحبت کنم نمی

آقای : صدر چکار داريد؟ آقای اشراقی گفت برداشتم و گفتم بفرمائيد با آقای بنی
صدر ديروز در فرودگاه نظامی تهران، ارتشيان را به  ی بنیآقا: گويد خمينی می

من گفتم به آقا بفرمائيد که جاسوسهايشان، خبر دروغ به . شورش فراخوانده است
آقای . از کانالهای ديگر چک کنيد. اند، شما کانالهای مختلفی داريد ايشان داده

اند و  مرزها فراخواندهصدر در فرودگاه نظامی، ارتشيان را به آرامش و دفاع از  بنی
اند که وظيفه شما دفاع از مرزها و بيرون راندن دشمن از کشور است و نه  گفته

  . دخالت در اين امور سياسی

صدر کسانی فرستاده است مشهد پيش مراجع  آقای بنی: بعد آقای اشراقی گفت
را هم  من گفتم اين. کنم برای توطئه و آقای خمينی گفته است، من اين را تحمل نمی

   ً                                           اوال  از کی تا حاال به ديدن مراجع رفتن قدغن بوده . اند اشتباه به سمع آقا رسانده
و در ثانی . کرد و ديدن مراجع آزاد بود در زمان شاه هم کسی اين کار را نمی. است

صدر کسی را به مشهد نفرستاده است من بدون اطالع ايشان به مشهد  آقای بنی
روم قم خدمت  و حاال هم دارم می. ام رازی را مالقات کردهام و آقايان قمی و شي رفته

گويم شما هم يک چيزی  بعد آقای اشراقی گفت، هر چه من می. آقای گلپايگانی
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گفتم پيغام . ای بيايد جماران آقا را ببيند صدر چند دقيقه حاال بگوئيد آقای بنی. گوئی می
  . رسانم را می

عزام شده، آمده بودند اطراف محل سکونت های ا در اين بين چماقداران و رجاله
ُ   ِ  ناگهان ک کت ل . دادند می» مرگ بر ضد واليت فقيه«و دفتر رياست جمهوری و شعار         

گفته شد که اينجا . مولوتفی هم بداخل پرت کردند که در زمين چمن دفتر فرود آمد
رياست اندازند و ممکن است که محافظين  از بيرون آنها چيزی می.    ً            فعال  امنيت ندارد

صدر اين محل را  بهتر است که آقای بنی. العمل نشان دهند                 ً    جمهوری هم متقابال  عکس
تصميم گرفته شد که به منزل خواهرشان . ترک کنند و به محل امن ديگری بروند

صدر باتفاق چند نفر از در پشت دفتر رياست جمهوری  آقای بنی. بهجت خانم بروند
ه بشوند، خارج شدند و به منزل خواهرشان که محاصره کنندگان متوج بدون اين

  . رفتند

ظهور و سقوط ضد انقالب که دادگستری  ١٣۵٩کتاب غائله چهاردهم اسفند 
آن را منتشر کرده است از  ١٣۶۴جمهوری اسالمی، شورايعالی قضايی در سال 

  . دارد برمی  طرح کودتا عليه رياست جمهوری پرده

ور قانونی کشور است، دفتر و محل سکونت جمه صدر رئيس که آقای بنی و با اين
         ً       آيد و عمال  وی را  به محاصره سپاه و کميته در می ۶٠خرداد  ٢١وی در تاريخ 

  : کنند مجبور به اختفا می

صدر را به اختفای کامل ببرد و از لحظه و انتشار  حکم امام کافی بود که بنی«
رديد و محل سکونت و محل صدر از کليه اقتدار خويش منعزل گ    ً    عمال  بنی )١۴٠(حکم 

  )١۴١(» . کار وی به تصرف سپاه و کميته درآمد

سال  ٢۵«با توجه به مطلب صريح فوق آقای داود علی بابائی نويسنده تاريخ  
در مورد عزل آقای بنی صدر از رياست جمهوری تحت نام  »در ايران چه گذشت؟

صفحه  ۶، جلد »١٣۶٠بهمن ٣مصاحبه هاشمی رفسنجانی با روزنامه اطالعات «
آنها می توانستند . عزل بنی صدر، يک حرکت قانونی بود«: می نويسد ١۴۴

اعتراض خود را در يک تظاهرات آرام بيان کنند و يا حداقل در روزنامه هاشان 
بردارند و بنويسند مگر نمی شد بدون ايجاد اخالل، حرف زد و انتقادکرد؟ وقتی کار 

راه می کنند در واقع مترصدند تا جنگی به را با اسلحه و شورش و آتش زدن هم
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اين حرکت، ممکن بود همه چيز را به . مراتب بدتر از جنگ تحميلی راه بيندازند
  ».                   ً                                         آشوب بکشاند و مسلما  از حد يک اعتراض سياسی و انتقاد گذشته بود

معلوم می شود که " سال در ايران چه گذشت؟ ٢۵"جلد کتاب  ٧با توجه به 
   ً                                       ً                   اوال  خود آنزمان را درک و رويت نموده و ثانيا  اهل تاريخ و علم و آقای علی بابائی 

ً                           اطالع از مسائل تاريخی آن دوران بوده است ثالثا  ايشان از بسياری امور ديگر                                              
  .اطالع داشته که به هر دليل آن ها را  به رشته تحرير در نياورده است

هوری اسالمی با ، حزب جم١٣۶٠خرداد  ١٧در : آيا ايشان مطلع نبوده است که
چراغ سبز آقای خمينی و بدست دادستانی انقالب اسالمی مرکز، فله ای روزنامه های 

. را تا اطالع ثانوی تعطيل اعالم نمود... انقالب اسالمی، ميزان، خبرنامه جبهه ملی، 
  :بنابراين

يا حداقل در روزنامه هاشان بردارند و بنويسند مگر نمی «: وقتی شما می نويسيد-١
البته حتما اذعان داريد که روزنامه  »د بدون ايجاد اخالل، حرف زد و انتقادکرد؟ش

ها، فله ای بدستور دادستانی انقالب اسالمی مرکز تعطيل شده بودند و از جمله مدير 
  !مسئول روزنامه انقالب اسالمی، در زندان بود

خود را در آنها می توانستند اعتراض . عزل بنی صدر، يک حرکت قانونی بود« -٢
،  ١٣۶٠خرداد  ٢١البته شما می دانستيد که در روز  »يک تظاهرات آرام بيان کنند

هنوز آقای بنی صدر رئيس جمهوری قانونی اين کشور بود و صوری هم هنوز طرح 
                                                         ً                 عدم کفايت سياسی وی به مجلس نيامده و به زعم شما هم قانونا،  هنوز ايشان رئيس 

و  "، ظهور و سقوط ضد انقالب١٣۵٩اسفند  ١۴له غائ"اما حسب کتاب . جمهور بود
 ١٣۶٠خرداد  ٢١ساير منابع و گفته بسياری از زعمای جمهوری اسالمی در روز 

دفتر رياست جمهوری و شخص ايشان محاصره شده و مصونيت جانی از وی رخت 
 .بر بسته بود و باالاجبار وی را ودار به اختفا نمودند

که جبهه ملی دعوت به تظاهرات آرام  ١٣۶٠داد خر ٢۵عالوه بر اين در روز -٣
و  »!جبهه ملی از امروز مرتد است«نموده بود، مگر آقای خمينی اعالم ننمود که 

و به نهضت آزادی و شخص مهندس بازرگان هم، از راديو (... باز نقل به مضمون 
ترس تلويزيون اعالم نمود که از اين تظاهرات اعالم انزجار شود که آنها نيز از 

آيا اينگونه بيان تاريخ، تحريف ) خمينی در اعالميه ای تظاهرات را محکوم نمودند
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آشکار رويدادهای تاريخی نيست؟ ممکن است آقای داود علی بابائی پاسخ بدهد من 
خود، اظهار نظری ننموده ام و تنها مصاحبه آقای هاشمی رفسنجانی را منعکس 

آنچه ايشان بيان نموده : ئی مسلم است کهوقتی بر آقای داود علی بابا. نموده ام
دروغ محض و تحريف تاريخ است، آيا نبايد آقای داود علی بابائی که مصاحبه آقای 
رفسنجانی را در تاريخ ثبت ميکند، متذکر شود که ايشان اينطور بيان نمودند، اما 

 ! شرايط آن بود که شرح آن گذشت

صدی که در سر داشته و به منظور دنبال آقای رفسنجانی برای نيل به اهداف و مقا-۴
نمودن آنها در انحراف افکار عمومی و برای جلوه دادن سيستم دمکراسی و آزادی 
خواهی و صورت قانونی دادن به کودتادی انجام شده، به دروغ پردازی و تحريف 

، آنگونه که آقای داود علی بابائی ثبت نموده، ١٣۶٠بهمن   ٣وقايع در مصاحبه 
 ٢۵جلد کتاب تاريخ  ٧نويسنده "اما شما آقای داود علی بابائی. ه استپرداخت

سال با به رشته تحرير در آوردن وقايع آنزمان بر بيان  ٢۵پس از گذشت !" ساله
حقايق چشم پوشيده و بر دروغ پردازی آقای رفسنجانی صحه گذاشته که البته اين 

ت که به نگاشتن آن همت مهم به دور از بيان واقعيات و ثبت آن در تاريخی اس
گمارده ايد، اين عمل شما بمراتب از دروغ و  فرافکنی آقای رفسنجانی برای جامعه 

 . خطرناکتر است

صدر از دفتر رياست  که آقای بنی کند بعد از اين آقای اميرحسينی خاطر نشان می
ر که کمت الهی حرکت کرديم برويم قم و برای اين باتفاق آيت. جمهوری خارج شدند

در قم خواستيم . العماره به قم رفتيم مورد سوءظن قرار بگيريم، با اتوبوس شمس
هللا نجفی را مالقات کنيم، ايشان از مالقات خودداری کرد و پيغام داد که هر چه  آيت

هللا  بعد از آن آيت. آقای گلپايگانی تصميم گرفت، منهم هم موافق هستم و قبول دارم
) يعنی خمينی(يم ايشان گفتند من هر چه نسبت به اين آقا شريعتمداری را مالقات کرد

اگر . شناسم من اين آقا را خوب می. کرديد که من به اين آقا نظر دارم گفتم، فکر می می
هر چه گفتم بگوش کسی نرفت و . جلويش باز باشد، ديگر هيچ چيز جلودارش نيست

  . در تضعيف من کوشيدند

ستم و اگر بخواهيد حرکت کنيد، آذربايجان با وی گفت من همه جوره در اختيار ه
بعد از آن به بيت .  من و هر تصميمی هم که با گلپايگانی گرفته شد، من موافق هستم

صدر قدری گله کرد ولی گفت من  هللا گلپايگانی رفتيم و ايشان ابتداء از آقای بنی آيت
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آيم و مطمئن هستم  برای اين مسأله حاضرم و هر وقت شما بگوئيد، من به تهران می
ام  من تا بحال از آقای خمينی چيزی نخواسته. توانم اين مشکل را حل کنم       ً   که فعال  می

ام و بعضی  بعد از بيرون آمدن ايشان از بيمارستان تا به امروز هم بديدن ايشان نرفته
آيم تهران و قضيه را حل  بعنوان ديدن آقای خمينی می. ام مواقع جواد آقا را فرستاده

دهم و مخالفت صريح خودم و شرع  صدر را توضيح می خطر حذف آقای بنی. کنم یم
گويم و من اگر مطمئن نبودم که اين مسأله بدست من حل شدنی است،  را به ايشان می

صدر بپرسيد و  افتم ولی شما از آقای بنی اگر بخواهيد من همين حاال راه می. آمدم نمی
آقای معزی و چند نفر ديگر را هم ديديم و . حرکت کنم                             ً به جواد آقا اطالع دهيد تا فورا  

  . خرداد به تهران بازگشتيم ٢۴روز 

صدر  ، تاکسی گرفتيم که پيش آقای بنی)ناصرخسرو(العماره  در گاراژ شمس
خيابان قديم (روژ  برويم و جريان مالقاتها را گزارش کنيم وقتی نزديک سينما مولن

روم منزل  صدر برو و منهم می خدمت آقای بنیالهی گفت تو  رسيديم، آيت) شميران
وقتی به آنطرف خيابان رفتم، . از تاکسی پياده شدم. ام که نگران هستند پيش خانواده

گفت برو . صدر، گفتم آری روی پيش آقای بنی گفت تو هم می.         ّ         حسين نوا ب را ديدم
ضی از صدر جمع بودند، بع در منزل بهجت خانم همۀ خانوادۀ بنی. آيم منهم می

  .         ّ                           شهيد نوا ب هم وارد شد و به جمع پيوست. دوستان هم آنجا بودند

ام و او گفته است که نامه  ای از رجوی برای شما آورده         ّ              آقای نوا ب گفت، من نامه
مضمون . نامه را خواند )١۴٢( .را در حضور خانواده و دوستانتان برايتان بخوانم

ا است و هم اکنون بيش از پنجهزار از آن چنين بود تمام نيروهای ما در اختيار شم
کنند و اگر شما پيش ما بيائيد، اين  نيروهای ما، در اطراف از شما محافظت می

خواهيم که  ما نمی. تواند به کارهای ديگری بپردازد شود و می پنجهزار نيرو آزاد می
ما آماده خدمت و حفاظت از جان شما . مسئله حزب توده و مصدق تکرار بشود

ّ                                  ام ا اگر پيش ما نيائيد، ما اطالعيه می. مهستي دهيم و مردم را در جريان کار قرار   
من به حسين گفتم اين . دهيم که بعد نگويند ما هم مثل حزب توده عمل کرديم می

آيد و اگر نخواست چرا  صدر خواست می دعوت است يا تهديد؟ خوب، اگر آقای بنی
حسين گفت به هر حال اين چيزی است . تدهيد؟ اين تهديد است و نه دعو اعالميه می

حسين پس از قرائت، نامه را پاره پاره . رسان هستم اند و من پيغام که آنها نوشته
اش کردی؟ گفت، من قول  بوی گفتم که اين نامه يک سند تاريخی است، چرا پاره. کرد
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ما بدهم و آن توانم آن را به ش ام که بعد از قرائت نامه، آن را از بين ببرم و نمی داده
  . را ريز ريز کرد و از بين برد

جمهور ملت ايران  صدر، بعد از اندکی تأمل جواب داد که من رئيس آقای بنی
اگر اين ملتی که به . توانم محدود به سازمان و دسته خاصی بکنم هستم و خود را نمی

دند وظيفه اند، پشتيبانی کردند و به من پناه دادند که دادند، اگر ندا من رأی داده
  . ديگری ندارم

صدر توضيح دادم  هللا گلپايگانی را برای آقای بنی بعد از آن جريان مالقات با آيت
. و گفتم، تکليف چيست؟ بگوئيم ايشان بيايند تهران و بروند جماران برای حل مسئله

ا تيمسار  آقای بنی ّ          صدر گفت صبر کنيد تا فردا فکر کنم و به شما فردا خواهم گفت ام                                                            
من حرفی ندارم . خواهند مرا مالقات کنند اند که می هللا نوری پيغام داده الحی و آيتف

ا اگر تيمسار فالحی در اين وضعيت مرا مالقات کند به صالح ايشان نيست ّ                                                               ام  بنابراين .  
آقای نوری را . برويد و ببينيد چکاری دارد تا اگر مالقات الزم آمد، ترتيبی داده شود

. باتفاق حسن با تيمسار فالحی تماس گرفتيم: گويد ينيد چه میهم مالقات کنيد بب
. صدر کرده باشد خواست عرض ارادتی به آقای بنی ايشان کار خاصی نداشت فقط می

من تنها دوست . صدر بگوئيد ايشان گفت به آقای بنی. هللا نوری رفتيم بعد به منزل آيت
ن امکانات و پيروانی م. روزهای شادی نيستم در روزهای سخت هم دوست هستم

اگر هر کدام از شما جائی برای مخفی شدن و يا احتياجی به پول و کمکهای . دارم
ديگر داشتيد، اطالع دهيد، تا جائی که امکان در اختيار دارم، از کمک مضايقه 

خرداد که برگشتيم به منزل بهجت خانم که گزارش  ٢۵روز بعد يعنی . نخواهم کرد
هللا  صدر بدهيم و از ايشان بپرسيم که در مورد آمدن آيت آقای بنی اين دو مالقات را به

اند؟ بگوئيم بيايند يا خير؟ در منزل ديديم که خانم  گلپايگانی چه تصميمی گرفته
صدر کجا هستند؟  پرسيدم آقای بنی. صدر و خواهرشان و خانواده ناراحت هستند بنی

  . بردندگاه  گفتند که نگران بودند و ايشان را به مخفی

خرداد، بعد از خواندن نماز صبح بدون هيچ  ٢١صبح  ۵يا  ۴اينجانب، ساعت 
برنامه و هدفی از بچه ها خداحافظی کرده و راه افتادم، هنگام خروج از پادگان مرا 
دستگير کردند و چند روزی را در زندان کرمانشاه بسر بردم بعد از آن به اوين و 

ی و مسئولين زندان با من چه در کرمانشاه و چه در روابط دادستان. تهران اعزام شدم
              ً                                             ای خوب و نسبتا  مؤدبانه بود و از اوضاع و احوال و بحثهايی که  تهران دو سه هفته
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کردم که اينها از وضعيت  آمد احساس می گهگاه با بعضی از مسئولين به ميان می
ت رفتارشان مطمئن نيستند و مترصدند که ممکن است وضعيت برگردد و به همين عل

    ً       بعدا  برايم . خواهند تمام پلهای پشت سر را خراب کنند با من حساب شده است و نمی
ريزی و               ً       اند که ما قبال  برنامه کرده روشن شد که آقای خمينی و روحانيت حاکم فکر می

ايم و به سازماندهی مردم پرداخته و نيروی مسلح آماده در اختيار  کارسازی کرده
اهيم آن را رو کنيم و قصد داريم از آن بعنوان آخرين عمل و خو داريم ولی نمی

  . جراحی استفاده کنيم

  
  پرده پنجم و آخرين پرده کودتا

  
  عدم کفايت سياسی

که طرح عدم کفايت سياسی رياست جمهوری را به مجلس ببرند، آقای  قبل از اين
جمهور  ئيسدکتربهشتی از قضات ديوانعالی کشور استمزاج کرده بود که حکم عزل ر

مبنی بر تخلف از وظايف قانونی وی را از طريق قضات ديوانعالی کشور بگيرد و 
افتخاری ديگر بر افتخارات انحصارگرايانه خود بيفزايد که با وجود تمام تمهيدات و 
تضييقاتی که در دادگستری بوجود آورده بود، قضات ديوانعالی کشور زير بار نرفته 

ّ            و مخالفت جد ی خود را با   )١۴٣(. اين عمل اعالم کرده بودند           

علت هم اين بود که هنوز موفق نشده بودند که دادگستری را آنطور که 
. دلخواهشان بود تصفيه کرده و قضات دست نشاندۀ خود را جانشين آنها سازند

اسفند  ١۴که چرا پرونده  مطلب اخير را آقای موسوی اردبيلی در رابطه با اين
و مشکالتی را که سر راه وجود داشت، بطور واضح و به دادگاه نرفت  ١٣۵٩

پرونده آماده رفتن به دادگاه شد، ليکن پيگيری قضايی در «: کند آشکار چنين بيان می
  : اين مرحله به جهات زير به موانعی برخورد و متوقف شد

ـ حضور مرحوم بهشتی که آن روز رئيس ديوانعالی کشور بود در رأس محاکم ١
صدر و ياران و هواداران و متحدين او مرحوم بهشتی را مخالف  ا بنیدادگستری، زير

دانستند و مدعی بودند که او هم مثل آنها بايد محاکمه بشود لذا برعليه  و طرف خود می
  . او هم طرح دعوا کرده بودند

ـ آماده نبودن محاکم آن روز دادگستری زيرا هنوز قضات تصفيه نشده بودند و ٢
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صدر بودند در رأس  مفکر و طرفدار ليبراليسم و گروهکها و بنیهمۀ آنهايی که ه
کردند و وضع را بهم  آمدی نيات خود را ابراز می محاکم قرار داشتند و با هر پيش

  . ريختند، مانند جريان توقيف ميزان و توقيف رضا صدر و غير آنها می

         ّ    ن جبهه مل ی و صدر و طرفدارا هللا بنی صدر و دوستان فتح ـ وجود طرفداران بنی٣
نهضت آزادی و غيره در ميان جامعۀ قضات و حقوقدانان که آن روزها، يکه تاز 
ميدان بودند و در محاکم ديوان کشور و محاکم عمومی و محاکم و دادسرای انتظامی و 

  . کانون وکالء هنوز بر سر قدرت بودند

انونی صدر آنها را غيرق ـ مشکالت مراجعه به دادگاههای انقالب که بنی۴
صدر  دانست و هر روز با آنها درگير بود و يکی از درگيريهای بزرگ بنی می

  . درگيری و اختالف با دادگاهها و دادسراهای انقالب بود

صدر که هنوز به  ـ مشکالت ديگر اجتماعی هم در کنار آنها بود، از جمله بنی ۵
جو سازی و  شد و جمهور فرمانده کل قوا در ميان مردم ظاهر می عنوان رئيس

ً                                            اينها مجموعا  سبب شد که نتيجه کار دادسرا به دادگاه منتقل ... کرد گری می اخالل             
  )١۴۴(» .نشود

به اين داليل آشکار وقتی تيرشان از طريق قضات ديوان عالی کشور به سنگ 
خورد، طرح عدم کفايت سياسی را به مجلس بردند و چنان جو ارعات و تهديدی در 

بودند که نه تنها امکان آفتابی شدن رياست جمهوری و حداقل کشور بوجود آورده 
دفاع از خود را از وی سلب کرده بودند بلکه به جز چند نماينده شجاع که مخالفت 
خود را بطور صريح اعالم کردند، بقيه به خاطر ترس ايجاد شده از صحبت کردن 

  . منصرف شدند

ت قانونی دادن به مسأله در حقيقت رأی عدم کفايت سياسی کاله شرعی و صور
بود که هر کودتاگری متناسب با شرايط ويژه کشور صورت قانونی و محملی شرعی 

         ّ                                سازد و اال  حرف آخر و لب کالم را آقای مهندس  و يا عرفی برای عمل خود می
جمهور بر زبان آورد و با  فر در جلسه طرح عدم کفايت سياسی رئيس اکبر معين علی

ن فاتحه آزادی : اين مضمون اعالم کردشجاعت تمام قريب به  عو  ُ               ا ن ا  و  ا ن ا ال يه  راج    ِ     ِ  َ    ّ ِ   َ   ِ  ّ ِ 
  .  و قانون خوانده شد

مگر کوتا غير از اين است که روزنامه ها بسته می شود، نظاميان وارد عمل می   
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شوند، و در آخر هم بنام ملت از مجلس دست نشانده و يا ار گان ديگری کسب 
خرداد  ١٩ستن روزنامه ها و نظامی کردن شهر  در مشروعيت می کنند؟ بعد از ب

بيانيه ده ماده ای دادستانی که حکم بيانيه دولت کودتا را داشت از صدای جمهوری 
به دفاتر حمله . اسالمی پخش شد و به کشتار و ضرب وشتم مردم پرداخته گرديد

همآهنگی می شود و اعضای آن مضروب و بعضی بازداشت شدند و محل مسکونی 
ئيس جمهور مورد حمله قرار گرفت و رئيس جمهور که هنوز قانونی رئيس جمهور ر

است، حکم اعدام باغی با غين او در رسانه ها منتشر می شود و او را وادار به 
  .مخفی شدن می کنند

دو روزی  که مجلس به بحث کفايت بنی صدر مشغول بود ساختمان مجلس در   
 بود که شعارهائی بر عليه بنی صدر ميدادند ، از محاصره و اشغال نيروهای حزب هللا

، و نمايندگان مجلس را تهديد ميکردند که ”بنی صدر ضد هللا اعدام بايد گردد“جمله 
رفسجانی، رئيس . در صورت ايراد نطقی در دفاع از بنی صدر،  به قتل خواهند رسيد

بنی صدر  را اين  مجلس، مدتی پس از اين روزها، ايجاد وحشت در نمايندگان طرفدار
حزب هللا ، نيروی ) نيروی (و اکنون نيروی واقعی، يعنی همان ” : چنين ستود 

ها بودند که مجلس را به  اين حزب اللهی. واقعی خط امام، وارد خط مقدم شده است
  »  آوردند) مخالف(محاصره در آورده و چنين بالئی بر سر نمايدگان 

  :داليل اصلی بی کفايتی رئيس جمهور

اما نمانيدگانی که خواستار برکناری رئيس جمهور شدند نتوانستند مدارکی برای 
و به قول مرحوم مهندس به .  اثبات نقض قانون اساسی از سوی بنی صدر ارائه کنند

بلکه  دال بر . هيچ وجه داليل عنوان شده، نه تنها  بر عدم کفايت سياسی او نمی کند،
ترين دالئلی که برای عدم  مهم.اسی ايشان استشناسی و کفايت سي تعهد و وظيفه

 :کفايت وی مطرح کردند از اين قرار ميباشند

 مخالفت با واليت فقيه     -١

  مخالفت با اشغال سفارت  آمريکا و گروگانگيری -٢

مخالفت با اعدامها از جمله اعدام فرخرو پارسا، يا بقول آقای خوئينی ها با اعدام    -٣
  جانورها و شکنجه

  ...مخالفت با نهادهای انقالبی دادگاه های انقالب، سپاه و کميته ها و -۴
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  .مخالفت با  آقای خمينی و نظرات ولی فقيه -۵

 .خود% ٧۶خود بزرگ بينی و  مغرور شدن به رأی   -۶

  مخالفت با شورای عالی قضائی -٧

  ملی گرائی و طرفداری از مصدق -٨

  ه آقايان رجائی و بهزاد نبویمخالفت با نخست وزير و اعالم جرم علب -٩

چنان در درون و برون مجلس جو ترس و وحشت ايجاد کرده بودند که نمايندگان 
تنها يک نماينده، علی اکبر معين فر،  در . مخالف جرأت دفاع از بنی صدر نداشتند

” انا  و انا اليه راجعون“معين فر با آيه . دفاع از رئيس جمهور سخن گفت
پايان برد، گوئی که خود را آماده مرگ به دست نيروهای حزب اللهی سخنانش را به 

وقتی ما به سخنان شجاعانه و از خود گذشتگی معين فر را مرور می . کرده بود 
سال است که کشور ما  ٣۵              ً                                         کنيم، او دقيقا  وضعيتی بعد از اين کودتا را  حدود بيش از 

  :ان معين فرفرازهائی از سخن. درگير آن  است را پيش بينی کرد

بعنوان مخالف طرح عدم کفايت رئيس جمهور که تقديم شده است در جوی « 
زده که قبل از شنيدن توضيحات مخالف و موافق و قبل از استماع دفاع رئيس  هيجان

ها آماده گرديده است  جمهور و قبل از اخذ رای نهايی تصميم قطعی گرفته شده و رای
به مجلس برای مخالفان و بخصوص برای چند  خصوصا آنکه تامين جانی ورود... 

اگر دالئلی ... نفر از آنان که از نزديکان و دوستان رئيس جمهور است فراهم نيست،
کنند و اعتراضات و ايراداتی که به  صدر عليه ايشان ابراز می را که مخالفين آقای بنی

بر عدم کفايت  بنده اين اعتراضات و دالئل را به هيچ وجه دليل..  شود، ايشان می
شناسی و کفايت  سهل است در اکثر موارد دال بر تعهد و وظيفه. دانم سياسی او نمی

السالم  در اجتماعی که به مناسبت ميالد حضرت حجت عليه.... دانم سياسی ايشان می
شود  داده می» صدر صد درصد بدست حزب هللا اعدام بايد گردد بنی«تشکيل شد شعار 

متاسفانه اغلب اين » صدر ضد هللا بنی«کردند که  فرياد می و يا در برابر مجلس
شود يعنی حکم قتل يک نفر  ها از صدا و سيمای جمهوری اسالمی نيز پخش می شعار

کند قبال  هللا خود را معرفی می قبال صادر شده است و عامل قتل هم که بعنوان حزب
شود که آقای  یاز طرفی اين طرح موقعی در مجلس مطرح م... تعيين شده است

صدر بعنوان رئيس جمهوری که از قوانين تخلف کرده از هر طرف در معرض  بنی
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...    اند و بهيچوجه وسيله و قدرت دفاع از خود را ندارند ترين حمالت قرار گرفته شديد
صدر را ببرد  در اجتماعات خيابانی و اطراف مجلس اگر کسی جرات کند نام آقای بنی

 .   شود ترين وجهی تنبيه می از ايشان بکند، به شديد ترين دفاعی و کوچک

هللا  کند از جمعيتی بنام حزب جالب اينکه نخست وزير کشور هم در سخنرانی که می 
انگيزه چنين وضعی  عواملی  ...   کند اند تشکر می چنين در صحنه حضور يافته که اين

گونه  مه چيز از هيچاست که برای قضيه کردن کامل مملکت و در اختيار گرفتن ه
ها در يک گروه خاص  و به اين ترتيب عمال تمام قدرت...کند   فعاليتی خودداری نمی

ها نيست  ای که از اين گروه داريم که هر کس که با آن متمرکز خواهد شد و با سابقه
آوری به  گذرد که ديکتاتوری وحشت مخالف خود دانسته و طرد خواهند کرد چندی نمی

اگر امروز در برابر سيستم تک حزبی، مقاومت نشود بايد .... خواهد شد کشور تحميل
در انتظار ديکتاتوری موحش و شديدی نظير ديکتاتوری کشورهای کمونيستی منتها با 

تر از خالصی از رژيم  آب و رنگ اسالمی باشيد که خالصی از آن به مراتب مشکل
، من گفتم آنچه را که صالح ای امام امت و ای نمايندگان مردم شاهنشاهی است، 

 )      ١۴۵(»  .انا هللا و انا اليه راجعون»  دانستم،  می

در حقيقت رأی عدم کفايت سياسی کاله شرعی و صورت قانونی دادن به مسأله بود 
که هر کودتاگری متناسب با شرايط ويژه کشور صورت قانونی و محملی شرعی و يا 

اکبر  حرف آخر و لب کالم را آقای مهندس علی          ّ سازد و اال   عرفی برای عمل خود می
جمهور بر زبان آورد و با شجاعت  فر در جلسه طرح عدم کفايت سياسی رئيس معين

ن فاتحه آزادی و قانون : تمام قريب به اين مضمون اعالم کرد عو  ُ                       ا ن ا  و  ا ن ا ال يه  راج    ِ     ِ  َ    ّ ِ   َ   ِ  ّ ِ 
  .  خوانده شد

  
  کودتا بوده و يا نبوده؟

در کودتا به نوعی شرکت داشته و يا از روی ناآگاهی، مدعی اند بعضی ها که خود  
که کودتا واقع نشده و بر اساس قانون بنی صدر از رياست جمهور کنار گذاشته شده 

از تمامی اسنادی که حکايت از وقوع کودتا دارد می گذرم و اهل خرد را به  به . است
به شرح زير حواله داده می  گزارش های روزانه آقای رفسنجانی که خود گويا است،

 :   شود
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آقای دمحم مجتهد شبستری آمد و بيش از يک ساعت در بارۀ ماهيت « فروردين ١٧
توضيحاتی می ...) آقای بنی صدر و نهضت آزادی و( با ليبرالها ) خط اما(اختالف ما 

ا آن ها اين را قبول ندارند و م. است» اسالم فقاهتی«خواست و گفتم ، مسئلۀ بر سر 
عبور ( »خواست امام است و ما سپر شده ايم...راهی جز با اجرای همين فقه نمی بينيم

 ) ۶٠از بحران ص 

به دستور رئيس ديوان عالی کشور آقای دکتر بهشتی و حکم  ۶٠خرداد  ١٧در  
عبور از (. آقای الجوردی دادستان انقالب مرکز،  روزنامه ها  فله ای بسته می شود

 )١۴۴و١۴٠بحران، ص 

برای فراهم شدن مقدمات تغييرات اساسی در فرماندهی ارتش آقای « ، ۶٠خرداد  ١٨
در جلسه شورای قضائی با «و . خامنه ای که در جبهه جنوب اند به تهران می آيد

وضع را بررسی کرديم و خط حرکت . حضور اعضای  شورا و نخست وزيری داشتيم
ه نيروهای سپاه و کميته ها برای احتياط و ب] يعنی کودتا[را برای آينده ترسيم نموديم 

 )١۴۵عبور از بحران ص ( »آماده باش داديم

خرداد بيانيه ده ماده ای  ١٩بعد از بستن روزنامه ها و نظامی کردن شهر  در 
. دادستانی که حکم بيانيه دولت کودتا را داشت از صدای جمهوری اسالمی پخش شد

 .   شپاهيان وادر عمل شدندو بر قراری حکومت نظامی اعالن نشده و 

و اعضای آن مضروب و   »حمله به دفاتر حمله همآهنگی زياد است« خرداد ٢٢  
 . بعضی را هم بازداشت کرده  و دفاتر تعطيل می شود

تظاهرات پراکنده ای عليه و له آقای بنی صدر در تهران و شهرستان « : خرداد ٢٣ 
از ) ١۵٢عبور از بحران ص( ».شده اند چند نفری هم تا به حال تلف. ها رخ می دهد

 .            ً                     اين روز علنا  دست به کشتار زده اند

نزديک غروب، « . خرداد، محل مسکونی رئيس جمهور مورد حمله قرار گرفت ٢۵ 
    ً                                               بعدا  معلوم شد، در حياط کاخ مسکن بنی صدر، انفجار رخ . صدای انفجار مهيبی آمد

به محاصره سپاه و کميته در  ۶٠خرداد  ٢١و قبل از آن  در تاريخ  ».داده است
خرداد که  ١٨در :   کنند                     ً                        آيد و رئيس جمهور عمال  وی را مجبور به اختفا می می

نيروهای سپاه و کميته ها « تهران را حکومت نظامی غير اعالن شده کرده اند و
سپاهيان را از جبهه : خرداد ٢٨     ً            ظاهرا  کم بوده در . داده اند» برای احتياط آماده باش
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خوزستان به تهران آورده و در پارک خرم اسکان داده و هاشمی و بهشتی  جنگ
و رئيس جمهور که هنوز قانونی رئيس جمهور است، را . شب به ديدارشان رفته اند

وادار به مخفی شدن می کنند و حکم اعدام باغی با غين او در رسانه ها منتشر می 
 .            ً                            و او اجبارا  در منزل چند نفر مخفی می شود. شود

در مورد کيفيت طرح « در همان روز جلسه قوای سه گانه با سپاه تشکيل می شود،  
کيفيت حرکت سياسی و تبليغات و دستگيری سران ... سلب کفايت سياسی بنی صدر

   )١۵٧عبور از بحران ص (»  مخالفان و محارب تصميم گيری هايی شد

 نشود، بلند جائی و کسی از صدائی که اين برای سياسی کفايت عدم رأی اعالن از بعد
  :کند می گزارش خود رفسنجانی .شد زده کشتار و اعدام به دست

 بعد روز صبح و ...مجروح نفر ١۵۶ و شدند کشته نفر ١۶ تهران در« خرداد ٣١ در
  )١۶۶ و ١۶۴ ص بحران از عبور( »شدند اعدام نفر ۵ا هم انقالب دادگاه در

عزل «: می گويد ١٣٦٠بهمن ٣طالعات در در مصاحبه با روزنامه ا رفسنجانی آقای
آنها می توانستند اعتراض خود را در يک . بنی صدر، يک حرکت قانونی بود

تظاهرات آرام بيان کنند و يا حداقل در روزنامه هاشان بردارند و بنويسند مگر نمی 
  )  ١٤٦(» شد بدون ايجاد اخالل، حرف زد و انتقادکرد؟ 

، حزب جمهوری ١٣٦٠خرداد  ١٧در : ش ننوشته کهآيا اين رفسنجانی نبود و خود
اسالمی با چراغ سبز آقای خمينی و بدست دادستانی انقالب اسالمی مرکز، فله ای 

بستند و آيا او اطالع ... روزنامه های انقالب اسالمی، ميزان، خبرنامه جبهه ملی، و
 بار ٧ و واندهخ  غين با باغی را صدر بنی  شرع القضات قاضی گيالنی آقایندارد که 

؟ چقدر بايد .گرفته قرار سپاه تصرف در دفترش و شده صادر برايش  اعدام حکم
تنها حفظ قدرت است . انسان وقيح و دروغگو باشد که بتواند تا اين حد دروغ بگويد

ِ                       و مجوز  دورغ گفتن، تهمت زدن، . که هر نوع دروغی را مجاز و واجب می شمرد      
را هم از ) بخوانيد حفظ قدرت(=ی حفظ دين جاسوسی کردن و شراب خواری برا

 اين از ندارد، مرز و حد دروغ و وقاحت البته .استاد خود آقای خمينی گرفته اند
  !برد پناه خدا به بايد وقيح دروغگويان

من از کسانی که می گويند کودتا واقع نشده است و عملی قانونی بوده است،  سئوال 
ا کودتا نيست، پس  توضيح بدهند که کودتا می کنم، اگر اينگونه عمل کردن ه
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چيست؟ مگر کوتا غير از اين است که روزنامه ها بسته می شود، نظاميان وارد عمل 
می شوند، و در آخر هم بنام ملت از مجلس دست نشانده و يا ار گان دگيری کسب 

 مشروعيت می کنند؟

وند که در مجلس خوشمزه اينجاست بعد ها که همه چيز آفتابی شد کسانی مدعی ش
مدعيان می گويند هردو گروه قدرت .  اول مستقل بوده اند و مستقل عمل کرده اند

اين دو .  طلب بودند وآن ها گروه مستقل، خارج از آن دو گروه قدرت طلب بودند
، يکطرف بنی صدر ۵٩اسفند  ٢۵ماده ای آقای خمينی د ر  ١٠گروه موافق بيانيه 

بهشتی رئيس ديوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دولت، (رئيس جمهور و طرف  
 )  شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی 

فرض را بر اين می گذاريم  که مجلس مستقل بوده و بدون . فرض محال محال نيست 
هيچ خشونت و نظامی گری و سانسور و خفقان رای به عدم کفايت سياسی رئيس 

اتفاق افتاده است؟ نتيجه رأی گيری اين چه " عمال"بايد ديد. جمهوری داده است
شده که طرف مقابل بنی صدر که به قول مستقل ها يک طرف قدرت بود، طرف ديگر 

و مستقل ها هم بنا به گفته خودشان، رأی به عدم کفايت . يعنی بنی صدر را حذف کرد
ی آيا اين حرف آشکار نمی گويد که در حقيقت رأی شما ها. سياسی بنی صدر داده اند

مستقل هم در خدمت حمايت و پشتيبانی آن طرف ديگر قدرت قرار گرفته است؟  
وقتی مستقل ها هم خود معتقدند که دو طرف بر سر قدرت دعوا داشتند، پس منطقا 
شما به هر طرف که رأی می داديد، در حقيقت  به نفع يک طرف قدرت عمل کرده ايد 

اگر بواقع آن طور که مدعی هستيد . و اين مغاير با دعوی استقالل خواهی شما است
شما مستقل بوديد و آن دو طرف را هم قدرتمدار تصور می کرديد، می بايست نه به 
                                                 ً                      اين طرف و نه  به آن طرف رأی می داديد، بلکه يا اصال  در رأی گيری شرکت نمی 
 کرديد که اين در آن موقع بهترين نشانه استقالل شما بود و يا حد اقل رأی ممتنع  و
يا سفيد می داديد ولی شما چنين نکرده ايد بلکه به سود يک طرف قدرت رأی داده 

 .    ايد

مرداد که عليه حکومت ملی مصدق انجام  ٢٨کودتای سيای : البته نبايد از ياد برد
آمريکايی  - گرفت، همچنانکه تا به امروز و با وجودی که خود کودتا گران انگليسی 

هم منتشر شد و آمريکائی ها از مردم ايران پوزش اعتراف کردند و اسناد آن 
خواستند ولی هنوز، کاشانی چی ها، و بخشی از روحانيون، سلطنت طلبها  می 
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گويند، آن يک قيام ملی بود و يا اين که اين مصدق بود که کودتا کرد و آقای خمينی 
صدق و م» هم مسلم نبود«هم چنان کينه ای از مصدق در دل داشت که گفت، مصدق 

پس نبايد خيلی انتظار داشت کسانی دست به اين ).  ١۴٧(»سيلی خورد«از اسالم 
. کودتا زدند و يا آن را حمايت کردند، امروز اعتراف کنند که کودتا انجام شده است

اسناد و . اما چه آنها اعترف کنند و چه نکنند، واقعيت را نمی توانند تغيير دهند
  .اصلی منتشر شده استمدارک آن از زبان کودتا گران 
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 فصل هفتم

 
 انتقادها و رهنمودها

 
که برآيند و منتجه اعمال و حرکات مثبت و منفی يک جريان فکری و  با وجودی

ا نتيجه آن، تنها  اجتماعی، بنام فرد شاخص و يا رهبر آن جريان نوشته می ّ                  شود، ام        
، عملکرد، روشها و فعاليتهای تک تک کار يک فرد و يا شخص نيست بلکه به رفتار

هر فردی در آن مجموعه به نسبت . دارد بستگیکننده در آن مجموعه  افراد شرکت
. جا و موقعيت خود، چه بگويد و چه نگويد، در نتيجه کار شريک است  

صدر  صدر، بعد از حذف آقای بنی بهتر اين بود که دوستان و همکاران آقای بنی
پرداخت و از مجموعۀ  هر کس به نقد اعمال حوزه کاری خود مینشستندو  دور هم می

                       ّ                                  آمد و آن جمعبندی که مبي ن کارنامه اعمال آن مجموعه با نقاط  آن، جمعبندی بعمل می
قوت و ضعف آن بود، بعنوان تجربه تاريخی در اختيار نسل حاضر و نسلهای آينده 

  . گرفت قرار می

مهور بوده و دوستان و همکارانش ج صدر، رئيس جای بحث نيست که آقای بنی
در حقيقت مأمورين، مرئوسين، کارمندان، مشاورين وی و يا هر نام ديگری بناميم، 

دوستان و همکاران ايشان، در زمانی که کشور در تب و تاب مبارزه آزادی ـ . اند بوده
استقالل و حذف قدرتمداری و استبداد بود، با يک خطی همراهی و همگانی نشان 

صدر به رياست جمهوری، هر کدام به فراخور حال و  د و پس ازانتخاب آقای بنیدادن
مجموعه . موقعيت خود، دربخشی از موقعيت جديد جای گرفتند و به فعاليت پرداختند

اعمال مثبت و منفی آنان دست بدست هم داده و سرانجام در پيروزی و يا شکست آن 
همکاران برای آرامش وجدان و رضايت  حداقل اين دوستان و.اند مجموعه دخيل بوده

ای که خود در آن شرکت داشته،  خاطر خود، چه پاسخی برای شکست مجموعه
اند؟ گاه کوشش شده است که گناه شکست  اند که تا به امروز لب از لب نگشوده يافته

حق اين است که . را به گردن يک فرد بگذارند و خود را از عواقب آن دور نگهدارند
  . نسبت به کار و مسئوليتی که داشته، در شکست آن نيز سهيم بوده استهر کسی 
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اينجانب دمحم جعفری بعنوان يکی از اعضاء آن مجموعه و مدير مسئول 
صدر، هميشه خود را  روزنامه انقالب اسالمی در دوران رياست جمهوری آقای بنی

رسد و اطالعاتم  یپنداشتم و حداقل سعی کردم تا جائی که وسعم م مسئول و متعهد می
دهد، برای ملت ايران که صاحبان اصلی حقند توضيح دهم تا بدانند بر سر  اجازه می

نکات قوت و ضعف جريانی که من در درون آن . کشورشان چه و چگونه آمده است
بودم و نيز نکات تاريک و مبهم آن دوران سرنوشت ساز را از ديد خود بر ايشان 

وليت مرا بر آن داشت که از جمله به تحرير کتاب اين احساس مسئ. روشن سازم
  . حاضر بپردازم

ها و  کاری انتقادها، کم(برداری روشن از تجربه گذشته، کمبودها  به منظور بهره
که  قبل از اين. دهم و رهنمودها را در دو بخش جداگانه مورد بحث قرار می) اشتباهات

چه حق  من قاصر است که بتوانم آنکه زبان و قلم  به انتقادها بپردازم، با وجودی
ّ                                      ام ا حداقل بخشی از صفات ممتازی که ايشان  صدر ادا کنم، است، نسبت به آقای بنی  

اين نکته را هم بايد بگويم که هدفم . کنم اند برای هموطنان خود فهرست می دارا بوده
کنم  از آوردن اين فهرست، مبرا کردن ايشان از هر عيب و نقصی نيست و فکر می

اند و  صدر دارا بوده صفات ممتازی که آقای بنی. خود ايشان هم چنين نظری ندارند
من در دورانی بيش از سی و پنج سال آشنائی و ارتباط و همکاری با ايشان، آنها را 

  : ام عبارتند از ديده

 . نبوده است» خريدنی«ـ درستکاری و وفای بعهد، به حدی که به هيچوجه ايشان 

و کوشش مستمر و پايدار برای تحقق آزادی در تمام دوران تا جائی که ـ آزاديخواهی 
 .  توانم بگويم ايشان پيشآهنگ آزادگان است می

ـ طرفدار علم و دانش و تحصيل کردگان، متخصصان، صاحبان صفات ممتاز اخالقی، 
 . کارهای علمی و کاردانی

در همه حال و همه جا، ـ مردم دوستی و حمايت از ضعيفان و ستمديدگان در حد توان 
 ... های حزبی، گروهی، مذهبی و بدون توجه به وابستگی

ـ متفکر، انديشمند و تئوريسين مسائل سياسی، اجتماعی، فرهنگی و دينی و ارائه 
 . حلهای مسائل کشور براساس بينش توحيدی دهندۀ راه

رمداران و گذار بحث آزاد، در خارج و داخل کشور به منظور خلع و حذف زو ـ بنيان
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طلبان، از بکار بردن زور و قدرت برای حل مسائل کشور و آمادگی شرکت در  قدرت
 . بحث آزاد در هر زمان و مکان

 . پوشی از خطاهای دوستان و غيردوستان و مخالفان ـ اغماض و چشم

 . ـ ثبات قدم در فکر و انديشه

در کار مستمر برای ناپذيری  ـ اميدواری به آينده در تمام دوران زندگی و خستگی
 . آينده همراه با شادی و شکوفايی

شکست جريان آزاديخواهی و استقالل طلبی، در مقابل جريان زورمداری و 
در فصول . اسالم بيانگر قدرت به دو عامل کلی داخلی و خارجی بستگی داشت

طلب يا اسالم بيانگر قدرت  مختلف کتاب به تفصيل، عامل خارجی و يا جريان قدرت
ضيح داده شد و از پرداختن به عامل داخلی يعنی کمبودها و اشتباههای خط آزادی تو

ـ استقالل و حکومت مردمی نيز غفلت نشد و متناسب با مسائل مطروحه در جای 
ا بدليل اهمي ت ويژه جای کتاب بدان ّ             ّ      ها اشاره شده است ام  ای که اشتباهات و کمبودهای                    

شود در اين  ای از زمان در بردارد، سعی می يک جريان در موفق نشدن آن، در برهه
  . فصل بيشتر به توضيح آنها بپردازم

به رشته تحرير در ... کاری، ندانم کاری، و آنچه تحت نام اشتباه، خطا، کم
آيد، نظر و ديد شخصی اينجانب نسبت به جريانی است که تا آخرين پرده کودتا در  می

بررسی انتقادها و کمبودها، اين نکته را خاطر دانم قبل از  الزم می. ام کنار آن بوده
ها  صدری صدر و جريان بنی نشان اهل خرد کرده باشم که هر جا در سخنانم، آقای بنی

ام  دهم، خودم را نيز در محدودۀ جا و مکان و مسئوليت کاری را مورد انتقاد قرار می
  . دانم شريک می

  
  انتقادها 

و درس تجربه جريانی را که » ت به اميدخيان«         ً         صدر، شخصا  در کتاب  آقای بنی
، »خيانت به اميد«منجر به کودتا، عليه اين خط شده است بويژه در کتاب 

هايی که از آن تجربه بدست  و همچنين راهنمائی) انتقادها(سخاوتمندانه کمبودها 
ابتدا کمبودها و اشتباهاتی را که آقای . اند اند را توضيح داده آورده و شاهد بوده

کنم و برای روشن شدن  اند، فهرست می آورده» خيانت به اميد«صدر در کتاب  یبن
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افزايم و در پايان به نکات ديگری که آقای  بعضی از آنها نکات و يا مثالی بدانها می
اند و يا برای  ها نپرداخته يا آنها را به چيزی نگرفته و يا کم بها داده صدر بدان بنی

اند و يا اينکه از ديدشان مخفی مانده است،  ل نبودهمطرح کردن آنها اهميتی قائ
  : اند، عبارتند از صدر عنوان کرده کمبودها و اشتباهاتی را که آقای بنی. پردازم می

ـ سانسور کردن خود، درباره شخصيت و نظر آقای خمينی دربارۀ واليت فقيه و ١
ا سانسور خواهد در پايان اين بخش به توضيح بيشتری در رابطه ب  )١(. اعمال وی

 .آمد

بدين . ـ توجه نکردن به اعمال ضد و نقيض آقای خمينی و انکار آن پس از شنيدن٢
منظور که مايل نبودند جز خوبی از او بدانند و بگويند و هيچ عيب و نقصی در او 

   )٢( .مشاهده کنند

لها شدت ضديت با رژيم شاه و عالقه مفرط به پيروزی، چشمها را از ديدن و عق«ـ ٣
   )٣(» . را از توجه بدان بازداشته است

ـ مطلق کردن و يا بهای بيش از اندازه دادن به مرجعيت و بزرگ شدن با اين باور ۴
کسان از راه ... ترين و ترين، عالم مقام مرجعيت، مقامی است که عادلترين، متقی«که 

 )۴(». رسند لطف خداوندی بدان می

ميان روی آوردن به مردم و «رار داده شده بود ـ جلب موافقت آقای خمينی اصل ق۵
و روی اين حساب  )۵( ». حفظ موافقت آقای خمينی بدومی بيش از حد بها داديم

 .شد که کارها از طريق آقای خمينی و يا با نام ايشان انجام پذيرد کوشش می

ه ـ بجای رو آوردن به مردم و حفظ موافقت آقای خمينی، آقای خمينی اصل قرار داد۶
ّ          ام ا هر بار «آمد،  در ارتقاع سطح آگاهی مردم نهايت کوشش بعمل می )۶( .شد می  

بيش از . کردم و تسليم نظر او شدم شدند داد و قال می تهديدهای آقای خمينی جدی می
   )٧(» .ترسيدم، آنقدر که از آنسوی بام افتادم تاريخی می  حد از تجربه

مجريه، بجای پرداختن به عمل سياسی  صدر در نقش رئيس قوه ـ ما و آقای بنی٧
بايستی بيشتر عمل  که می پرداختيم در صورتی گيری سياسی می بيشتر به موضع

که آقای خمينی و روحانيت  در تمام اموری )٨(. گرفتيم می کرديم و کمتر موضع می
ّ      ام ا هر . حاکم خالف قانون اساسی عمل کرده است، موضع مخالف گرفته شده است  

در حقيقت . نشينی کرده و آن موضع رها شده است های آقای خمينی عقب لهبار با حم
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صدر که رئيس قوه مجريه و همآهنگ کننده سه قوه بود، به رهبر  آقای بنی
 .  اپوزسيون تبديل گرديد

کرديم و بخشی ديگر را ناديده  ـ به بخشی از حرفهای ظاهری آقای خمينی بسنده می٨
آزمايش و توجه نکردن به اعمال ضد و نقيض وی،  گرفتيم و بدون امتحان يا می

کرديم  شمرديم و فکر می اظهار بيان عمومی انقالب از سوی آقای خمينی را کافی می
   )٩(» .نقض نخواهد کرد«که ايشان آنها را 

ـ به خاطر حساسيت آقای خمينی و مقام مرجعيت عام ايشان به سراغ روحانيون ٩
روحانيون طراز اول و . جه آنها را نيز از دست داديمو در نتي )١٠( .ديگر نرفتيم

رفتيم، حاضر  که ما به موقع به سراغ آنها می بسياری از روحانيون جوان در صورتی
بودند، در مقابل زياده رويهای سپاه و دادگاههای انقالب و روحانيت حاکم ايستادگی 

ّ                                               کنند، ام ا چون تماس با روحانيت در مقابل آقای خمينی بصور درآمده بود و » تابو«ت        
 . نشينی کردند آنها از ما اقبالی نديدند و الجرم عقب

 اعتقاد به اصالت زور و قدرت باشند ـ آدم نداشتن در اطراف آقای خمينی که بی١٠
ای داشته باشند و  توانستند با ايشان رابطه حسنه اطراف وی از کسانی که می  )١١(

به انقالب قلمداد شوند و مانند طرف مقابل  طرف و يا دلسوز يا حداقل نزد او بی
. طرف باشند خالی بود بتوانند اطالعات را بوی برسانند و با ما نيز موافق و يا بی

چند نفری هم که تا انتخابات رياست جمهوری اطراف ايشان داشتيم، آنها را هم از 
 . دست داديم

ز خارج برگشته، صدر و شاخصين آنها را جوانان ا اطرافيان و همکاران بنی
دادند که چندان هويتی با  شناسی در محيط ايران تشکيل می بدون تجربه کاری و مردم

               ً    و آنها را غالبا  از  )١٢(آقای خمينی نداشتند و آقای خمينی نسبت به آنها حساس بود 
دانست که از گروهکها هستند و يا تمايالت مجاهدينی دارند و نسبت به  کسانی می

ـ که  )١٣(ی مذهب القيد هستند بويژه نسبت به تيم آقای دکتر ممکنمذهب و شعارها
 . دانست ـ بسيار حساس بود آنها را مجاهد می

نظر به اينکه   )١۴(» .شويم برای خودمان توانائی بيش از آنچه داشتيم، قائل می«ـ ١١
درصدی به رياست جمهوری انتخاب شد، بدون  ٧۵صدر با رأی باالی  آقای بنی
ها و در نظر گرفتن طرف مقابل، اين غرور دست داد، در  تحليل رأی تجزيه و
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که طرف مقابل تن به حق و حقيقت نداد، با يک اعالميه و يا درخواستی  صورتی
های ميليونی به خيابانها خواهند ريخت و برقدرتمندان و انحصارگران خواهند  توده

 . شوريد

به خود جوشی مردم و بسنده کردن به ـ ارزش مطلق و يا بيش از اندازه بها دادن ١٢
اينکه مردم، خودجوش به سازماندهی خواهند پرداخت، ما را از سازماندهی مرم 

تن ندادن به «در نتيجۀ ارزش مطلق دادن به خودجوشی  )١۵( .غافل ساخت
 . که در پی آورد )١۶(»سازماندهی بود

فکرات صدر و غالب اطرافيان شاخص ايشان به تشکيالت و ت آقای بنی
سازماندهی چندان اعتقادی نداشتند و از طرف ديگر اطرافيان وی از افراد تشکيالتی 
و سازمانده و متناسب با شرايط انقالب و جامعه خالی بود و در نتيجه نپرداختن به 

 . يک هسته مقاومت بزرگ اهرمهای قدرت يکی پس از ديگری از دست رفت

ابتدای انقالب و تا انتخابات رياست روش کار در . ـ اشتباه و خطا در روش١٣
ا بعد از انتخاب به . جمهوری بطور نسبی با وجود کم و زيادهايی درست بود ّ                    ام   

بايستی راه پيروزيهای بعدی  مانند در انتخابات که می رياست جمهوری و پيروزی بی
ً                             بر اثر اتخاذ روش بعضا  نادرست کار به حذف مطلق ما و  )١٧(را هموار کند                       

کودتا انجاميد در دوران رياست جمهوری در مواردی موازنه مثبت جانشين موفقيت 
ناپذيری شد  و همين تغيير موازنه موجب خسارت جبران )١٨(موازنه عدمی گرديد 

وزيری رجائی،  وزيری برای احمد آقا خمينی، تصويب نخست که از جمله حکم نخست
شراقی بعنوان نماينده رياست ای آقای خمينی، انتخاب آقای ا پذيرش بيانيه ده ماده

 . جمهوری در هيئت سه نفره حل اختالف، است

در پی اين اعتقاد که «ـ کنگره انقالب اسالمی نماينده برای مجلس معرفی نکرد ١۴
 ». جمهور رأی نخواهند داد، نامزدی معرفی نکرد مردم بالغند و به مخالفان رئيس

ر مورد نمايندگان مجلس و انتخاب به نظر من کنگره شکست خورد و نظرها د  )١٩(
گردانندگان دفتر همآهنگی از شرايط و شناخت .                  ً           رياست جمهوری کامال  متفاوت بود

روابط داخلی مردم ايران چنان ناتوان بودند که وقتی بعد از کنگره دفاتر همآهنگی 
نامزدهايی معرفی کرد، بعضی از آنها خود مخالف رياست جمهوری بودند و به قول 

به هر حال   )٢٠(» .معروفيت و زمينه داشتند و نه عقيده و استقامت«صدر  بنی آقای
با وجود تقلبات وسيع که اکثريت . امر انتخابات و نقش بعدی مجلس جدی تلقی نشد
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. ای مستقل بودند نماينده ۶٠ـ٧٠مجلس در اختيار حزب جمهوری قرار گرفت، معهذا 
ا آقای بنی ّ           ام   .ت و آنها را نيز به مرور از دست دادصدر به کوبيدن مجلس پرداخ  

وی تمام امکانات خود را در مجلس بر روی دو نماينده و همکارش آقايان  )٢١(
غضنفرپور و سالمتيان متمرکز کرد و آن دو نفر هم قادر نبودند که آن گروه مستقل 

 . را دور هم جمع کنند و بيشتر از حذب طرد شدند

صدر وضعيت  ای به آقای بنی طی نامه ١٣۵٩خرداد  ٢۵اينجانب در تاريخ 
هسته، روزنامه، انتخابات رياست جمهوری، دفتر رياست جمهوری و کنگره انقالب 
اسالمی را از ديد خودم برايشان تشريح کردم که قسمت مربوط به کنگره انقالب 

  : اسالمی به قرار زير است

در : است اختالف فاحشی بين انتخاب رياست جمهوری و نمايندگان مجلس« 
که در  ها در انتخاب نماينده مجلس نفع دارند در صورتی هر شهری افراد و دسته

برای . رفته بود  انتخابات رياست جمهوری اين مسئله بعلت انتخاب واحد از بين
در اينجا . کنگره، ما از همان دفاتر که شناختی از آنها نداشتيم دعوت بعمل آورديم

ً                                  ثانيا  ما نيز يکبار دور هم جمع نشديم که . مل کردنددفاتر منطبق با منافع خود ع      
بجوری برای خودمان مبهم بود که تا روز . وظايف و هدف اين کنگره را تعيين کنيم

دوم ما قطع نداشتيم که باالخره نامزد انتخاب خواهيم کرد يا خير؟ باالخره کنگره بعلت 
که در روز آخر بعلت اينکه ما تا اين. در اين قسمت ناموفق بود... ابهام در کار ما و

کرديم  روی قاعده و قرار عمل نکرديم و شما نيز که هر بار مسئله را مطرح می
ايد، بايستی مسئوليتها  همانطور که بارها خود گفته. داديد که برويد عمل کنيد جواب می

اگر ... اش چيست کند و رابطه و تکاليف روشن باشند و معلوم باشد هر کسی چه می
ای و اساسی  کند تحت نام شما عمل کند بايستی ضابطه که می ر همآهنگی همچناندفت

برای کار آنجا قرار داد و چهارچوبی مشخص کرد که دود آن به چشم شما خواهد 
توانند چيزی بگويند فردا اگر خدای نکرده ضعفی بوجود آمد، خواهيد  اکنون نمی. رفت

  )٢٢(» .کرد جوری از اينها استفاده خواهند ديد که چه

هيچيک از گروههای «نويسند  صدر در مورد ايستادگی و يا استعفا می ـ آقای بنی١۵
گفتند ماندن  سياسی حتی آنها که مخالف بودند، با ايستادگی تا استعفا موافق نبودند، می

 )٢٣(» .در مقام رياست جمهوری و مقاومت کردن راهی است که بايد بروم

در، در زمانی که حزب منفور شده بود و آقای ص به نظر من اگر آقای بنی
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ها بسته نشده بودند، در  خمينی هم هنوز جرأت تأييد علنی آن را نداشت و روزنامه
داد و پای  که آنها را در مخمصه بزرگی قرار می داد، يا اين زمان مناسبی استعفا می

و مطلوبتری گذاشت و يا احتمال اينکه آن وضعيت به نح آنها را در پوست گردو می
آوريم  شد، حداقل، زمان بدست می اگر هم اين نتيجه حاصل نمی. برگردد وجود داشت

  . شديم و بطور مطلق در جامعه حذف نمی

 »هيچيک از گروههای سياسی«اند که منظور از  صدر مشخص نکرده آقای بنی
رت اند؟ گروههای سياسی عمده آن موقع عبا با استعفا مخالف بودند، کدامها بوده

حزب توده، فدائيان خلق، پيکار، کومله، جنبش مسلمانان مبارز، فدائيان : بودند از
صدر با گروههای فوق در  کنم آقای بنی گمان نمی. اسالم، مجاهدين انقالب اسالمی

مجموعه اينها در . مورد استعفا و يا ايستادگی مشورت و يا رايزنی کرده باشند
  . کردند مخالفت با وی عمل می

                                                   ّ           ههای باقی مانده، رنجبران، جاما، نهضت آزادی، جبهه مل ی و سازمان گرو
صدر موافق  از اين گروهها مجاهدين خلق، هيچگاه با آقای بنی. مجاهدين خلق

بعد از رياست جمهوری، . کردند تا قبل از رياست جمهوری عليه وی عمل می. نبودند
    ً                      کامال  از اعمالشان پيدا بود به ظاهر و سياسی کاری با وی روی موافق نشان دادند و 

آيا با اين سازمان در مورد استعفا يا . که اين موافقت تاکتيکی و موقتی است
  . اند؟ تا به امروز بر من معلوم نشده است ايستادگی رايزنی کرده

تمام اين . اند فرض بگيريم که تمام گروههای نامبرده مخالف استعفا بوده
عالوه . گرفت قطع يک درصد جامعه را در برنمیشان بطور  گروهها و ابواب جمعی

های، همين  بر اينکه بخشی از مشکالت بعد از پيروزی انقالب معلول حادثه آفرينی
.)                ّ                 آزادی و جبهه مل ی مطمح نظر نيستند  در اينجا جاما، نهضت(گروهها بوده است 

مت با آنها                             ِ                                     بنابراين، اينها چه محلی از ا عراب داشتند که برای استعفا و يا استقا
  رايزنی بشود؟ 

آخرين گروه باقيمانده، هسته فرهنگی خود ماست تا جائی که به خاطر دارم در 
ّ             ام ا انفرادی و . صدر در اين مورد بحث نشده است اين رابطه، گروهی با آقای بنی  

آورم که اينجانب و آقای اميرحسينی در يکی از مالقاتها با  بياد می. يکی دو نفری چرا
که مايل به استعفا باشند  صدر بحث استعفا را مطرح کرديم و حتی در صورتی یآقای بن

صدر  روی چگونگی آن نيز بحث شد و عالوه بر آن نوبت ديگر تلفنی به آقای بنی
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که اين   )٢۴(»صدر محکم بايست، حرفهايت را بزن و استعفا بده آقای بنی«گفتم 
ودند و اين را مهمترين سند جرم من مکالمه تلفنی را مأمورين اطالعاتی ضبط کرده ب

البته در مقام رياست جمهوری، حق  )٢۵(. در مخالفت با آقای خمينی عنوان کردند
اند، در مورد فوق  دانسته ايشان بوده است که با هر گروه و يا شخصی که صالح می

 . و يا موارد ديگر مشورت کنند

گ متوجه اساس موجوديت ـ اين نکته شايان ذکر است، خطری که از ناحيه جن١۶
صدر بعنوان رياست جمهوری و فرمانده کل  گيريهای آقای بنی کشور بود، در موضع
مالحظه وضع خراب ارتش از لحاظ پاشيدگی سازمانی و . قوا تأثير قطعی داشت

های تسليحاتی ارتش و حفظ تماميت ارضی کشور چنان او را به خود  نابسامانی
افتاد که  گاه اتفاق می. شد نگ تسليم جنگ میمشغول کرده بود که از ترس ج

روحانيت حاکم در تهران مشغول توطئه بود و ايشان حاضر نبود جبهه جنگ را ترک 
توانم جبهه را رها کنم و بيايم تهران مشغول  گفت نمی کنند و به تهران بيايند و می

   )٢۶( .دعوا بشوم

که  و کسانی. اند يادآور شدهصدر  آنچه از نظرتان گذشت نکاتی بود که آقای بنی
اند را مطالعه  ذکر کرده» اشتباهات و رهنمودها«مايلند تمامی آنچه که ايشان بعنوان 

ذکر چند . مراجعه کنند ۴۵۵ـ  ۵٠۵، صص »خيانت به اميد«توانند به کتاب  کنند، می
ۀ تواند بعنوان تجربه برای آينده مفيد باشد، به مجموع نکته ديگر که به زعم من می

 .   گردد فوق افزوده می

 ـ نداشتن جمع و يا تيم مشاور به معنای درست کلمه  ١٧

. صدر، جمع و يا تيم مشاور به معنای درست کلمه نداشت از نظر من آقای بنی
                               ً                                             دوستان و همکارانی داشت که غالبا  باستثنای دو سه نفر، به ايشان بعنوان استاد و 

را که شاگرد با معلم خود دارد که وقتی از  کردند و همان نقشی معلم خود نگاه می
دهد و اگر پاسخ استاد به نظرش نادرست و  پرسد و استاد پاسخ می استاد سؤالی می

يا کافی نباشد، به خاطر احترام به استاد و عادت به روش غلطی که بدان خو گرفته 
کند که  استاد هم فکر می. شود زند و خاموش می است، از ادامه دادن آن سرباز می

  . اينان چنين نقشی داشتند. وی حرفش را پذيرفته است

صدر رياست جمهوری، هيئت مشاورينی  مسئله بدين شکل نبود که آقای بنی
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داشته باشد که در مورد مسائل و مشکالت، مشاورين خود را جمع کند و در حضور 
و به يک وی مسئله را مورد بررسی قرار داده، نظر مشورتی خود را ابراز دارند 

صدر هم نظر مشاورين را بپذيرند و يا با اطالع از تمام  جمعبندی برسند و آقای بنی
  . نظرات مشاورين، به سمتی ميل کند و به راه حل مشخصی برسند

کردند و نظر مشورتی خود را در       ً                                  غالبا  افراد بطور انفرادی با وی مشورت می
داشتند و يا  ن مواجه بودند، ابراز میای که به نظرشان رسيده بود يا با آ مورد مسئله

پرداختند و در خالل بحث نظر شخصی خود را در لباس  اينکه با وی به بحث می
اين نوع مشورت به نظر من انسان را به . دادند تحليل جامع و درست بوی ارائه می
که با يک صاحب مقام و  ها وقتی زيرا بعضی. کند سمتی که خود ميل دارد، هدايت می

پردازند، سعی دارند کشف  رهبری،چه سياسی و چه معنوی به بحث و مشورت می يا
کنند، نظر وی در اين مورد چيست و سپس همان را به نوعی در لباس تحليل بوی 

و خالصه بيشتر قصد دارند که وی را خوشحال کنند و يا از رنج وی . دهند ارائه می
  . بکاهند تا حقايق تلخ را بر زبان برانند

گونه خطا و غفلت  ا اگر مشورت در جمع انجام بگيرد کمتر در معرض اين  ّ ام  
           ً                                                           گيرد و کامال  نتيجه متفاوت با مشورتی که بصورت انفرادی انجام پذيرد، ببار  قرار می

  . آورد می

ً         پذيرفت غالبا  اين جمع  نظر به اينکه مشورتها بصورت انفرادی، صورت می             
. اطالع بودند ری موارد از نظرات يکديگر بیمشاور و يا همکار و يا دوستان در بسيا

هايی را که داشتند در اختيار جمع و يکديگر  که افراد نظرات واقعی و يا داده بويژه اين
که احساس  دادند و بسياری از اطالعات و اعمال را از يکديگر ـ بدليل اين قرار نمی

  . داشتند کردند که فالن شخص ممکن است مخالف باشد ـ پنهان نگاه می می

صدر و با جمع مشاور مطرح  که اگر مسائل در حضور آقای بنی در صورتی
گشت و  شدند و نظرات جرح و تعديل می گرديد، بيشتر از نظرات يکديگر آگاه می می

حتی دوستان اعمالی را که بنام رياست جمهوری و يا . شد سره از ناسره جدا می
ديد ديگران و يا حتی از ديد شخص دادند، از  مشاور رياست جمهوری انجام می

و من . شد که بعضی از آنها، زمانی بعد آفتابی می ماند و يا اين صدر پنهان می بنی
  . توانم بگويم هنوز هم مسائلی هست که از ديد ايشان مخفی مانده است می
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ام، در  صدر رابطه داشته سالی که من با آقای بنی ٣۵اشتباه نشود، در طول 
ام با ايشان مشورت کنم و در ميان  ای داشته و خواسته ر وقت مسئلهتمام دوران ه

بگذارم، در سختترين زمان با کمال خوشروئی آماده شنيدن و فکر کردن روی آن 
تا جائی که من مطلع هستم با . اند اند و اگر آن را حق يافته بدان عمل نيز کرده بوده

ّ             ام ا بحث از وجو. اند ديگران نيز همينطور بوده د جمع مشاور و تيم مشورتی است و  
 . های انفرادی نه رايزنی

                           ّ       ّ ـ محروم بودن از يک دفتر فع ال و خال ق١٨

ا  در ابتداء غالب دوستان و همکاران بنی ّ   صدر در روزنامه جمع شده بودند ام                                
صدر به کار اجرائی پرداخت و سپس به رياست جمهوری  هنگامی که آقای بنی

زنامه را ترک کردند و به دفتر رياست جمهوری و جاهای                  ً       انتخاب شد، تقريبا  همه رو
  .ديگر رفتند

صدر به رياست جمهوری، دفتر ايشان،  که بعد از انتخاب آقای بنی توضيح اين
ها بحث بود که چه کسی رئيس  ابتداء بين بچه. همکاران و مشاورينی نياز داشت

آقای . رفی کرده بودنددفتر رياست جمهوری باشد و کانديدهايی را نيز به ايشان مع
صدر در منزل خواهرشان بودند، از اتفاق هنگامی که من وارد آنجا شدم، آقای  بنی
صدر به آقای انتظاريون گفتند که به اين آقای تقوی زنگ بزنيد تا بيايد و به  بنی

آقای . تلگرامهای تبريک رسيده به مناسبت انتخاب به رياست جمهوری پاسخ گويد
صدر او را از دوران دبيرستان و يا  کنم آقای بنی مدان و فکر میرضا تقوی اهل ه

شناخت و ايشان در وزارت خارجه شاغل بود و در زمان تصدی وزارت  دانشگاه می
بعد از انتخاب به رياست جمهوری وی را برای تصدی رياست . خارجه او را ديده بود

  . دفتر خود انتخاب کردند

ن شاه بود و در آن دوران پستهای مختلفی را آقای تقوی ديپلمات برجسته زما
معاون اداره پنجم سياسی، سرپرست اداره انتشارات : که احراز کرده بود عبارتند از

، سرپرست اداره )دی. سی. آر(ای  و مدارک، معاون دبيرکل همکاری عمران منطقه
 هشتم و پنجم سياسی، دبير کنسولگری در نيويورک، دبير اول سفارت ايران در

  . افغانستان، دبير اول سفارت ايران در پاکستان

شناسم  گرچه آقای تقوی ديپلماتی برجسته و با تجربه و تا جائی که او را می
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ا به نظر من و با توج ه به دوستان، اطرافيان و  ّ                         انسان شريف و پاکی بود، ام                      ّ                         
ست صدر و شرايط آن زمان، ايشان فرد مناسبی برای احراز ريا همکاران آقای بنی

بود که  زيرا رئيس دفتر رياست جمهوری بايد کسی می. جمهور نبود دفتر رئيس
بتواند بر دفتر رياست جمهوری و مسئولين بخشهای مختلف آن اشراف داشته باشد 

در حقيقت . و در واقع رؤسای بخشهای مختلف از وی حرف شنوائی داشته باشند
صدر را جمع و جور و  ن آقای بنیبود که قادر باشد، دوستان و همکارا بايد کسی می

هر کدام از دوستان . کنترل کند و يک چنين امکانی برای آقای تقوی وجود نداشت
او . داشتند و برای خود حق آب و گل قائل بودند صدر، خود را بر تقوی مقدم می بنی
 زد به او گفته که اگر حرفی می توانست به هيچکدام از آنها حرفی بزند، برای اين نمی
صدر و برای انقالب همکاری  شد، کجا بودی هنگامی که ما ساليان با آقای بنی می
خير باشد؟ و آقای تقوی که به اين امر ! ای چينی انقالب آمده کرديم، تازه به ميوه می

  . کرد آگاه بود، چندان به کسی امر و نهی نمی

: نهاد کردمصدر به ايشان پيش به همين جهت يکی دو بار در بحثی با آقای بنی
که طوری عمل کنيد که ديگران از او  يا آقای تقوی را از رياست دفتر برداريد و يا اين

بود که چهره انقالبی و اسالمی  رئيس دفتر بايد کسی می. حرف شنوائی داشته باشند
آن زمان را داشته باشد و از همه مهمتر بتواند کسانی را که در گذشته با آقای 

و اين شرايط در . شته همآهنگ و بر آنها نظارت داشته باشدصدر همکاری دا بنی
  . آقای تقوی وجود نداشت

جمهور در کاخ  در ابتدای کار رياست جمهوری، محل سکونت و دفتر رئيس
. صدر در رنج و عذاب بودند وزيری سابق بود و از اين جهت خانواده آقای بنی نخست

د، سکونت و محل زندگی خانواده ايشان باش ۵٩مدتی بعد که فکر کنم تير و يا مرداد 
ً                                              به ساختمان ديگر که سابقا  کاخ شاپورغالمرضا بوده و قسمتی از آن در اختيار                          

اش بود، در ضلع چپ آن ساختمان کوچکی بود، به  دکترمصطفی چمران و خانواده
صدر دفتر کوچک ديگری که در همان  و از آن زمان به بعد آقای بنی. آنجا منتقل شد

  . کونت ايشان قرار داشت، تشکيل شد و مسئول آن خانم فريده بنی صدر بودمحل س

صدر بوسيله اين دفتر تعيين  از آن زمان به بعد بخشی از مالقاتهای آقای بنی
  . شد و اين عمل نيز در تضعيف آقای تقوی مؤثر بود گرديد و در همانجا انجام می می

در دفتر رياست جمهوری الزم به تذکر است که آقای خمينی چند جاسوس 
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در جريان مالقات آقای . داشت، که از جمله آنها آقای علی موسوی گرمارودی بود
مطالبی را که : آيت هللا سيد مرتضی پسنديده با برادرش آقای خمينی عنوان می شود

آقای خمينی ميگويد من به صحت آنها اطمينان ! آقای خمينی می داند، صحيح نيست
من آنجا جاسوس دارم، آقای پسنديده به اين عمل : رائی آن ميگويددارم و در پاسخ چ

برادرش آقای خمينی معترض می شود و سئوال ميکند جاسوس شما کيست؟ آقای 
ايشان مشاور فرهنگی (آقای علی موسوی گرمارودی : خمينی در پاسخ ميگويد

به اين عمل رئيس جمهوری بود که در دو نوبت در روزنامه های کثير االنتشار، خود 
  ) اشاره و آقای خمينی آنرا تائيد نمود

به هر حال همه دوستانی که روزنامه را ترک کرده بودند و دوستان ديگر 
که يکی دو نفر از آنها به رتق و فتق امور دفتر رياست جمهوری بپردازند  بجای اين

نگی ها رفته و به سازماندهی و تشکل و کار فکری و فره و مابقی به ميان توده
و بجای تجربه گرفتن از . بپردازند، همگی در دفتر رياست جمهوری جمع شدند

صدر و در زمانی که الزم بود هر کس روزانه  فعاليت و خالقيت شبانه روزی آقای بنی
کار خالق انجام دهد، بخشی از وقتها به برخوردهای درونی  ١۵ـ١۶بيش از 

کردند که ممکن است همه چيز  نمی گرفتند و فکر گذشت و مابقی را هم جدی نمی می
  . از دست برود

صدر، به استثنای چند نفر، همه  دوستان و همکاران درجه اول و دوم آقای بنی
جوانهای درست کار، خوش فکر، . های خارج از کشور بودند از جوانان بازگشته

 مند، آزاديخواه و استقالل طلب، و روشنفکر بودند، اما عاری از تجربه و عقيده
شناخت از جامعه مذهبی متعصف دوران بعد از پيروزی انقالب که هر روز نيز به 

  . شد، بودند تعصبات دامن زده می

اين گروه جوان بازگشته از فرنگ با همان خلق و خويی که در خارج بدان خو 
های باز اروپا و آمريکا، با جامعه داخلی  گرفته بود، با همان شکل و شمايل جامعه

جامعه استبداد و سانسور زده بسته داخل کشور، نگاهش به مسائل و . روبرو گشت
که از  شکل و شمايل انسان، در زمانی که همۀ تارو پودها گسيخته شده بود، با کسانی

خارج و از يک جامعه باز برگشته بودند، متفاوت بود و درک و فهم آنها از يکديگر 
شر بتوانند با مسالمت و آزادی با هم خواست تا اين دو ق تفاوت کلی داشت و زمان می

           ً شدند و بعضا   و چون به زبان يکديگر آشنا نبودند، منبع برخورد می. برخورد کنند
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دادند، خود به ايجاد تنش منجر  صدر می ها و يا مشورتهايی که به آقای بنی توصيه
 . گشت می

ايران  عالوه بر آنچه گفته شد، درک و فهم آنان از دين و مذهب با آنچه در
جريان پيدا کرده بود متفاوت بود و به علت کمبود اطالعات قرآنی و اسالمی که 
توسط آن بتوانند ترمها و اطالعات مذهبی و دينی جامعه بسته و برانگيخته شده 
تعصبهای مذهبی را با بحث و اطالعات صحيح جايگزين کنند، قادر نبودند که به ميان 

ماندهی، فرهنگی و دينی بپردازند بويژه که همه چيز ها بروند و به کارهای ساز توده
 .شد با عينک سياست ديده می

ـ وجود گروهها بويژه مجاهدين خلق در دفتر رياست جمهوری موجب برانگيختن ١٩
در اين رابطه آقای . صدر گرديد و حساس شدن آقای خمينی نسبت به آقای بنی

وجود گروهها در دفتر رياست  صدر، در پاسخ به آقای مهندس سحابی در مورد بنی
 )٢٧(»گری سوختن فرصتها به آتش قهر است افراطی«جمهوری، در سرمقاله 

صدر، با رئيس دفتر شدن آقای دکتر ممکن، در  گفته است دفتر بنی«: نويسند می
ّ                                            ام ا الف ـ آقای دکتر ممکن هيچگاه رئيس دفتر نشد. اختيار مجاهدين خلق شد رئيس .  

در  )٢٨(ب ـ آقای دکتر ممکن . ، آقای رضا تقوی بود۶٠داد دفتر، تا کودتای خر
. حکومت آقای مهندس بازرگان، معاون وزارت اطالعات و ارشاد اسالمی بود

نيز » نهضتی«نزد ما معروف به . معروفيت به عضويت در سازمان مجاهدين نبود
با سازمان دانستيم مثل خود آقای مهندس سحابی، رابطه نزديک  با وجود اين، می. بود

هيچ . جمهوری شد در ماههای پيش از کودتا، او مشاور فرهنگی رئيس. مجاهدين دارد
حتی . امری از امور دفتر، جز امر فرهنگ و رابطه با مطبوعات، در تصدی او نبود

ّ   ام ا . آنها که پيش از او و همکارانش مسئول سنجش افکار بودند، در کار خود ماندند  
روزی  شود، اين بود که برغم تبليغات شبانه از آن غفلت میامر مهمی که امروز نيز 

صدر مصمم بود در دفتر او، الف ـ  مالتاريا و زورپرستان و فشار آقای خمينی، بنی
اصل بر دانش و لياقت باشد و ب ـ عقيده کسی مانع عضويت و خدمت او نشود و ج ـ 

ط تفاهم و همکاری بيابند افراد دارای طرز فکرهای مختلف بتوانند، محيط دفتر را محي
و مردم کشور برای نخستين بار، در تاريخ خود، فرصت بيابند امکان همزيستی و 
بيشتر از آن، همکاری در عدم خشونت طرز فکرهای مختلف را، روزمره مشاهده 

تجربه . د ـ برای گروههای سياسی نيز مجوزی در رجوع به خشونت نماند. کنند
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کرد که از  جمهوری، ايجاب می ساالری، در دفتر رئيس ممنحصر به فرد و تمرين مرد
در عمل، از بيشتر اين . جمهوری باشند همه گرايشهای سياسی، کسانی در دفتر رئيس

   )٢٩(» .در دفتر او بکار مشغول بودند» مسلمان مکتبی«گرايشها، از مارکسيست تا 

ی تصريح جمهور صدر، وجود گروهها را در دفتر رياست  که آقای بنی حال
اند و بويژه  صدر متذکر شده که آقای بنی سؤال اين است که آيا همانطوری. اند کرده

که  ، بود يا اين»تجربه منحصر بفرد و تمرين مردم ساالری«مجاهدين در دفتر، 
  بيشترين لطمه را به آن جريان وارد آورد؟

در  به نظر من وجود بويژه مجاهدين. پاسخ من به اين سؤال، شق دوم است
دفتر بيشترين ضربه را به اين جريان وارد نموده است و هنوز بر اين باور هستم که 
همکاری مجاهدين در دفتر رياست جمهوری و خارج از آن و نيز همکاری بعدی 
ايشان با آنها، بيشترين لطمه را در آن دوران به حيات سياسی آن جريان و شخص 

وجه به حقوق سياسی و غيرسياسی آنها بنی صدر وارد نمود و اين مطلب غير از ت
  . نظير هر گروه، حزب و يا سازمان ديگری است

اشتباه و . اکثريت همکاران آقای بنی صدر موافق همکاری با مجاهدين نبودند
صدر براساس  به زعم من، هيچيک از همکاران و دوستان بنی: يا سوءاستفاده نشود

حذف مجاهدين و هيچ گروه ديگری روش و تعليمات ايشان موافق برخورد تند و 
نبودند بلکه موافق بودند که از طريق بحث آزاد و برخوردهای انسانی و مدارا، آنها 
را به اشتباهشان آگاه نمود و حرفهای منطقی اشان را نيز پذيرفت و حقوق آنان را 

  .نيز محترم شمرد

با   )٣٠(ا مجاهدين خلق باستناد همين سر و صداه«: نويسند صدر می آقای بنی
مجاهدين بهيچوجه موافق   )٣١(». های آزاد دربارۀ ايدئولوژی مخالف بودند بحث

شد که به  شد و معلوم می که در بحث آزاد مچشان باز می برای اين. بحث آزاد نبودند
ترسيدند که  جز پرستش قدرت و قبضه کردن آن چيزی ديگری در چنته ندارند و می

دار بشوند و  هايی را که تحميق کرده بودند، مسئله تبا شرکت در بحث آزاد، سمپا
  . الجرم آنها را از دست بدهند

همان اوايل پيروزی انقالب، روزی غالب دوستان : داستانی را برايتان نقل کنم
بناگاه سر و کله آقای . کرديم صدر در منزل بهجت خانم جمع بوديم و بحث می بنی
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صدر و   آقای بنی. صدر صحبتی بکند آقای بنی گفتند آمده است که با. رجوی پيدا شد
ساعتی بيشتر  فکر کنم نيم. آقای رجوی دو بدو در اطاقی ديگر با هم صحبت کردند

صدر به جمع ملحق شدند و گفتند که  آقای بنی. بعد که آقای رجوی رفت. طول نکشيد
اتفاق گفتند  جمع حاضر به. خواهم با شما بحث بکنم گويد که می اين آقا آمده بود و می

خواهد دو بدو  صدر گفتند، ايشان می آقای بنی. خواهيم در بحث شرکت کنيم ما هم می
نشينيم و به بحثهای دو نفری شما گوش  جمع گفت عيبی ندارد، ما فقط می. بحث کنيم

خواهد  گويد، می صدر پاسخ دادند، اين آقا می آقای بنی. زنيم            ً         دهيم و ابدا  حرفی نمی می
گويد، بگذاريد  کشد، می تی بکند و در جمع خجالت می ايدئولوژی و عقيدهبا من بحث 

و چون بحثهای . کنيم ای برسد، بعد از آن نتايج را اعالن می بحث به يک نتيجه
ای را، هر کسی که قادر است ديگری را ارشاد و يا تصحيح بکند بايد به انجام  عقيده

ايدئولوژی و عقيدتی است و نه جمع گفت حال که مسأله بحث . آن مبادرت ورزد
  . سياسی اشکالی ندارد

، مرا ١٣۵١صدر بود که ابتداء در سال  اين حقيقت را هم بگويم که آقای بنی
آگاه کرد که ايدئولوژی مجاهدين التقاطی و استالينيستی است و مطالبشان شاخ و 

ا اساس فکر و ايدئولوژيشان استالينستی است ّ                                         برگهايی از اسالم دارد ام  و تنها به                        
از آن زمان به بعد، . خاطر همين مورد، من هميشه از ايشان ممنون و سپاسگزارم

 ٢١خود به مطالعه تمام مطالب آنها همت گماشتم و چه در خارج و يا داخل کشور تا 
که به زندان افتادم، با وجود مطالعه تمام کتابها و نشريات آنها و  ۶٠خرداد سال 

احب قدرت و پرستش و بدست آوردن آن به هر وسيله و اعمال و رفتارشان جز تص
  . قيمتی چيز ديگری در آنها نديدم

، ٢۵/٣/۶٠با وجود آنچه گفته شد، براساس اطالعات و تحقيقات من تا تاريخ 
اند،  صدر با مجاهدين وارد هيچگونه قرار و مدار و يا ائتالفی با آنها نشده آقای بنی

ّ                           ام ا خطوط القاء شده به دوستان و موافقين خط و سياستهای مجاهدين و وجود آنها   
سال قبل و به  ٢٧اگر ما به . صدر وارد کرده بود در دفتر ضربه خود را بر آقای بنی

شرايط جامعه در آن زمان و آن رهبری و آن قانون اساسی برگرديم، برای تمرين 
تمرين «ی اند که برا صدر در تحليلشان آورده ساالری همچنان که آقای بنی مردم
جمهوری  کرد، ازهمه گرايشهای سياسی، کسانی دردفتر رئيس ساالری،ايجاب می مردم
در دفتر » مسلمان مکتبی«در عمل از بيشتر اين گرايشها، از مارکسيست تا . باشند

زيرا دفتر رياست . پاسخ من به اين سؤال منفی است  )٣٢(». مشغول بکار بودند
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همۀ گروهها برای رسيدن به تفاهم و پيدا کردن جمهوری مرکز بحث آزاد نيست که 
نقاط مشترک در آن شرکت کنند بلکه مرکزی برای قوۀ اجرائيه کشور است که 

 .   االمکان از نفوذ گروهها برکنار باشد و خدا داناتر است بايستی حتی

 . ـ ادامه مشی روشنفکری و بازی کردن نقش نيروی مخالف٢٠

اند، در  ری و نيروی مخالف را بازی کردهعناصری که سالها مشق روشنفک
وجاهت خود، در جامعه و به خاطر ترس از تجربه تاريخی بسيار حساس هستند و 

که حرف آنها، حرف آخر باشد، و بعنوان تنها ارائه دهندۀ راه حل شناخته       ً       ثانيا  در اين
ر افتد، کمت وقتی ادره کشور دست روشنفکران می.  شوند شوند، بسيار کوشا می

قادرند، کار اکثريت را بکنند و کشور را با توجه به ساليق و مهمتر از آن مدعيان 
  . حکومت از کوچک و بزرگ اداره کنند

                       ً که روشنفکر بودند، غالبا   آقای مهندس بازرگان و دوستانش عالوه بر اين
ا تکنوکرات خوب بودن يک حرف است و در . تکنوکراتهای خوبی نيز بودند ّ                                     ام   

های خالی را به سرعت و  بی و تالطم، کشور را اداره کردن و زمينهوضعيت انقال
. فوريت پر کردن که ديگران امکان تخريب وفساد پيدا نکنند، حرف ديگر است

کنند،  روشنفکران ايران بدليل زندگی کردن در جو سانسور، به زعم خودشان فکر می
ا، در دست و حرف آنها زنند و کليد حل مشکالت و گرفتاريه هميشه حرف آخر را می

  . است

صدر که خود، سالها مشق روشنفکری و ايدئولوگی و نيروی مخالف  آقای بنی
کرده بود و به زعم خودش طراح و ايدئولوگ انقالب اسالمی بود و از حق هم نبايد 
گذشت که به لحاظ طرح مسائل و انديشيدن و ارائه راه حل به نظر من حرف آخر را 

ً                                               ا  زمانی که ارائه طريق و تحليل مسائل است آقای بنیزد و حتی غالب می صدر،   
افکار و نظريات ايشان در مقايسه با نظرات روشنفکران و . صدرنشين است

متفکران دينی و روحانيون صاحب نظر از همآهنگی و نظمی خاص، برخاسته از 
فرهنگ غنی اسالمی ـ قرآنی و بدون التقاط با اين و يا آن طرز تفکر غربی، 

و اين از جمله عواملی است که . برخوردار است و از اين نگاه هم فريد و يگانه است
  . تا به امروز، مرا در کنار ايشان نگاه داشته است

صدر بعد از انتخاب به رياست جمهوری باز در ذهن و فکر و به زعم  آقای بنی
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خود کوشش داشت که در جامعه و نزد افکار عمومی جهان، همان خصيصه 
که اين زمان،  در صورتی. دئولوگی و روشنفکری و نويسندگی قبل خود را حفظ کنداي

صدر يک روشنفکر و يک مخالف با چهارچوب قبلی  آن زمان نبود و حاال آقای بنی
کرد، به چه نحو مسائل و  نيست، بلکه سياستمداری است که بايد کوشش می

  . نيرو حل کندمشکالت را با توجه به مدعيان حاضر در صحنه و صاحب 

بايستی مدعيان و غولهای گردن کلفت مقابل را به نحوی با  به زعم من می
داشت و مارها و اژدههای خفته را نه تنها بيدار  تدبير و زيرکانه، آرام نگاه می

ای آنها  خواند و با بکارگيری روشهای ويژه کرد، بلکه به موقع دست آنها را می نمی
شی روشنفکری و ايدئولوگی در اين دوران و با موضع وی با م. داشت را نگاه می

           ً                 ّ          ساخت و بعضا  برای نگهداری اقل ی، اکثريت  سياسی گرفتن، همه را با خود دشمن می
           ّ                                               در اينجا اق ل و اکثريت تودۀ مردم نيست بلکه مدعيان و صاحبان . داد را از دست می

  . قدرت بدست مطمع نظر است

روزها بر (قالب اسالمی و يا در کارنامه ها و مقاالت روزنامه ان در مصاحبه
کرد و  ، تلويحی و گاه آشکار به اين و آن سخت حمله می)گذرد جمهور چه می رئيس

                   ً                                                          مسائلی را که احيانا  ممکن بود، از طريق مالقات با آقای خمينی و يا ديگران حل کرد 
خنثی و يا                                                    ً              و با دست به سر و گوش آنها کشيدن، حداقل مانع شد فعال  تا زمانی ديگر

  . ساخت خاموش باقی بمانند، با آشکار ساختن و حمله، آنها را با خود مقابل می

بعضی از مجلسيان مستقل از حزب جمهوری، بعضی از روحانيون خنثی و يا 
  مخالف حزب و بعضی از اعضاء ارگانهای انقالبی خنثی و يا مخالف حزب، بدين

  . طريق از دست رفتند

های آينده خود را  و بعد هم آشکار نظر درونی و برنامهوی از طريق مکاتبه 
داد و آنها نيز با اهرمهای قدرتی که در  در مورد آنها و تصميم خود، به آنها بروز می

دادند و از يک طرف آقای خمينی را بيشتر به  العمل نشان می دست داشتند عکس
ار نهايت سعی خود را های پنهان و آشک انداختند و از طرف ديگر با توطئه جانش می

البته به نظر من اداره کشور . بردند در تضعيف، مهار کردن و يا حذف وی بکار می
صدر نيفتاد، بلکه با وجود آن قانون اساسی و  بطور واقعی هيچگاه بدست آقای بنی

 .    کرد که مانع شود، استبداد و قدرت طلبان بر کشور حاکم گردند رهبری، کوشش می
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 . طرف مقابل، بدون فراهم کردن و يا شدن وسايل و امکانات الزمـ جنگ با ٢١

ای در انتخابات رياست جمهوری و  صدر با مواجه شدن با اقبال توده آقای بنی
آراء مردم به خود، وارد صحنه کارزار و مقابله با طرف % ٧۵اختصاص بيش از 

  : کرد وی فکر می. مقابل شد

اند و وی نيز به زعم خود کمر همت به  ـ چون تودۀ مردم به او روی آورده١
خدمت آنان بسته است، لذا آنان خودجوش به سازماندهی و حمايت وی برخواهند، 

  . خاست

ـ در مواقع حساس مردم طرف حق خواهند ايستاد و اجازه نخواهند داد ٢
  .              ً           مستبدين مجددا ، حاکم شوند

ر آزادی است و طرف و يا حداقل خنثی و خواهان استقرا ـ آقای خمينی بی٣
  . تنها سران حزب جمهوری و بويژه آقای بهشتی، مانع استقرار آزادی است

ـ آقای بنی صدر به ايشان به چشم پدر می نگريست و به ذهنش خطور نمی ۴
  . کرد که پدر روزی عليه پسر وارد عمل خواهد شد

 بخش ومجری آن است و بهشتی و طرفدارانش، ـ بيانگر اسالم واقعی وآزادی۵
طرفدار اسالم قدرتمدار و ديکتاتوری صلحا هستند و آقای خمينی از آن مبراست و 

  . لذا در مرحلۀ نهايی، آقای خمينی طرف آزادی و اسالم واقعی خواهد ايستاد

ـ توجه نداشتن و يا کم بها دادن به حساسيت آقای خمينی نسبت به مجاهدين ۶
  .و مصدق و بويژه مجاهدين

شی مردم و برخورداری از حمايت مردمی و تصور اين ـ با توجه به خودجو٧
که آقای خمينی عليه وی عمل نخواهد کرد، با کارت رو باز با آقای خمينی و 

کرد و آنها به راحتی قادر بودند که دست وی را بخوانند و به  روحانيت حاکم عمل می
برای تحميق موقع به مقابله با وی برآيند و برای اعمال نادرست و ضد آزادی خود، 

 .های مختلف بتراشند تودۀ مردم و جوانان ناآگاه توجيه

با چنين تفکری بالفاصله بعد از انتخاب به رياست جمهوری، به جنگ طرف    
ها و سخنرانيها و کارنامه، آنها را نسبت به نظريات و  مقابل رفت و با مصاحبه

  :کرد ی خود برای آينده هوشيار می برنامه
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ای با اريک رولو که در اطالعات  از انتخاب شدن، در مصاحبه ـ چند روز بعد١
من هنوز قدرت قانونی بر برقراری «: منعکس گرديد، چنين گفته ۵٨بهمن  ١١

ّ                                               آزادی در اين سازمان را ندارم ام ا در نظر دارم از مردم دعوت کنم به سمت راديو و                                
زمان را در اختيار تلويزيون راهپيمائی کنند و خود را از دست کسانی که اين سا

صدر معتقد است حزب جمهوری اسالمی که بر سازمان راديو  بنی. دارند، آزاد سازند
يا   )٣٣(». و تلويزيون و شورای انقالب سلطه دارد از همان روز انتخابات مرده است

اشخاص معينی مورد ) ن. ۵٩مرداد  ٨يعنی (از کمی قبل از افتتاح مجلس تا امروز «
البته برای آنها توضيح دادم که مکتب و معرف مکتب . بليغاتی هستندحمله و هجوم ت

طور ادامه  و همين )٣۴( ».خواهم قانون و اسالم اجراء کردد که می من هستم برای اين
که در آن سخنرانی سخت به حزب جمهوری حمله کرد و  ۵٩شهريور  ١٧داشت تا 

تر از آنست که يک گروه دهم که اسالم بزرگ گفت من به اين عده قليل هشدار می
نوبت «که اصالح نشويد، دفعه ديگر  در صورتی. کوچک خود را همه کس آن بداند

  )٣۵( »رسد افشا با اسم و رسم می

، در )۵٩آبان  ٢٨(ها در روز عاشورا  ها و نوشته      ً               مجددا  عالوه بر مصاحبه
به اعمال  .نظير ملت روبرو گرديد سخنرانی خود در ميدان آزادی که با استقبال بی

خالف قانون دادگاههای انقالب، سانسور، شکنجه، انواع زندان، نهادهای قضايی، 
ها و  طرف نبودن دستگاههای قضايی و حمله به روزنامه تسلط بر صدا و سيما، بی

جماعات بشدت برخورد کرد و خواستار بررسی هيئتی برای رسيدگی به شکنجه 
  . دهم بگذاريد جنگ تمام شود، من استعفا می و يا بارها اعالن کرد که  )٣۶( .گرديد

صدر، بدون داشتن وسايل و امکانات الزم که بتواند جلو اعمال خالف  آقای بنی
های بدون عمل آنها را در ادامه  با اين نوع حمله. قانون و آزادی و عدالت را بگيرد

چگونه . دانستند که اگر بگذارند جنگ تمام شود ساخت و می تر می اعمال خود جری
ممکن است با يک فرمانده پيروز فاتح از جنگ برگشته و سوار بر تانک به مقابله 

لذا با تکيه بر اهرمهای قدرتی که . برخاست والجرم همه آنها جارو خواهند شد
داشتند و آنهايی را هم که نداشتند يکی پس از ديگری با مواضع نادرستی که ما 

صدر نيزباتکيه بر  آقای بنی. آوردند بدست میگرفتيم و ازدست ما بيرون رفت،  می
ميليونی وحمايت تودۀ مردم و وارد نکردن آقای خمينی در معادله و به خاطر  ١١رأی

ّ           ترس از تجربه تاريخی مصدق ـ کاشانی، از دست زدن به تصميم جد ی غافل گشت                                                         .  
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که بطور مستمر در جلسات خصوصی و يا عمومی تکرار  ـ با وجودی٢
ام که در مقابل امام  من با امام مقابل نخواهم شد، به مردم قول دادهکرد، که  می

دانيم که به سوء  ايستم، هيهات که معنويت عرفانی امام را مقدستر از آن می نمی
استفاده از نام و خط او بپردازيم، و يا استعفايم پيش امام است و تا روزهای آخر بر 

شد و از طرفی ديگر با مواضعی که  میاز يکطرف اين مطالب عنوان . همين خط بود
گرفت و موافق نظر آقای خمينی نبود، سرانجام جز تقابل يا سکوت يا استعفای به  می

  . ماند موقع راه ديگری باقی نمی

يعنی در برابر . جمهوری اين وضع را تحمل نخواهد کرد بديهی است که رئيس«ـ 
  )٣٧(». تعفا کند و کنار برود         ً                                   امام قطعا  نخواهد ايستاد و ترجيح خواهد داد اس

دانيم که به سوءاستفاده  اما هيهات که معنويت عرفانی امام را مقدستر از آن می«ـ 
  )٣٨(»از نام و خط او بپردازيم

ام، و چون  ام و اين را هم امروز نپذيرفته اما من چون امام را به رهبری پذيرفته«ـ 
فتن امام به عنوان رهبر گردن بگذارم، به حکم اخالق اسالمی متعهدم که به نتايج پذير

گويم، اما از تصميم  در مواردی که نظر من با نظر امام يکی نيست، من نظرم را می
  )٣٩(» . کنم و گمان من اين است که در خط امام بودن همين است امام پيروی می

نقالب ام تا هر وقت ايشان ديدند از خط ا ام، نزد امام گذاشته استعفايم را نوشته«ـ 
  )۴٠(». ام منتشر کنند و مکتب بيرون رفته

ـ با اظهار چنين مواضعی به مخالفت با نظرات و تصميم آقای خمينی ٣
اسالمی بشدت منفور شده بود، آقای خمينی  که حزب جمهوری نظر به اين. ايستاد می

ً                  نه مايل و نه قادر بود که حزب را علنا  تأييد و حمايت کند ن اما از اشخاص بعنوا.                                     
بمنظور تحقق نظرات و ... وزير و رئيس مجلس، شورايعالی قضايی، دادستان، نخست

ً               آقای خمينی، شخصا  از آقای بهشتی . کرد تصميمات خود، حمايت و پشتيبانی می                 
ّ          ام ا چون نمی  )۴١( آمد و به او اطمينان نداشت خوشش نمی خواست که يک فردی   

کرد تا  توازن قوا برقرار می غير از خودش در کشور شاخص بشود، با مسئولين
اشتباه نشود، اين حرف بدين معنا . که الزم آمد طرف مقابل را حذف بکند بتواند زمانی

! خير. رفت ای تنظيم کرده بود و طبق برنامه تنظيمی پيش می نيست که ايشان برنامه
که فقيه، عارف و مجری  بلکه چون او خودش را رهبر و همه کارۀ انقالب و کسی
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دانست و اساس فکرش بر اسالم قدرتمدار استوار  ده کردن نظام اسالم است، میپيا
خواست که  کرد و از همه می بود، بطور خودکار و مطابق طرز تفکرش عمل می

کرد، در فرصت مناسب  اش عمل کنند و اگر کسی با وی مخالفت می مطابق خواسته
د، و در نهايت هم به غير خواهد باش آمد، حال هر کسی که می در حذفش کوتاه نمی

صدر  ها و اين چيزی بودکه آقای بنی آخوند اعتماد نداشت بويژه مليون و مصدقی
و با گرفتن . گرفت بدان توجه نداشت و يا کمتر توجه داشت و آن را به چيزی نمی

مواضع مختلف بدون داشتن قدرت اجرائی و ايستادگی در تحقق اجرای آنها و يا 
  .گرفت خواسته با آقای خمينی در تقابل قرار میيکسره کردن کار نا

که تهديد بدون عمل چند بار کمی  کرد و غافل از اين بارها تهديد به استعفا می
شود، اما وقتی ادامه پيدا کرد و عمل نشد، اثر بخشی خود را در جامعه  مؤثر واقع می

گيری  تصميمدهد و در موقع ضرورت نيز برای جامعه سازماندهی نشده،  از دست می
پرسم با چنين  گذارم و از خودم می من خودم را جای جامعه می. شود مبهم می

شرايطی که يکطرف آقای خمينی و روحانيت فعال و مجلس و نهادهای انقالبی زير 
فرمان آقای خمينی و آن مواضع اتخاذ شده نسبت به شخص وی است و طرف ديگر 

دون هيچ نوع سازماندهی و امکان صدر با آن شرايط پيش آمده و ب آقای بنی
خرداد  ٢۵رسانی قرار داشت و سپس وارد شدن در ائتالف با مجاهدين بعد از  اطالع
 .توانستم بگيرم، برايم مبهم و ناروشن است ، چه تصميمی می۶٠سال 

ـ حداقل نيروی انسانی فعال سازماندهی شده الزم نزد جمع ما و در حمايت از ٢٢
کوششهای بعضی از دوستان موافق سازمان و تشکيالت هم  .صدر وجود نداشت بنی

در سازماندهی و تشکل نيروی مردمی بدليل وجود حوادث سريع و بحران همه روزه 
 . آفريده شده، ما را با شکست مواجه ساخت

با تصويب قانون اساسی و واليت فقيه که در حقيقت نقشه قبضه کردن قدرت و ايجاد 
مشروعيت شرعی، حقوقی و قانونی، کشيده شده بود با  استبداد صالح، همراه با

صدر در انتخابات رياست جمهوری، نقش بر  روزی و پيروزی آقای بنی فعاليت شبانه
و مانع مشروع و قانونی شدن استبداد صالح و استبداد فقيه، حداقل تا خرداد . آب شد

رسانی  و اطالع گرديد و روزنامه انقالب اسالمی هم نقش اساسی در آگاهی ۶٠سال 
  .به تودۀ مردم بازی کرد

که اکثريت روشنفکران و سازمانهای سياسی موجود، به لحاظ  از جمله به دليل اين
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فکری و عملی، هدف را بدست آوردن قدرت قرار داده بودند، بجای حمايت و 
های بدست آمده، با اعمال خود،  پشتيبانی عملی و فکری در حفظ و حراست از آزادی

گذاشتند  بکارگيری زور و قدرت را بدست آقای خمينی و روحانيت حاکم باز می زمينه
  . و در نتيجه آنچه که نبايستی بشود، شد

شود ناديده گرفت که آقای  عليرغم همۀ انتقادهای ذکر شده، اين حقيقت را نمی
که با  پوشی کرد، در صورتی گفت و از آن چشم! صدر به هر حال به قدرت نه بنی

بودند . توانست روی چشم آقای خمينی جای داشته باشد غمض عين میمختصر 
خود شده  داد، از خود بی کسانی که وقتی آقای خمينی به آنها گوشۀ چشمی نشان می

اما او روی ارزشها ايستاد و از . کردند و همۀ ارزشها را زيرپای خود لگدکوب می
صدر،  بود، بنی از اين می قدرت صرفنظر کرد و اين ارزشی بس واال است و اگر غير

  . صدر نبود بنی

  
  خود سانسوری و عوقب آن  

خود و ديگر سانسوری مانع می شود که آدمی نتواند و يا قادر نشود که به موقع 
عمل کند و نگذارد ديکتاتوری بر کشور حاکم شود و از جمله به همين علت آقای 

ها حساب  ها و مصدقی ی مذهبیخمينی نيز که تا قبل از پيروزی انقالب از مليون، مل
ده وع د ه، هنگامی  می ّ           برد، با پيروزی انقالب با ديدن پراکندگی و تش تت و نداشتن ع   ُ      ِ              ّ                                          

ور گرديد، خمير واليت فقيه را آماده و از آن استبداد و  که تنور به نفعش داغ و شعله 
وردن ديکتاتوری را پخت و کمی بعد زمينه واليت مطلقۀ فقيه را برای به عمل در آ

 .             ُ َ  ِ                       آماده کرد و ک ل نگ  آن بر زمين کشور زده شد

در هر انقالبی وقتی رهبريت فردی و يا جمعی متمرکز در يک فرد تثبيت گرديد و    
وی به مرکز ثقل يا ستاره انقالب تبديل گشت و نقش اش محرز گشت، ديگران را 

معی بايد برای و قبل از تثبيت رهبريت فردی و يا ج )۴٢( يارای مخالفت با آن نيست
» کتاب خيانت به اميد« آقای بنی صدر که در نقد خود در  )۴٣(. آن فکر اساسی کرد
"  واليت"ما خود را در باره شخصيت و نظر وی در بارۀ « اذعان می کنند که
در جای ديگر همين کتاب به )  ۴۴(» اين اشتباه بزرگ ما بود. سانسور می کرديم

اگر ديگران از آن به موقع مطلع می شدند، شايد جلو  نکته ديگری اشاره می کنند که
وی بعد از  .فاجعه گرفته می شد و يا حد اقل نيروی خود را بيهوده تلف نمی کردند
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، اولين کتاب خود را ۶١خروج از ايران و مستقر شدن در پاريس در شهريور سال 
بار رازی را  ناميده است، منتشر کرد و در آنجا برای اولين» خيانت به اميد«که 

 ١۵وقتی بعد از واقعه «  :وی می نويسد. برمال می کند که سخت عبرت انگيز است
جريان واقعه را به مصدق گزارش کرده بودند و وی نوار سخنرانی  ١٣۴٢خرداد 

تجربه طوالنی «آقای خمينی را گوش کرده بود، شجاعت او را ستوده بود و گفته بود 
آيند و اگر هم بيايند در آخر سر خراب  ون تا به آخر نمیما اين است که آقايان روحاني

که روحانيون . اين بيم تنها بيم مصدق نبود، مصدق تجربه يک قرن بود  .کنند می
» شاخص حرکت يا به راه سازش رفته بودند و يا از بيان و قرار عدول کرده بودند

)۴۵ (  

کسی صادر کند، با توجه در حقيقت مصدق بدون اينکه دستور و يا امريه ای برای  
به تجربه خودش، همکاری سياسی را با روحانيت نادرست دانسته و آن را غير 

در تکميل اين گفته و بنا به گفته هوشنگ کشاورز صدر، . مستقيم توصيه کرده است
خرداد به مصدق نوشته و به وی  ١۵ای که آقای مصطفی شعاعيان بعد از  در نامه

دهد  بر مشترکی از روحانيون و ايشان بوجود آيد، پاسخ میپيشنهاد کرده بود که ره
به اين نکته بايستی توجه  )۴۶(  »که اين مطلب آغاز روشنی دارد و پايان تاريکی « 

آيند و  که آقايان روحانيون تا به آخر نمی« : کرد که وقتی مرحوم دکتر مصدق گفت
ست که وی ضد دين و يا اسالم بدين معنا ني» .کنند اگر هم بيايند در آخر سر خراب می

هر  عليهو بر   من ايرانی و مسلمانم« بوده است زيرا وی بارها اعالن کرده بود که 
وی به  )۴٧(» چه ايرانيت و اسالميت را تهديد کند تا زنده هستم     مبارزه می نمايم

رده اين نکته دقيق که دين را با طبقه روحانيت يکی نمی دانسته اند، بارها اشاره ک
ولی هنوز بسياری از دينداران و غير دينداران  آن را دريافت نکرده اند، که . است

چون دين روش و منش و نوعی زندگی و يا عقيده است . دين با روحانيت يکی نيست
و روحانيت طبقه خاصی است مثل ساير طبقات و اصناف که در هر برهه ای از زمان 

اگر . خود را دارند و به فکر آن هستند منافع خاص گروهی، صنفی و قدرت ويژه
سياسيون ديندار و غير ديندار ما به همين نکته توجه کنند، دعوای بزرگ ضد دين 
بودن از ميان می رود و آشتی ميان ديندار و ضد دين در جامعه  بر قرار خواهد گشت 

  .  و راه را برای زندگی مسالمت آميز همه با هم باز و گسترده می کند

ديگر که به خود و ديگر سانسوری منجر شده است شرح واقعه ای است که نکته 
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مرحوم منتظری در مورد مالقات خصوصی ندادن آقای خمينی به مرحوم مهندس 
مرحوم منتظری در رابطه با تقويت . بازرگان و سران نهضت آزادی پرده بر می دارد

خصوصی ندادن به  مرجعيت آقای خمينی و زدودن شبهات از ايشان و نيز مالقات
  :سران نهضت آزادی چنين می گويد

جمعيت نهضت آزادی که آقای مهندس بازرگان در رأس آن : به آقای حکيم گفتم« 
است آمده بودند قم نزد عالمه طباطبائی اصرار کرده بودند که شما يک وقت 
خصوصی برای ما بگيريد که برويم نزد آقای خمينی، در همان زمان من رفتم خدمت 
عالمه طباطبائی، ايشان به من گفتند آقای خمينی چرا اين جور می کند؟ گفتم چه کرده؟ 
گفتند آقای مهندس بازرگان و سران نهضت آزادی آمدن اينجا به من گفتند برای 
صحبت کردن با آقای خمينی برای ما وقت بگير، من هم به آقای خمينی گفتم، ايشان 

، اگر می خواهند مثل بقيه مردم بيايند همراه با نه من وقت خصوصی نمی دهم: " گفتند
من به آقای ! آخر اين چه اخالقی است که آقای خمينی دارد". ديگران مالقات کنند

خمينی گفتم که طباطبائی گله داشتند، آقای خمينی گفتند ايشان بی خود گله داشتند، 
ستند و خالصه يک برای اينکه مبارزات ما دينی و اسالمی است و اين آقايان حزبی ه

جنبه سياسی دارند و اگر ما به نهضتمان جنبه سياسی و حزبی بدهيم ما را می کوبند و 
زمين می خوريم، من با اينکه اين آقايان را می شناسم و آدمهای خوبی هستند اما چون 
جنبه سياسی و حزبی دارند ما نمی خواهيم بگويند، نهضت ما وابسته به يک حزب 

از آن جهت که که عالم دينی هستيم می خواهيم وظيفه دينی مان را خاصی است، ما 
انجام داده باشيم، لذا من گفتم اگر ما خصوصی با اينها مالقات کنيم برای دستگاه يک 
بهانه می شود و ما را می کوبند و می گويند اينها يک حزب سياسی هستند که می 

آقايان نظراتی قابل استفاده دارند، خواهند در مقابل حکومت قيام کنند؛ من گفتم بسا 
  )  ۴٨(».ايشان فرمودند نظراتشان را بنويسند يا به شما بگويند و شما به من منتقل کنيد

شايد اين مالقات خصوصی ندادن به مهندس بازرگان و سران نهضت آزادی در ذهن 
ا با کمی ام. ساده انديش يک مسئله پيش پا افتاده و يا بدون اشکال و ايراد تلقی شود

توجه معلوم می شود که آقای خمينی از وقت خصوصی ندادن چه چيز را تعقيب می 
وی از همان اول در اين فکر و  - الف: با نکات فوق معلوم می شود که .کرده است

مبارزه  -ب. انديشه بوده که سياسيون و احزاب در نهضت نبايد دخالتی داشته باشند
و  -ج.                            ِ           ست و ديگران در آن محلی از ا عراب ندارنداش تنها و تنها دينی و اسالمی ا
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   . اگر روزی قدرت به دستش افتاد چه گروه و کسانی حاکميت خواهند داشت

ما بايد به خود رجوع کنيم و به اين تفکر و انديشه برسيم که آنچه بر سر ما می آيد 
ا است و و يا آمده است آگاه و يا ناآگاه دست پخت اعمال و تفکر و انديشه خود م

و هر شخص، . الجرم عواقب اعمال و انديشه خود را بايد به سمع قبول بپذيريم
گروه، حزب و دسته ای نپذيرد که آنچه بر سرش آمده، خوب و يا بد دست پخت 

و از اين نوع تفکر به درآمد که . خودش بوده است، در به همين پاشنه خواهد چرخيد
و يا  » ما از خدا باران خواستيم، سيل آمد« :   ً                           مثال  مرحوم مهندس بازرگان می گفت

"  واليت"ما خود را در باره شخصيت و نظر وی در بارۀ « : آقای بنی صدر گفتند
  »  .سانسور می کرديم

اگر به همين چند نکته به موقع توجه شده بود و خود وديگران سانسور نشده بودند، 
دفاع بگويند که خير، اينها  و اگر کسانی در مقام. شايد کار به اينجاها نمی کشيد

مسئله ای خصوصی بوده و در معرض افکار ديگران قرار دادن عملی غير اخالقی 
زيرا مسئله وقتی مسئله ای اجتماعی و سياسی است، . است، به بيراهه می روند

اين .  ديگر خصوصی معنا پيدا نمی کند و حق همگان است که از آن مطلع شوند
بدين معنی . که بهترين راه مبارزه، مبارزه با سانسور استتجربه به ما می آموزد 

که هر شخص، گروه و دسته ای، هر اطالعی که جنبه اجتماعی و يا سياسی دارد و 
به جمع مردم باز می گردد، بايستی در معرض افکار عموم مردم قرار داده شود تا 

  باز کشور در دام شيادان به ظاهر مردمی در غلتيده نشوند

 
  ودهارهنم

ا . مهمترين انتقاد و کمبودها را که در تجربه بدان رسيده بودم، از نظرتان گذشت ّ   ام   
های  برداری و توزيع عادالنه امکانات مادی و معنوی کشور و فراهم شدن زمينه بهره

رشد و شکوفايی و باروری استعدادهای آحاد ملت بدون کسب آزادی و استقالل امری 
شود  های رشد و شکوفايی فراهم می دی و استقالل زمينهدر سايه آزا. غيرممکن است

دهد که با سرفرازی و سربلندی در پهنه جهان امروزی،  و به آحاد ملت امکان می
های گذشته  برداری از تجربه بسوی کمال و ترقی گام بردارند و اين نيز بدون بهره

  . رسد محال و غير محتمل به نظر می
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های گذشته آموخته و کمبود آنها را در  نجانب از تجربهبدين علت راهنمودهايی که اي
ام، با شما هموطنان عزيزم  جريان مبارزه برای کسب آزادی و استقالل مشاهده نموده

هائی را که  گذارم و بدان اميدم که نسل حاضر و نسلهای آينده، تجربه در ميان می
المقدور آنها را در جهت  یاند، در اختيارشان باشد تا بتوانند حت ارزان بدست نيامده

  . سازندگی زندگی و کشور خويش بکار بگيرند

آيند و خواننده در خالل  در حقيقت از نقد انتقادها و کمبودها، رهنمودها بدست می
طرف سکه که جبران کردن آنها و يا رهنمودها است خواهد  مطالعه انتقادها، به آن

اند،  را که در حيطه شنائی من آمده اما به جهت بهتر ملموس کردنشان، آنچه. رسيد
  : کنم در زير فهرست می

بويژه آزادی و استقالل بايد به خلق ... ـ برای پيشبرد هر امر سياسی، اقتصادی و ١
و ايجاد سازمان يا تشکيالت اقدام کرد و برای رسيدن به هدفهای مشخص نوع 

شود اين امر مهم  نمی .سازماندهی بايد متناسب با هدف و يا اهداف تعيين شده باشد
را تنها به خودجوشی مردم واگذار کرد و اميدوار بود که مردم خودجوش، خود به 

  .سازماندهی نيروهای خود خواهند پرداخت

که بحران  با وجود حداکثر خودجوشی در مردم، مردم سازمان داده نشده، در مواقعی
مانند و قادر  و ناتوان می کند، حيران خطرناک و تندی آزادی و استقالل را تهديد می

برای مثال اگر جبهه ملی و يا . نيستند، در امر دفاع از آزادی و استقالل شرکت جويند
مرداد،  ٢۵همکاران و دوستان دکتر مصدق بعد از شکست کودتای رسمی اول يعنی 

کردند و با اطالعات الزم  کردند و آنها را به امان خدا رها نمی مردم را سازماندهی می
 ٢۵داشتند، چگونه ممکن بود کودتای شکست خورده در  مردم را در صحنه نگاه می

به کودتای موفق تبديل کرد؟ و يا در سال  ٢٨مرداد را، سه روز بعد يعنی در 
         ً                                                          ، اگر قبال  تدارک الزم ديده شده بود و خطوط مشتبه نشده بود، چگونه ممکن ١٣۶٠

  کنند و کودتا را عملی سازند؟  ها را تعطيل بود با يک اطالعيه همۀ روزنامه

ِ                                                    به نظر من در هر دوی  دوران فوق، تودۀ مردم در حداکثر خودجوشی بودند، اما                    
مردم سازماندهی نشده، و در بهت و حيران مانده که خط کدام است و راه چيست، جز 

توانستند بگيرند؟ مردم  ديگری می  تماشاگر صحنه برخورد طرفين باشند، چه تصميم
آورند و خود را تنها و  داده شده، سازمان را پشتوانۀ عمل خود به حساب میسازمان 

ای روشن را در ذهن  کنند و لذا اميد به عمل و حرکت و آينده کس احساس نمی بی
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  .   کنند برای خود تصويرمی

کنند و بويژه کادر رهبری سازمان، بايد  ـ کسانی که در امر سازماندهی شرکت می٢
  : اندهی و گسترش آن بپردازند کهبه نحوی به سازم

الف ـ همه در سازمان متناسب با استعداد و توان خود، فعال و خالق باشند و در 
  . گيريها شرکت فعال داشته باشند تصميم

ب ـ اهداف و مرام سازمان تنها روی کاغذ نباشد و برای همۀ مردم شفاف و قابل فهم 
  . اب و سنن آن مردم باشدو مطابق با حقوق اساسی مردم و فرهنگ و آد

ج ـ مردم در زندگی روزمره و عملی آنان، اهداف سازمان را ملموس مشاهده کنند 
که اهداف و مرام سازمان در زندگی عملی کادر رهبری و غير رهبری  يعنی اين

  . سازمان با آنچه که نوشته شده و يا مدعی آن هستند همخوانی داشته باشد

ه اصل سازمان، حزب و يا تشکيالت است، بعضی ديگر ها مدعی هستند ک ـ بعضی٣
اصل جامعه است که اين مقامها و » دست خدا با جماعت است«گويند، چون  می

به نظر من هيچکدام از اينها اصل . آيند سازمانها برای خدمت به آنها بوجود می
و همان خدا که اصل است، خود برای بشريت اصل را بر . نيستند، اصل خداست

 ّ                                                                    ي ت قرار داده است بدين معنی که هيچکدام از آنها مطلق نشوند که اگر مطلق نسب
کنند و  گيرند و بنام خدا و متولی خدای ناديده، فرمان صادر می شدند جای خدا را می

  . رانند حکم می

براساس اين اصل که هيچکس و يا هيچ مقام ـ معنوی و يا مادی ـ و يا سازمانی 
در فلسفه . مۀ آنها نسبی و عاری از خطا و اشتباه نيستندبنابر اين ه. مطلق نيست

کند و مابقی مردم را در هر رتبه و مقامی که  نفر ختم می ١۴شيعه معصوميت را به 
نفر آن در قيد حيات  ١٣نفر هم  ١۴از آن . داند باشند، خالی از اشتباه و خطا نمی

ای خاص  و يا نمايندهظاهری نيستند، نفر چهاردهم، هم غايب است او نيز متولی 
در فلسفه اهل سنت حتی . برای خود مشخص نکرده است که از جانب او حکم براند

حال اگر ما با يک . دانند برند، معصوم نمی پيامبر را هم به معنايی که شيعه بکار می
ای، مرجع تقليدی، عارفی، مقامی، حزب و يا سازمانی را مطلق کرديم،  چنين فلسفه

کند و ما بايستی خود را تصحيح کنيم و اين تصحيح  ود ما ربط پيدا میاين ديگر به خ
بسيارند کسانی که نوشته و چه خوب و زيبا . هم نوشتنی نيست بلکه عمل است
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اند که بغير از خدا هيچ مطلق ديگری وجود ندارد و همۀ انسانها نسبی  توضيح داده
ّ                                       هستند، ام ا در عمل خود عکس آن را انجام داده و می   . دهند         

شود که هيچ فرد، مقام و يا سازمانی مطلق نيست به  اشتباه نشود، وقتی گفته می
معنای آن نيست که نبايد حرف کسی را پذيرفت و يا رهبری و سازمان را حذف کرد 
بلکه بدان معناست که انسان چشم و گوش خود را باز کند و نسبت به محيط اطرافش 

ن آزمايش و آگاهی از کسی و يا رهبری و يا گذرد، حساس باشد و بدو و آنچه می
سازمانی پيروی کورکورانه نکند و بداند که اعتماد به هر کس و يا سازمان پيش از 

                ّ                    بر پايه اصل نسبي ت، انسان الزم است که . آزمايش و امتحان، زبونی و ناتوانی است
جهان  را بطور مداوم با معيارهای... سازمان، رهبری، مقام معنوی و روحانی و

ناپذير مورد آزمايش قرار دهد و اجازه ندهد که سازمان، فرد،  شمول و ارزشهای خلل
  . ناپذير و مورد قبول و پذيرفته شده عمل کند خارج از معيارهای خلل... رهبری و

نه تنها انتقاد صادقانه و . ـ انتقاد و مراقبت دائمی از خود، سازمان و رهبری۴
گرداند، بلکه بدانها اعتماد  اعتبار نمی ان و رهبری را بیمراقبت دائمی، انسان، سازم

انتقاد بايستی شجاعانه و سخاوتمندانه باشد و همه بايد بدانند . بخشد و اطمينان می
اعتبار  نه تنها آنها را تضعيف و بی... که انتقاد صادقانه از اعمال خود، سازمان و

گذاری برای آينده است که  يهگرداند بلکه اين عمل برای آنها يک نوع سرما نمی
  . جامعه در آينده بهرۀ آن را به چنين کسانی و يا سازمانی خواهد پرداخت

ارزيابی و انتقاد دائمی از اعمال و روشها برای پيدا کردن نکات قوت و ضعف و 
و . اصالح آنها از نظر تفکر الهی چيزی جز مبارزه با نفس يا جهاد اکبر نخواهد بود

ائمی است و روشهايی دارد که برای تمرين دائمی و پرهيز از اين مبارزه د
  . گرايی عملی، بايستی از آن وسايل و روشها بهره جست مطلق

اگر ما با ضمير آرام و پاک خود، به خود، رهبران ويا سازمانهای کشورمان نگاه 
ديان کنيم که چقدر انتقاد از اعمال، برای سازمانها، رهبران و متص کنيم، مشاهده می

و به همين علت در بعضی . شود امور، عملی ناپسند و تحقيرگرايانه تلقی شده و می
مواقع هم که اجبار آنها را به انتقاد از اعمال خود واداشته، سعی شد ه است که با 
توجيه گوناگون و يا گفتن بخشی از وقايع عملها و روشهای نادرست را به نکته 

  . ريق افتخاری بر افتخارهای خود بيفرايندمثبت ديگری تبديل کنند و بدينط
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َ       کنند که جامعه توان شناخت س ره از  اينگونه اشخاص، سازمان، رهبران فکر می                          
های  کنند هر عمل نادرست و خطای خود را با توجيه ناسره را ندارد و لذا سعی می

در  که البته هر عمل نادرستی، متناسب با اين. گوناگون نزد جامعه صحيح جلوه دهند
بايستی در همان  چه ظرف زمانی و مکانی انجام پذيرفته است، انتقاد از آن نيز می

  . ظرف زمانی و مکانی انجام پذيرد، تا اثر مثبت خود را در جامعه برجای بگذارد

برای اقرار و اعتراف به اشتباه، خطا و نسيان، نبايستی از هيچ امری و يا چيزی 
ً               مطمئنا  هيچ اتفاق ناصو. ترسيد ابی جز آنکه به تصحيح اعمال انسان منجر شود،       

اين عمل انسان را از انواع کبر و غرور که ما در خطاهاست باز . نخواهد افتاد
  . آورد است دارد و برای انسان عاقبت انديش بزرگترين دست می

ـ انسانهای موحدی که معتقدند بايستی عدم زور و قدرت را جانشين قدرت کرد و  ۵
خود بايستی هوشيار باشند و تا جائی که .                  ّ      دی اين جابجائی مي سر استبا ديد توحي

ممکن است به اعمال، گفتار و رفتار زندگی روزانه عملی خود توجه کرده و همۀ 
در هر کجا که هستند و به هر فعاليتی که . امور خود را با آن ديد منطبق سازند

رابطه با سايرين بنگرند و  مشغولند، چه در سازمان و يا غير آن به اعمال خود در
ببينند، تا کجا خود از قاعده عدم زور نسبت به خود، افراد عضو سازمان خود، 

هنگامی که قصد دارند در جمعی و يا سازمانی حرف، . کنند عمل می... جامعه و 
ّ                                             موضوع و يا طرحی را بر کسی صح ت قرار دهند، بنگرند چگونه از آيات قرآن و يا                             

شود از قرآن که خود يک  نمی. گذارند و ائمه غلط و غلوط مايه میاز سيرت پيامبر 
ای همآهنگ است، فقط برای مستندات حرف، موضوع ويا طرح خود  نظام و مجموعه

              ً                                             ای را که ظاهرا  رايحۀ سياسی دارد بگيرند و به مابقی آيات ولو  يک و يا چند آيه
به يک چنين کسان و يا جامعه و مردم . دهها برابر آن باشد را ناديده انگارند

  .کنند گزار نگاه می هائی به شکل يک گروهک انشعابی از اسالم و يا بدعت دسته

ـ هر کس بايد، هميشه وظيفه خود بداند که بر وفق حق و آنچه را که بدرستی حق  ۶
شناخته است عمل کند و منتظر نتيجه آنی و چيدن ميوۀ آن نباشد، چرا که عمل را بر 

                            ً اگر با چنين ديدی عمل کند اوال  . کند خاطر خدا و جامعه می وفق حق و رضای
و . کند چينی بعدی عمل نمی                                        ً             هيچگاه مأيوس و نااميد نخواهد شد و ثانيا  به خاطر ميوه

     ً                                                                          ثالثا  اگر نتيجه آن را ديد که چه بهتر و اگر هم با چشم خود آن را نديد، مطمئن است 
  . معنوی آن برخوردار خواهد شد که ديگران آن را خواهند ديد و او از نتيجه
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در جامعه اين است ... های شخصی، گروهی، حزبی، سياسی و  از جمله علل ناکامی
چيدن آن را از دست   کند و وقتی اميد ميوه که هر کسی چند صباحی در راهی عمل می

دهد و هر روز  کند و ثبات قدم را از دست می دهد، سستی و رخوت به او رخنه می می
  . پذيرد ها بدين صور تحقق می وصلها، حذب و حذفها و انشعاب و جدائی قطع و

ـ هميشه بايد حق را شناخت و سپس شخصيتها، سازمان، رهبر و هر انسانی را با  ٧
را شناخت و حق را به آنها سنجيد ... که رهبر، سازمان و  آن به محک زد و نه اين

ستی هيچ مقام، سازمان، شخصيت را رسيم که نباي در اينجا ما باز به نکته سوم می
ما و جامعه ما در عمل نکردن به اين اصل انقالبی و حياتی خسارتهای . مطلق کرد

  . ايم ناپذيری ديده جبران

ً                                                     در کشور ما غالبا  درستی و صحت عمل و يا حقی را با اين و يا آن شخصيت به                  
را انجام داده و  گويند چون فالن شخصيت و يا سازمان اين عمل زنند و می محک می

  . يا گفته است، پس حق است

شما فقط با اين يک اصل که عکس عمل شده به اعمال سازمان مجاهدين خلق نگاه 
کنيد و ببينيد چه نيروی بزرگی از جوانان اين مرز و بوم را به راه باطل کشاند و آنها 

ود که چه را عاطل و باطل کرد و يا به اعمال آقای خمينی نگاه کنيد تا عيان ش
گزاری کرده است و هنوز که هنوز است بسياری تنها به  بدعتهايی را در دين پايه

دهند که بگويند  که آقای خمينی گفته است و کرده است، بخود جرأت نمی خاطر اين
را نبايد ... گفته يا عمل هيچ شخصيتی، مقامی، سازمانی و. آنها ناحق بوده است

  . بيدچماق کرد و بر سر اين و آن کو

وقتی شخصی، گروهی، سازمانی، حق را شناخت . های تاريخی ـ نترسيدن از تجربه ٨
دهد، ديگر نبايستی از تجربه تاريخی ترسی به خود  و عمل را بر وفق حق انجام می

دهد که از آن ترس  راه دهد چرا که انسان عمل را برای ثبت در تاريخ انجام نمی
ند، بايستی اين آمادگی را نيز داشته باشد که ک کسی که بحق عمل می. داشته باشد

که بارها  همچنان. ای از زمان نادرست باشد ممکن است، قضاوت تاريخ در برهه
ترس از تجربه . ترس هميشه بايستی از عمل به ناحق باشد والغير. چنين شده است

  . تاريخی نبايستی بهيچوجه مانع از عمل به حق بگردد

لی، ايده و يا فکری، در بين تودۀ مردم، مقامات، شخصيتها، ـ جا انداختن حقی، عم ٩
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گوی آن باشند که نزد مخاطب جا و موقعيتی داشته باشند و خود  بايستی کسانی بيان
اگر با ترم مذهبی و دينی بخواهم به اين امر بپردازم، . عامل به آن شناخته شده باشند

يط ويژه خود را دارد و هر خالصه آن امر به معروف و نهی از منکر است که شرا
که مردم حرفش را قبول  تواند بدان بپردازد و از اين کسی که از راه رسيد، نمی

 . پذيرند که چرا مردم حرف مرا نمی. کنند شکايت داشته باشد نمی

ـ عشق و کينه را تا جائی که امکان دارد، نسبت به هر کس و هر چيز و هر ١٠
وقتی عشق و کينه وارد معادله شد، . ت خارج کردشخصيت و يا رهبر بايد از معادال

شود که انسان سازمان،  گردد و باعث می خود سد و مانعی برای شناخت حقيقت می
تواند، به منبع فياض  الزم است که انسان تا می. شخصيت و يا امرهايی را مطلق کند

و عشقهای  تا کينه از او رخت بر بندد. عشق يعنی ذات باريتعالی اتصال پيدا کند
صورت انسان نسبت به همه دوست و مهربان  در اين. دروغين نيز او را فريب ندهند

سنجد و آنها را  شود، اما اعمال هر کسی، سازمانی، شخصيتی را با ميزان حق می می
  .کند بدان آزمايش می

ـ تز رسيدن به همه چيز و يا هيچ چيز را بايد در امور کشورداری و در تمام امور ١١
. که امور نسبی است رسيدن به حق نيز نسبی است نظر به اين. ز کله بدور کردا

ای از آزادی عدالت و حق  کوشش بايستی در  اين جهت متمرکز باشد که به هر اندازه
ای برای رسيدن به مراحل  که در شرايط موجود ممکن است رسيد و سپس آن را پايه

  . بعدی قرار داد

رزه برای استقرار آزادی و استقالل و حفظ و نگهداری آن ـ کسانی که به امر مبا١٢
الزم است که توان و استعداد و امکانات بالفعل و بالقوه خود و يا سازمان . پردازند می

ها و رؤياهای خود مورد ارزيابی  روی و تشکيالت خود را خارج از اغراقها، زياده
ود حرکت کنند و به دقيق قرار دهند و هميشه متناسب با توان و امکانات خ

خارج از توان و استعداد و امکانات عمل کردن، کار . ريزی امور خود بپردازند برنامه
  . سازد را به شکست قطعی منجر می

ـ قبل از اعالم هر عمل و يا انجام کاری بايستی به وسايل و امکانات رسيدن و ١٣
رست نيست که مسأله بدون فراهم کردن وسايل و امکانات، د. تحقق آن عمل فکر کرد

آن عمل و کار هر اندازه حق باشد، ديگران آن را از دست . آفريد و به عملی دست زد
شما خواهند گرفت و محتوای نادرست خود را به آن تزريق خواهند کرد و با همان 
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  . شکل مردم را فريب خواهند داد

همه چيز را بدانند، ـ در امور سياسی و يا ساير امور به اين دليل که مردم بايستی ١۴
الزم نيست با بوق و شيپور برنامه و هدف و يا تصميم آينده خود را اگر هم صد در 

انديشان و مقدس مآبها، دست خود را  صد حق باشد برای مخالفين، دشمنان و يا کج
اند با اهرمهايی  صورت طرف مقابل و يا کسانی که در کمين نشسته رو کند که در اين
اشتباه . آورند کنند، موجبات شکست را فراهم می ند و يا فراهم میکه در دست دار

نشود، منظور اين نيست که مسائل با مردم در ميان گذاشته نشود بلکه منظور اين 
است که چگونگی تصميمهای خود را قبل از انجام و يا فراهم کردن وسايل تحقق آن، 

در . يک کشور در حال جنگ های نظامی نبايد علنی کرد، درست نظير طرح و برنامه
  . اينجا نکته ظريفی نهفته است که بايستی آنرا مورد مداقه قرار داد

ـ قبل از اعالم هر موضع در هر موردی و يا رد و قبول هر فعلی، ابتداء بايد روی ١۵
نکول بعد از پذيرش ولو از روی اکراه، ضررهای . آن انديشيد و جوانب آن را سنجيد

  . برابر خواهد داشت ناپذيری در جبران

  . ـ هيچگاه و درهيچ زمانی دشمن ويا طرف مقابل را نبايستی حقيرو ناتوان شمرد١۶

ايجاد . ـ هيچگاه و هيچ زمانی نبايد به استعداد، توان و پيروزی خود مغرور شد١٧
کند به اعمالی دست بزند که آن اعمال موجبات شکست  غرور انسان را وادار می

کشاند و همه را با     ّ                                مني ت و غرور همه چيز را به ويرانی می. آورد بعدی را فراهم می
  . سازد وی دشمن می

ای به عمل در آوردن آنست بعد که آن انديشه و  ـ بهترين تبليغ يک فکر و انديشه١٨
خواهند برد و  يا فکر بعمل درآمد، همه آن را خواهند ديد و به صاحب آن انديشه پی

ل از تحقق و به اجراء در آوردن، فکر و انديشه و يا قب. اين بهترين تبليغ است
ای نبايد آن را با شيپور تبليغ کرد که اين يگانه و فريد است و بغير از اين  برنامه

حلها در آن نهفته است که نه تنها چنين تبليغی  چيزی ديگری نيست و يا همه راه
ند بلکه بسياری شو انگيزد و ديگران مانع و سد اجرای آن می العمل برمی عکس

ای غيز  البته توضيح يک فکر و انديشه. گيرند نسبت به صاحب آن جبهه مخالف می
. ای نياز به توضيح و تشريح دارد                                   ً          از فريد و يگانه شمردن آنست و ثانيا  هر انديشه

اشان توضيح آن است، شق ديگر که اين فريد و  صاحب و يا صاحبان آن وظيفه اصلی
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و مردم بستگی دارد که چگونه نسبت به آن قضاوت خواهند  يگانه است به مخاطبين
قضاوت فريد و يگانه، کارگشا و حالل مشکالت بودن را بايستی به مخاطبين . کرد

بايد صبر کرد و اجازه داد تا در عمل آن طرز فکر و انديشه کارآيی خود . واگذار کرد
  . را در جامعه نشان بدهد

            ً دارند، دقيقا   قالل و تحقق حقوق انسانها گام برمیـ کسانی که در خط آزادی و است١٩
بايستی به مانند شطرنج باز ماهری که بدون رو کردن دست خود، دست حريف را تا 

خواند و با روش درست به نحوی، که طرف متوجه نشود چگونه  چندين مرحله می
اگر دير و يا به موقع دست طرف . کند جلويش سد شده است، مقابلش را سد می
ً                            اتفاقا  شطرنج بازی مثال خوبی دراين . خوانده نشود، او شما را مات خواهد کرد       

شود،  رابطه است بدين بيان که وقتی يک طرف شطرنج توسط طرف ديگر مات می
و قضاوتش اين است که استعداد طرف مقابل بيشتر . پندارد خود را کمتر دشمن او می

زادی وعدم زورعمل است ونه حرف وعالوه برآن، آ. بوده وپيروزی حقش بوده است
بعنوان مثال وقتی جمع . برای ديگران، مردم بايد آن را در عمل آنان مشاهده کنند

خواهند  کوچکی دربين اعضاء خود قادربه رعايت آزادی وعدم زورنباشند،چگونه می
  که اداره امور مردم بدست آنها افتاد، آن را در جامعه عملی سازند؟ در صورتی

ناپذيری  انديشی در امر مبارزه خطرناک و ضررهای جبران باوری و سادهـ خوش ٢٠
اما . آورد البته نبايد نسبت به همه چيز و همه کس مشکوک و مظنون بود ببار می

نبايستی تنها به حرفهای زيبا و خوش خط و خال بسنده کرد بلکه واجب است که 
و اگر . آزمايش قرار دادطرفی در بوته  حرفهای خوش و خط و خال را در کمال بی

از همه مهمتر اعمال و رفتار بايستی مبين . جواب مثبت بود به آنها باور پيدا کرد
  .                              ّ                               حرفهای خوش و خط خال باشد و اال  آن حرفها برای اغفال ديگران است

ای به مانند کوه بايد داشت و از هر نوع  صبر و حوصله. ـ داشتن صبر و حوصله٢١
تندروی در هر امری انسان را بورطۀ هالکت . رحذر بودای ب اعمال تندروانه

اما واگذاری . مهر و محبت نسبت به همه، هميشه بايستی محور کار باشد. کشاند می
امور کليدی و حساس به غير اهلش و انسانهای امتحان نداده بدين دليل که بايستی 

و مطلب اخير . ردآو خسارت جبران ناپذير ببار می. همه در امور شرکت داشته باشند
ايندو نبايستی . ای است غير از رعايت حقوق آحاد مردم کشور از هر مرام و عقيده

يک سياستمدار نبايستی بگذارد احساسات شخصی و مسائل . در هم آميخته شود
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خانوادگی بر انتخاب همکار و مشاور، عمليات سياسی و نظامی را در لباس و 
عالوه بر اين، رهبران و مسئوالن درجه اول  .پوششهای مختلف به او ديکته کنند

کشور، بايد دقيق و حساب شده سخنرانی کنند و يا حرف بزنند و به صرف اينکه 
مدرک و ياعکسی ارائه شد که حکايت از وقوع جرم و يا جنايتی می نمود، حق 
نيست که تا قبل از تحقيق و حصول اطمينان، آن مدارک را در معرض افکار عمومی 

چه بسا اتفاق افتاده است که گروه، دسته و يا شخصی برای مظلوم نمائی . دهدقرار 
زده باشند تا از اين ... و جلب حمايت افکار عمومی، دست بخود زنی، خودسوزی

  .طريق طرف مقابل را بی آبرو سازند

ـ برای تحقق آزادی و استقالل و داشتن کشوری حقوقمند، در هر زمان و هر ٢٢
حلهای مختلف پرداخت و راههای  با آن، بايستی به جستجوی راهشرايطی متناسب 

ممکن را برای فعاليت و ادامه مبارزه پيدا کرد تا به مرور جا و موقعيت برای تحقق 
شود بايستی بجد پرهيز کرد مگر  از راههايی که به حذف منتهی می. آرمانی باز بشود

ّ                 بمنزلۀ شک ی مثبت برای جامع» حذف شدن«که خود  اين ه تلقی شود و جامعه بتواند         
  . برداری کند بعنوان منبعی نيرو دهنده، از آن بهره

ای قوی زمان و مکان مناسب را شناخت  که الزم است که با شامه از همه مهمتر اين
و در زمان مناسب و مکان مناسب، بدون فوت وقت به عمل مناسب زمان و مکان 

  . دست زد

زين به حقوق انسانها و سلب آزادی آنها، به هر ـ در برابر ديکتاتوران، متجاو٢٣
تجربه در طول تاريخ نشان داده است، بهر . ای نبايستی کوتاه آمد عنوان و بهانه

کنند، آنها به همان  نشينی می آيند و يا عقب ای که در برابر ديکتاتوران کوتاه می اندازه
ی مردم را سختر و آيند و در مشی خود و تجاوز به حقوق و آزاد اندازه جلو می
  . شوند اميدوارتر می

باز تجربه نشان داده است هر بار که در برابر ديکتاتوران و متجاوزان به حقوق 
     ً موقتا  . نشينی خواهند کرد کنند، آنها تاکتيکی عقب انسانها و آزادی آنها ايستادگی می

نشينی خواهند کرد و مترصد فرصت باقی  برای خام کردن مردم يک قدم عقب
نشينی  در اين مرحله اگر آزاديخواهان و حقوقمندان دل خود را به عقب. مانند می

      ً                               که فعال  کشور در خطر است، وضعيت بحرانی  ديکتاتوران خوش کنند و با بهانه اين
است، دشمنان تماميت ارضی در کمين هستند، امنيت به بهم ريخته خواهد شد و يا 
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ند که ديکتاتوران با خريد زمان و بدست آوردن هر بهانۀ ديگر کوتاه بيايند، نيک بدان
توانند دمار از روزگار  آيند و اين بار تا می فرصت دوباره با شدت بيشتری به جلو می

  . اند، درخواهند آورد نشينی شده کسانی که باعث آن عقب

نشينی کردند و يا در جای  در رابطه با دوران انقالب هر بار که آزاديخواهان عقب
ای  تادند و يا دل خود را به بعضی از حرفهای ظاهری آقای خمينی و يا خامنهخود ايس

خوش کردند، بدون استثناء کمی بعد آنها با قدرت بيشتری به جلو آمدند و در اولين 
  . فرصت به حساب آزاديخواهان رسيدند

اگر شما به رفتار تمام ديکتاتوران و متجاوزان به حقوق انسانها، نظير هيتلر، 
ای و ساير ديکتاتوران عالم  الين، مائو، رضاشاه، دمحمرضا شاه، خمينی، خامنهاست

تحت هر نام و اسمی نگاه کنيد، در هر مرحله وقتی مردم و نيروهای آزاديخواه، در 
اند و  نشينی کردند و يا در جای خود ايستادند، آنها يک قدم جلو آمده برابر آنها عقب

اند و به همين  تجاوزهای بعدی خود، هموار کردهبا قدرت بيشتری زمينه را برای 
نشينی تاکتيکی و خريدن زمان با قدرت بيشتر قدم به قدم به جلو آمده تا  نحو عقب

که موفق به استقرار حاکميت مطلق ، ديکتاتوری پرولتاريا، ديکتاتوری واليت  اين
  . اند شده.... مطلقه فقيه و يا

نيست و همۀ انسانها نسبی هستند والجرم که هيچکس مطلق  ـ با توجه به اين٢۴
آيا بايستی به قول و فعل هيچکسی . مصون از اشتباه و خطا نيستند، چه بايد کرد

اعتنا نکرد و زير رهبری و مديريت جامعه زد که در اين صورت سنگ روی سنگ 
الزم است که رهبری و مديريت جامعه مورد پذيرش باشد، اما ! شود و يا خير بند نمی

  اقب بود که از خالل مديريت و يا رهبری ديکتاتور زائيده نشود؟ مر

چند قاعده ساده وجود دارد که اگر انسانها و بويژه جوانان به آن قواعد عمل کنند، 
  : توانند ديکتاتوران را از غير ديکتاتورها تشخيص دهند بسادگی می

ت کنيد، بايد بدانيد ـ در مورد سخن اگر بخواهيد در درستی و يا نادرستی سخنی قضاو
  . که درستی و نادرستی سخن، در خود آن سخن نهفته است و نه در گوينده آن

اش بررسی کنيد و نگوئيد که  هميشه بياد داشته باشيد که سخن را خارج از گوينده
خواهد  چه کسی آن سخن را گفته است بلکه بايد توجه کرد که آن گوينده، هر که می

  : باشد، چه گفته است
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اگر بخواهيد اداره امور خود را به کسی واگذار . ـ در مورد واگذاری امور به اشخاص
توجه داشته باشيد و نه به ... کنيد، هميشه بايستی به عمل شخص، حزب، سازمان و

در واگذاری امور به اشخاص در هر موردی بايستی به اعمال آنها توجه . حرف آنها
  . هاشود و نه به حرفهای خوش و زيبای آن

زيرا همۀ ديکتاتوران در ابتدای کار با حرفهای زيبا و خوش خط و خال مردم را 
کنند و حتی در دوران ديکتاتوری نيز غالب سخنان آنان زيبا و فريبنده  اغفال می

  . است

ـ کسانی که مسئول اداره امور اجتماع می شوند بايستی تا جائی که ممکن است 
کس قادر نيست در طوالنی مدت  چون هيچ. رفته باشدآنها مورد بررسی قرار گ  گذشته

انسانی که امروز مسئوليت امور . طرز تفکر و رفتار و کردار خود را پنهان کند
کنيد که وی مطابق با طرز  اگر توجه کنيد، مشاهده می. گيرد مهمی را به گردن می

ابتداء فکر انسان . کند هايش اگر بتواند عمل می تفکر، انديشه و آرزو و خواسته 
           ً                                      گيرد و بعدا  اگر امکانات با وی يار باشد، آن فکر و  اش شکل می کند و انديشه می

الجرم ممکن نيست انديشه و کردار را مدتی . اش را به عمل درخواهد آورد انديشه
اگر به گذشتۀ غالب . شود طوالنی مخفی نگاه داشت، در طول زمان آشکار می

توجه کنيد، ... سطای کليسا، هيتلر، مائو، خمينی و ديکتاتوران نظير رهبران قرون و
اند که کعبه آمالشان چيست، چه  کنيد که همۀ آنان از پيش نوشته و يا گفته مشاهده می

  . خواهند بسازند کنند، و چه می فکر می

ـ همۀ ديکتاتوران چه در دوران قدرت و چه قبل از رسيدن به قدرت دست به اعمال 
گويند و برای  زنند و فردا چيز ديگری می امروز حرفی را می. زنند ضد و نقيض می

اگر به اعمال کسانی توجه کرديد و مشاهده شد . تراشند هر کدام از آنها توجيهی می
شود آن را به حساب خطا و        ً                                           که مثال  يکی دو بار خطا و يا اشتباهی از وی سر زد می

ّ                                 ام ا اگر عيان گرديد که مرتب حرفهای . اشتباه گذاشت زند و اعمال  ضد و نقيض می 
                ً                زند، بايستی فورا  بوی شک کنيد که  خالف حقوق انسانها و آزادی از وی سر می

  . چنين انسانهايی اگر قدرت بدستشان افتاد، در خط ديکتاتوری عمل خواهند کرد

ـ برای واگذاری امور به هر کس، قبل از واگذاری بايستی او را مورد آزمايش قرار 
ايش بدين معنا نيست که جلسه امتحانی بگذاريد و او را مورد، سؤال و اين آزم. دهيد

اش را در ترازی آزمايش قرار دهيد  جواب قرار دهيد بلکه بدين معنا است که گذشته
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شود امور خود را به او واگذر کنيد  آنوقت می. و اگر وی از اين امتحان پيروز بدر آمد
واگذاری هم بايد مواظب بود که در اثر و اين تازه پايان خط نيست بلکه بعد از 

بنابراين اعتماد به هر کس پيش از . های مختلف از راه راست منحرف نشود وسوسه
  . آزمايش او زبونی و ناتوانی است

مالحظه کنيد اگر همين يک آزمايش در مورد آقای خمينی عمل شده بود، ما هم اکنون در 
ها در مورد رفتار و طرز فکر آقای خمينی  هانبوه اطالعات و داد. وضعيت ديگری بوديم

هللا  در حوزه قم و بويژه در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت و زمان رهبريت آيت
، همه حکايت از اين دارند ۴٢خرداد سال  ١۵بروجردی بر حوزه و حتی بعد از واقعه 

مشاهده شده                        ً                     افکند، همان است که قبال  از رفتار و انديشه وی که آن چيزی را که وی پی
  . بود

  

  
  حاصل سخن

به تحقيق روشن شد که خط نوری ـ  )۴٩( با استناد به شواهد تاريخی و اسناد مدارک
کاشانی ـ بقايی ـ خمينی تا انقالب و بعد از پيروزی آن همچنان تداوم داشت و 
               ً                                                         همانگونه که قبال  ذکر آن رفت، ابتدای اين خط به دوران مشروطه و به زمانی که 

  . گردد روطه و مشروعه مطرح گرديد، برمیبحث مش

خواهان از همان زمان رو در روی هم قرار گرفتند و  دو خط مشروطه و مشروعه
همچنان در جدال و تقابل بودند که سرانجام اين جدال با حمايت و پشتيبانی روحانيون 

 خواهان ـ که بدنبال تحقق مفاهيمی نظير به پيروزی مشروطه )۵٠( طراز اول نجف
ّ                       ام ا چون پارلمان، قانون، . بودند ـ خاتمه يافت... آزادی، قانون، مجلس، استقالل   

آزادی و آزادی مطبوعات که رکن اصلی آن بود، هنوز در جامعه استبداد زده، ريشه 
هللا نوری تقابل  ندوانيده وشکل نگرفته بود، با خط مشروعه به رهبری شيخ فضل

مستبد، مجلس به توپ بسته شد و استبداد جدی پيدا کرد و بدست دمحمعلی شاه 
  . بازگشت

ناپذير ستارخان و باقرخان و ساير آزديخواهان در سراسر  بر اثر مبارزات خستگی
                                                                    ً کشور دوباره خط مشروطه پيروز شده و دمحمعلی شاه مجبور به ترک کشور و مجددا  
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، بر انقالب خواه شده و بالفاصله بخشی از مستبدان مشروطه. پارلمان برقرار گرديد
حاکم شدند و حتی به خلع سالح برگرداننده آزادی يعنی باقرخان و ستارخان پرداختند 

هللا نوری که نماينده خطی فکری بود که در حقيقت تودۀ  و عالوه بر آن شيخ فضل
آسا، به اعدام  کشيد با تشکيل دادگاهی فرمايشی و برق مردم ناآگاه را بدنبال خود می

هللا، برای اولين بار يک نوع دشمنی و عداوت  فضل اعدام شيخ با. محکوم کردند
پس از آن از جمله بدليل وجود حاکمان . پنهانی نانوشته بين دو خط ايجاد گرديد

های روسيه و  دهی نشدن نيروهای آزاديخواه و ظلم ستيز و دسيسه نااليق و سازمان
را در بخشهايی از انگليس که هر کدام کوشش داشتند، هر چه بيشتر نفوذ خود 

کشور گسترش دهند، هرج و مرج سراسر کشور را فرا گرفت و تا رفت که آزادی و 
شرکت مردم در سرنوشت خويش، انتخابات مجلس و آزادی مطبوعات، جای واقعی 

سال در  ٢٠، بوقوع پيوست و کشور ١٢٩٩خود را باز کند و نهادينه شود، کودتای 
  . فرو رفتاستبداد و ديکتاتوری پهلوی اول 

ای برای نفس کشيدن باز شد،  الملل دوم که روزنه بعد از تبعيد پهلوی اول و جنگ بين
     ً                                                                     مجددا  هر دو خط ـ يعنی خط آزادی و استقالل و خط بيان قدرت و ديکتاتوری صالح ـ 
پا بپای هم در حرکت بودند و نمايندگان هر کدام از آن دو خط مشخص بودند و با 

آن دو خط مشخصه خود را داشت، بدليل روی هم قرار گرفتن  وجودی که هر کدام از
منافع دو خط در مقابل خط استبداد داخلی و سلطه خارجی نه تنها چوب الی چرخ 

آمدند تا  کردند و با هم به جلو می گذاشتند بلکه متحد و همآهنگ عمل می يکديگر نمی
  .                       ّ            که مسئله نفت و نهضت مل ی آغاز گرديد اين

ّ                                         بطور آشکار دکترمصد ق و کاشانی رهبران دو خط بودند که متحد و در اين نهضت                   
قانون ملی شدن نفت . کردند همآهنگ با هم برای پيروزی ملی شدن نفت مبارزه می

ّ              در سراسر کشور به تصويب مجلس رسيد و برای اجرای آن دکترمصد ق با زيرکی و                                                         
بساط استعمار وزيری انتخاب شد و سرانجام  تيزبينی مخصوص به خود به نخست

که دو خط ياد شده همآهنگ و  در اين دوران تا زمانی. انگليس از کشور برچيده شد
ای و هم روشنفکران، قشر  که از پشتوانه توده کردند، نظر به اين متحد عمل می

تحصيل کرده و سياسيون ملی باالی جامعه را با خود همراه داشتند، موفق بودند و 
  . ا به زانو در آوردنده انگليس را در همۀ جبهه

عوامل داخلی و خارجی که از مشخصات هر دو خط آگاهی داشتند و نقاط ضعف افراد 
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و قدرت طلبان هر دو خط را نيز شناسائی کرده بودند، آن دو را در تقابل با يکديگر 
  . قرار دادند

            ً خطی که ظاهرا  . برنامه کودتاچيان برای حذف خط اول با کمک خط دوم ريخته شد
ودۀ مردم ناآگاه را بدنبال خود داشت يعنی خط نوری، کاشانی، بهبهانی و بقايی به ت

رهبری کاشانی رو در روی خط اول قرار داده شد و در نتيجه شکاف بين دو خط، 
زمينه داخلی کودتا توسط خط دوم فراهم گرديد و کودتاچيان موفق به کودتا و حذف 

  . خط اول گرديدند

و همياری خط دوم به ثمر نشسته بود، مردم را مأيوس و کودتا که با همکاری 
  . دلسرد کرده و از صحنه حذف گرديدند

کودتاچيان بعد از پيروزی و مسلط شدن بر اوضاع و حذف مردم، از خط دوم بدليل 
همراهی کردن با خط اول در پيروزی نهضت ملی نفت، بدست رهبر خط اول که دل 

دند و ابتدا آنها را هتک حيثيت کرده و سپس خوشی از او نداشتند، دست بکار ش
  . نشين ساختند خانه

بخشی از خط آزادی و استقالل بدون تجربه آموزی الزم از شکست نهضت که در اثر 
نقاط ضعف و نداشتن سازماندهی الزم کودتای پوشالی به ثمر رسيده بود، بعد از 

مت ملی عليه کودتاچيان استقرار کودتا به خود آمدند و از طريق تشکيل نهضت مقاو
ای  وارد عمل شدند و سرانجام جبهه ملی دوم تشکيل گرديد و باز بعنوان عده

ِ  روشنفکر سياسی   بدون پرداختن به سازماندهی و شرکت مردم در آن به » اليت«            
تالشی نافرجام دست زدند که سرانجام، اندک مدتی پس از تشکيل متالشی و انحالل 

  . آن را اعالن کردند

ّ          اول در خارج از کشور و با الهام و رهنمود از رهبر نهضت دکتر مصد ق دست به خط                                                              
، همگی با هم همکاری )۵١( تشکيل جبهه ملی سوم زد و مدتی تحت نام جبهه سوم

ا کمی بعد، اين خط به دو شقه مذهبی و غيرمذهبی تقسيم و  )۵٢( و فعاليت داشتند ّ                                                      ام   
ها جبهه  دوم بازگشتند و مذهبی  هه ملیها به جب غيرمذهبی )۵٣(. از هم جدا شدند

سوم را ادامه دادند و باز بدون پرداختن به سازماندهی عالقمندان به خود، با جمع 
زاده، چمران، تکميل  صدر، قطب بنی: شدن تعدادی شخصيت که اهم آنها عبارتند از

کدام از با تعدادی هوادار و دوست هر ... زاده، حبيبی، کارگشا، يزدی و همايون، تقی
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زاده پيشنهاد داده بود و انتشارات  آنها خبرنامه جبهه ملی سوم را که آقای دکترتقی
اما هر کدام از آقايان طرفداران خود را در . اندازی و منتشر کردند مصدق را راه

و همۀ اينان که پيرو خط اول و مصدقی بودند، بودن . ايران و خارج از کشور داشتند
علم جدائی برافراشتند و جبهه ملی  ۵١ا هم، به ناگاه در سال مشورت و تبادل نظر ب

ها روزنامه پيام  ملی سوم و نهضت آزادی تقسيم شد و نهضت آزادی  سوم به جبهه
  .مجاهد را بعنوان ارگان خود انتشار دادند

، با تمام ويژگيهای ١٣۴٠هللا بروجردی در فروردين  خط دوم سال بعد از فوت آيت
دو . مبارزات سياسی ـ مذهبی شد و در مقابل حکومت قد علم کردخود وارد صحنه 

خط که تا آن زمان بهم درآميخته و منافع مشترکی به ظاهر پيدا کرده بودند، بويژه 
که دست به سازماندهی مردم  بخش مذهبی خط اول بدون توصيه مصدق و بدون اين

حمايت و ياری  بزنند و خط خود را روشن و آشکارا به مردم توضيح دهند، به
  . رساندن به خط دوم که اينک رهبری مشخص يافته بود، برخاستند

ای در بين مردم داشتند،  العاده ها که با تودۀ مردم عجين و نفوذ فوق خط دومی
نفوذ  )ع(توانستند از طريق مسجد، منبر، حسينيه، بازار و دستجات عزاداری حسين

رهبر اصلی آن آقای خمينی  ۴٢محرم سال  ١٢که بعد از  خود را گسترش دهند تا اين
  . دستگير و بازداشت و سپس تبعيد گرديد

ای از  ها و بويژه قشر متدين و ملی و ملی مذهبی آن که خود را در هاله خط اولی
ها رفته و به نحوی نفوذ خود را  پوشانده بودند قادر نبودند که به ميان توده» اليت«

  .زماندهی و جا انداختن خط خود بپردازنددر بين آنان گسترش دهند و به سا

توان گفت، خط اول حضور به معنای حضور در بين توده نداشت و در جاهائی هم  می
که حضور داشت در خط دوم ادغام شده و يا در کنار آن بود و يا حداقل از رهبری 
سياسی مذهبی و جا انداختن آن در سلسله مراتب روحانيت و تودۀ مردم حمايت و 

خط دوم با مختصات ويژه خود به حرکت ادامه داد و در حرکت خود . کرد تيبانی میپش
ها و لغات مورد عالقه  کرد بلکه با بکارگيری ترم ها تعرض نمی نه تنها به خط اولی

خط اول نظير ملی، مجلس شورای ملی، آزادی، استقالل، حکومت ملی، قانون، 
ای از آنها دست داد که اين  بل مالحظهچنين فکری به بخش قا... انتخابات آزاد، و

  .  خواهند و در انتظار آمدنش هستند همان ناجی است که آنها می
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ای از زمان توده وسيعی از  مصدق که بيانگر خط اول و پيشبرد آن بود و در برهه
مردم آن دوره را به خود جلب کرده بود، با کودتا و زندانی شدن و سپس تبعيد در 

رين لحظه حيات، طرفدارانش نه تنها نتوانسته بودند، نيروی مردمی را احمدآباد تا آخ
در اطراف خود حفظ کنند بلکه با وارد شدن به خط دوم در صحنه مبارزه آنچه را که 

ها توفيق نيافتند که  وقتی انقالب اوج گرفت حتی خط اولی. داشتند از دست دادند
ای حفظ  سازمان واحد و يا جبههوحدت و يا حتی اتفاق صوری خود را نسبت به يک 

  : ها و بويژه رهبر آن آقای خمينی که هنوز کنند و در عوض خط دومی

  ها واهمه داشت ـ از خط اولی

ـ قول و قرارهای داده شده در پاريس به ملت ايران و جهان هنوز تازه بود و امکان 
تطبيق آن را با نبود بطور آشکار نظر خود را در مورد مفاهيم ذکر شده عنوان کند و 

  . خط خودش آشکار سازد

ـ بخشی از جامعه وقتی مشاهده کردند که حداقل بخش ملی، ملی مذهبی خط اول با 
رهبر خط دوم همآهنگ و پشتيبان آنست و رهبری آن را گردن نهاده است الجرم 

  . شک و شبهه از آنان رخت بر بسته بود و به خط دوم پيوستند

ط اول، روشنفکران و سياسيون به خاطر حذف شاه چنان ـ اکثر روحانيون موافق خ
ور و عجين شده بودند که در ذهن طرفداران خود، همه يک خط و  در خط دوم غوطه

  . آمد، خط ديگری در صحنه نماد خارجی نداشت آن هم خط رهبريت به حساب می

 ّ   ي ت، ، شخصيتی و يا سازمانی با همان قابليت، محبوب)۵۴( ـ بعد از فوت دکترمصدق
تجربه که بتواند اعتماد، توده را به خود جلب کند وجود نداشت و بنابر اين خط اول 

باقيماندۀ موافقين خط . صاحب بود گيری و پيروزی انقالب بی در مرحلۀ اوج
دکترمصدق نيز نتوانسته بودند، نشان دهند که وارث و صاحب حقيقی آن خط هستند 

و عجين شده بود که رهبر خط دوم، صاحب خط و در نتيجه دو خط چنان با هم مشتبه 
شد و با عرضه کردن هر دو خط به مثابه خط اصيل آزادی و  اول نيز شناخته می

های  استقالل توانست تودۀ مردم را به خود جلب و جذب کند و لذا به ايجاد شبکه
طرف مقابل نه تنها از ايجاد . مردمی در جهت پيشبرد انقالب پرداخته گرديد

های الزم مردمی به منظور ايجاد نيروی مردمی و هدايت آن در جهت خط اول  شبکه
ناتوان و غافل ماند بلکه به هنگام پيروزی و يا در شرف پيروزی انقالب، نهضت 
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های خط اول و با سابقه مبارزاتی روشن بودند، بدون                     ّ       آزادی که بخشی از مل ی مذهبی
يا حداقل افراد سرشناس آن با خط اطالع و همآهنگی از ساير موافقين خط اول و 

شد شرکت  ها در يک وحدت و همکاری که نوعی توافق نانوشته محسوب می دومی
کردند و صاحبان خط دوم و بويژه رهبر آن که رهبر انقالب نيز بود، چون توان اداره 

ديدند و جامعه نيز آماده پذيرش آنها برای اداره کشور نبود،  کشور را در خود نمی
ّ   ها و دوستانشان را جلو انداختند و ظاهرا  دولت را به آنها واگذار کردند، ام ا  نهضتی                                 ً                                      

های خودشان را گام به گام دنبال خواهند  برنامه«: بقول مرحوم بازرگان که آنها
  . ، خط خود را دنبال کردند)۵۵(»کرد

دی گيری، دولت موقت و يا نهضت آزا با اشغال سفارت آمريکا و ايجاد بحران گروگان
ا از صحنه اصلی اداره کشور و دخالت جدی در سرنوشت آن  ّ                                                    گرچه بکلی طرد نشد ام                     

  . حذف گرديد

ها و اقشار مختلف مردم رفت  صدر که به محض ورود به ايران به ميان توده آقای بنی
حلهای آن پرداخت، توانست نظرها  و به مطرح کردن مسائل و مشکالت کشور و راه

  . ده و اسالم را به مثابه آزادی به جامعه عرضه کندرا به خود جلب و جذب کر

آقای خمينی رهبر انقالب و رهبر خط دوم و بيانگر اسالم قدرت که موافق اداره 
کشور با ديکتاتوری صالحه بود و اساس کارش را بر توازن قوا گذاشته بود و چون 

قدرت را  هنوز مطمئن نبود که خط دوم توان و آمادگی اداره کشور و قبضه کردن
در آن مقطع .             ً                                               دارد و شديدا  تمايل داشت که رهبريش محفوظ و مصون از تعرض باشد

بوی بعنوان فردی . صدر بطور کامل در خط اول است کرد که آقای بنی فکر نمی
شناس و اقتصاددان که توان و استعداد هدايت کشور را  سياسی، دانشمند و اسالم

اول است با رهبری و زيرکی خاص خود، وی را در                ً                 دارد و اگر قلبا  هم متمايل به خط 
های الزم را  کرد از او بهره نگريست و فکر می خط دوم مهار و نگه خواهد داشت می
  . در جهت استقرار خط دوم خواهد برد

به نظر من و موافق اسناد موجود، به هنگام انتخابات رياست جمهوری اگر آقای 
ماند که وی  صدر ندانيم، حداقل جای شک نمی خمينی را حامی و پشتيبانی آقای بنی

در آن انتخابات خنثی عمل کرده است و همين خنثی بودنش برای جامعه آن روز 
  . صدر است کرد که احساس کند آقای خمينی نظر و ميلش بر بنی کفايت می
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صدر چنان در بين تودۀ مردم نفوذ پيدا کرده بود که توانست در  به هر حال بنی
درصد آراء را به خود اختصاص دهد و خط  ٧۵جمهوری، بيش از  رياستانتخابات 

آقای خمينی که بقول خودش در مورد . دوم را در اين مرحله مواجه با شکست گرداند
ايشان در ميدان  ۵٩آبان  ٢٨صدر دائم در خلجانات روحی بود، تا سخنرانی  بنی

ّ                  آزادی و کمی بعد از آن که بروی مسج ل نشده بود که آقا صدر از خط اول عدول  ی بنی                                
نخواهد کرد و در آن خط ثابت و استوار خواهد ماند، با حفظ توازن قوا از وی حمايت 

ّ               به بعد در حذف و يا مهار جد ی وی در حد يک  ۵٩اما از بهمن سال . کرد می                          
ّ          جمهور تشريفاتی، که بتواند از استعداد، توانائی و محبوبيتش در حد  کارگزار  رئيس                                                              

  . اکم، از وی بهره ببرد، شک به خود راه نداده استروحانيت ح

                        ً                                        صدر هم با تاکتيکهای بعضا  ناصواب که در جای جای کتاب شرح داده شده  آقای بنی
است، امکانات و اهرمهايی که داشت، از دستش بدر رفت و بدين سان زمينه موفقيت 

ط اول قطعی کودتای خط دوم بر خط اول فراهم گشت و خط دوم پيروزی خود را بر خ
که ممکن بود با بکارگيری بعضی تمهيدات و ادراک به موقع که  ساخت در صورتی

                ً                                                           آقای خمينی، شخصا  در مرکز معادله قدرت قرار دارد و تنها همه چيز بر کاکل آقای 
چرخد و نيز درک به موقع حساسيتهای آقای خمينی و برخورد صحيح با  بهشتی نمی

يه خود، از جانب آقای خمينی خنثی کند و يا فکر های طرف مقابل را عل آن، حربه
ديگری کرد و از تودۀ حامی خود که بر اثر مشتبه شدن خط اول و دوم، به خط دوم، 

تفاوتی و يا وادادگی دچار شده بودند، جلوگيری بعمل آورد و حداقل  مجاهدين، بی
  . زمان را خريد

                  گفتم تو چه دانی که شب تيره چه زايد
  بشکيب و صبوری کن تا شب بنهد بار     

  و خدا داناتر است

  دمحم جعفری        
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  يادداشتها و نمايه

  

ل  ّ   مقدمه و فصل او                 

پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، انتشارات برزاوند، -١

 .۴، ص ١٣٨٣

 .٣۵، ص ١٣۶٣اپ سوم انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان- ٢

 . ، مصاحبه با آقای دکتر بهشتی١۶١٩۶، شماره ۵٩تير ماه  ٣١طالعات، روزنامه ا-٣

 . همان سند-۴

شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با سرهنگ غالمرضا -۵

 . ٢٩٢و  ٢٨٨نجاتی، ج دوم، ص 

پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، انتشارات برزاوند -۶

 . ٣٨٩، ص ١٣٨٣

سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکترغالمعلی صفاريان، مهندس فرهاد معتمد دزفولی، -٧

 .٢۴۴، ص ١٣٨٣چاپ دوم 

 .همان سند-٨

شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با سرهنگ نجاتی، ج -٩

 .٢٨٨ـ  ٢٨٩دوم، ص 

 .۶ی، ص گيری و جانشينان انقالب، دمحم جعفر گروگان- ١٠

 . همان سند- ١١

 . ٣٠، ص١٣۶٣انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم - ١٢

، ص ١٣٨٣پاريس و تحول انقالب از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، انتشارات برزاوند - ١٣

و سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر صفاريان، مهندس معتمد دزفولی، چاپ دوم  ٣٨٩

 .١٣۶، ص ١٣٨٣
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 .٢، ص١٠۶۴٠، شماره ۵٧بهمن  ٢٩کيهان، يکشنبه ١۴

 . همان سند١۵

، ص ١٣٨٣پاريس و تحول انقالب از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، انتشارات برزاوند ١۶

  :و از جمله نگاه کنيد به. ٢٢۵

  

Durable 

URL: 

http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-

2004&res_ at=xri:dnsa&rft_dat=xri:dnsa:article:CIR015293 

 

 . ٢٢۵ـ  ٢٢۶همان سند، ص - ١٧

سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان، مهندس فرامز معتمد - ١٨

، پشت جلد به نقل از سخنرانی مهندس مهدی بازرگان مورخ ١٣٨٢دزفولی، چاپ دوم 

٢٢/١١/١٣۶٠. 

 .١١۶، ص ١٣۶٣انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم - ١٩

 . همان سند- ٢٠

 .١١٧ـ١١٨همان سند، ص - ٢١

نگاه کنيد به فصل سوم و پنجم کتاب پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی، به استبداد، - ٢٢

 .١٣٨٣دمحم جعفری، انتشارات برزاوند 

 . ، دمحم جعفری»گيری و جانشينان انقالب گروگان« نگاه کنيد به کتاب - ٢٣

صدر در مجلس در  فر در جلسه طرح و عدم کفايت سياسی بنی سخنرانی آقای معين- ٢۴

 . ١٣۶٠خرداد  ٣٠تاريخ 

صدر در  ، اطالعيه آقای بنی١۵٨۴١، شماره ١٣۵٨ارديبهشت  ٩اطالعات، شنبه - ٢۵

 . مورد ادامه بحث آزاد

ل»گيری و جانشينان انقالب  گروگان«نگاه کنيد به کتاب - ٢۶ ّ  ، دمحم جعفری، فصل او                   . 
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 . دهمان سن- ٢٧

 .۴٧٣صدر، ص  خيانت به اميد، ابوالحسن بنی- ٢٨

 .١٣۶٧گفتگوی اينجانب با آقای اسمعيل ناطقی در تهران در سال - ٢٩

 .همان گفتگو- ٣٠

، از اعضای ارشد اتحاديه انجمنهای اسالمی .گ. ر. گفتگوی اينجانب با آقای ح- ٣١

 . دانشجويان در اروپا و از دوستان سابق آن دو نفر

 . ی به تصويب رساندن واليت فقيه بدين منظور بودکوشش برا- ٣٢

صدر، مندرج در کتاب  نگاه کنيد به دو نامه نوشته شده به آقای خمينی، عليه آقای بنی- ٣٣

 .آقای هاشمی رفسنجانی» عبور از بحران«

ها، از مسعود نصيری، چاپ  ها و مصلحت کتاب گفتگو با هاشمی رفسنجانی، حقيقت- ٣۴

  . ۶٩ـ  ۶٨، ص ١٣٧٨

پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، انتشارات برزاوند، - ٣۵

 .٢۵٧، ص ١٣٨٣

 .٢٧٢همان سند، ص - ٣۶

 . ٢٧٣همان سند، ص - ٣٧

سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر صفاريان، مهندس معتمد دزفولی، چاپ دوم - ٣٨

 . در گفتگو با دکتر ابراهيم يزدی ٣٢٩، ص ١٣٨٣

اريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، انتشارات برزاوند، پ- ٣٩

 .٢٧۴و  ٢٧١، ص ١٣٨٣

سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر صفاريان، مهندس معتمد دزفولی، چاپ دوم - ۴٠

 . ٣٢٩، ص ١٣٨٣

  . ٣٣ـ  ٣۶و ص  ٢٧، ص ١٠صحيفه نور، رهنمودهای آقای خمينی، جلد - ۴١

 .۴٧۵، شماره ۵٩بهمن  ٢٧نقالب اسالمی روزنامه ا- ۴٢
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استاد شيخ علی تهرانی در مجلس خبرگان، رهبری روحانيون موافق واليت فقيه را - ۴٣

 . بعهده داشت و يکی از موافقين سرسخت آن بود

نفر  ۶قانون اساسی انتخاب  ٩١عضو است که طبق اصل  ١٢شورای نگهبان دارای - ۴۴

ه به مقتضيات زمان و مسائل روز باشند بعهده رهبر يا آن که بايد از فقهای عادل و آگا

های مختلف  نفر ديگر حقوقدان هستند که بايد در رشته ۶. شورای رهبری گذاشته شده است

حقوقی از ميان حقوقدانان مسلمان بوسيله شورای عالی قضايی به مجلس شورای ملی 

 . معرفی شوند و با رأی مجلس انتخاب گردند

منظور انجام مسئوليتهای قوه قضائيه شورايی بنام شورای عالی قضايی ـ ب ١۵٧اصل - ۴۵

 ...گردد که باالترين مقام قوه قضائيه است و تشکيل می

 شود ـ شورای عالی قضائی از پنج عضو تشکيل می ١۵٨اصل - ۴۶

  ـ رئيس ديوان عالی کشور١     

  ـ دادستان کل کشور٢     

اعضای اين شورای برای . انتخاب قضات کشور ـ سه نفر قاضی مجتهد و عادل به٣     

 . شوند و انتخاب مجددشان بالمانع است سال و طبق قانون انتخاب می ۵مدت 

ل و دوم١٠٩٠٧، شماره ۵٨دی  ٢۶کيهان، چهارشنبه - ۴٧ ّ        ، ص او        . 

مصاحبه هفتگی دکتر  ٢، ص ١۶٠۵٢، شماره ۵٨دی  ٢۶اطالعات، چهارشنبه - ۴٨

 . بهشتی انجام نشد

 . ، افشاگری کارکنان دادگستری٢، ص ١٠٩٠٨، شماره ۵٨دی  ٢٩ن، شنبه کيها- ۴٩

 . صدر مصاحبه اختصاصی اطالعات با بنی ٢، ص ۵٨دی  ١٧اطالعات، دوشنبه - ۵٠

 . همان سند- ۵١

پرسی  پيام امام در مورد همه ۴، ص ١۶٠١۵، شماره ١٣۵٨آذر  ١٠اطالعات، شنبه - ۵٢

 . قانون اساسی

در جمهوری اسالمی ايران امور کشور بايد  ۶اصل «: زير استبه قرار  ۵۶و  ۶اصل - ۵٣

جمهور، نمايندگان مجلس  رئيس به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخابات 



     ٥٨٠ 
  

  

پرسی در مواردی که در اصول  شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه

 ».گردد                   ّ    ديگر اين قانون معي ن می

حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر «ـ ۵۶اصل           

تواند اين حق الهی را از انسان  هيچکس نمی. سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است

سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا داد را از 

اين دو اصل با اصل يکصد و ده قانون اساسی » کند اعمال می آيد، طرقی که در اصول بعد می

 . در تضاد است

 .٩، ص ١٣١، شماره ۵٨آذر  ١٠انقالب اسالمی، شنبه - ۵۴

درباره رئيس جمهور پيشنهاد «، ص اول ١٠٨٩٢، شماره ۵٨دی  ٩کيهان، يکشنبه - ۵۵

 ».من گفتم نه. کردند که روحانی باشد

و قبل از اعالم  ۵٨ان و همکاران خود در همان سال صدر با دوست گفتگوی آقای بنی- ۵۶

 .رسمی نامزدی برای انتخابات رياست جمهوری

 . همان گفتگو- ۵٧

 .٢۶همين نوشته، ص - ۵٨

 . ٢۵/٣/١٣۵٩صدر مورخ  قسمتی از نامه اينجانب به آقای بنی- ۵٩

بازرگان، نامزد رياست  ١٢، ص ١۶٠٣٣، شماره ١٣۵٨دی  ٢اطالعات، يکشبنه - ۶٠

 . ی استجمهور

سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان، مهندس فرامز معتمد - ۶١

گفتگو با مهندس دمحم توسلی عضو نهضت آزادی  ١٠۵، ص ١٣٨٣دزفولی، چاپ دوم 

 . ايران

، در ٢٨/۶/٢٠٠۶اصغر حاج سيدجوادی، در تاريخ  گفتگوی اينجانب با آقای علی- ۶٢

 . پاريس

بنابه «بررسی وضع کانديدها  ٢، ص ١۶٠۴٠، شماره ۵٨دی  ١٠اطالعات دوشنبه - ۶٣

صدر در انتخابات رياست  گزارش خبرگزاری پارس حوزه علميه قم از کاندياتوری بنی

هللا ناصر مکارم شيرازی يکی از اعضای جامعه مدرسين حوزه  آيت. کند جمهوری حمايت می
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نشستی که اعضای جامعه داشت، در ) ن. ۵٨دی  ٩يکشنبه (علميه قم شب گذشته اظهار 

صدر کانديدای رياست  گيری با اکثريت آراء بنی مدرسين حوزۀ قم داشت پس از رأی

 ».شدند جمهوری 

 . اطالعات رسيده از طريق يکی دو تن از دوستان حوزه علميه قم به روزنامه- ۶۴

برنامه مبارزات انتخاباتی  ٢، ص ١۶٠۴٣، شماره ۵٨دی  ١٣اطالعات، پنجشنبه - ۶۵

در اين رابطه انقالب اسالمی از آقای ناصر مکارم در مورد . زدهای رياست جمهورینام

آنچه را شما در روزنامه انقالب اسالمی از «: وجو کرد وی متذکر شد علت تغيير رأی پرس

ايد عين واقعيت بوده است، منتها همانگونه که د ر  قول من در مورد جامعه مدرسين نوشته

درسين نيز به آن اشاره شده رأی قبلی که اکثريت جامعه مدرسين به اعالميه نهايی جامعه م

ا در جلسه بعد که رأی نهايی گرفته شد،  آقای بنی ّ                                      صدر رأی داده بودند، رأی نهايی نبوده ام                                       

باز از آقای ناصر مکارم ) ١۶١انقالب اسالمی شماره (» اکثريت به آقای فارسی رأی دادند

صدر رأی داد سپس  نخست با اکثريت آراء به آقای بنیسؤال شد، چرا جامعه مدرسين قم 

چون اين سؤال را : پاسخ دادند. رأی خود را تغيير داده و اکثريت آنها ديگری را برگزيدند

ام مايلم برای اجتناب از هر گونه سوءتفاهم  ايد و پاسخ آن را گفته يک بار ديگر از من کرده

ن اندازه بگويم که من هر دو بار به آقای ميان من و دوستان از اين موضوع بگذرم همي

صدر رأی دادم و گروه ديگری نيز چنين بودند و باالخره هر صاحب نظری در اظهار  بنی

 ).١٢، ص ١۶۶، شماره ۵٨دی  ٢۴انقالب اسالمی، دوشنبه (» .عقيده خود آزاد است

ل١۶٠۵١، شماره ۵٨دی  ٢۵شنبه  اطالعات، سه- ۶۶ ّ  ، ص او        . 

 .۵٢٠الدين فارسی زوايای تاريک، ص  اللخاطرات آقای ج- ۶٧

 .۵٢۴همان سند، ص - ۶٨

انقالب و پيروزی، هاشمی رفسنجانی، به اهتمام عباس بشيری، زير نظر محسن - ۶٩

 .۴٢۴، ص ١٣٨٣هاشمی 

 .همان سند- ٧٠

 .۴٢۵همان سند، ص - ٧١

 .۴٢۵ـ  ۴٢۶همان سند، ص - ٧٢

 .٢، ص ١٧۵، شماره ۵٨بهمن  ۶انقالب اسالمی، شنبه - ٧٣



     ٥٨٢ 
  

  

 .١٢و  ١، ص ١٧٩، شماره ۵٨بهمن  ١٠انقالب اسالمی، چهارشنبه - ٧۴

 .٣و  ١، ص ١۵٣، شماره ۵٨ديماه  ۶انقالب اسالمی، پنجشنبه - ٧۵

صدر اولين  درس تجربه در گفتگو با حميد احمدی خاطرات ابوالحسن بنی- ٧۶

ل آبان  رئيس ّ        جمهوری ايران، انتشارات انقالب اسالمی، چاپ او   .٣۵٣ـ  ٣۵۴، ص ١٣٨٠                                         

 . ۶گيری و جانشينان انقالب، دمحم حعفری، ص  گروگان- ٧٧

 . ٢و  ١، ص ١۶۴، شماره ۵٨دی  ٢٢انقالب اسالمی، شنبه - ٧٨

متن پيام کنگره انقالب اسالمی به آقای خمينی را در روزنامه انقالب اسالمی، دوشنبه - ٧٩

 .، مطالعه فرمائيد٢، ص ١٩٣، شماره ۵٨بهمن  ٢٩

 :ی خمينی به کنگره انقالب اسالمی به شرح زير استمتن کامل پيام آقا- ٨٠

  

  هللا الرحمن الرحيم بسم

از تفقد آقايان و حسن نظر . کنگره انقالب اسالمی پيام جامع االطراف را مالحظه نمودم

                             ّ                      اميد آن دارم که شما نخبگان مل ت و متعهدان اسالم عزيز . نسبت به اين ناچيز متشکرم

اسالمی را تا به مقصد که حکومت هللا بر جميع شؤون کشور موفق باشيد که انقالب بزرگ 

است، ادامه دهيد و اميد آن دارم که با وحدت کلمه و کوشش در راه التيام بين قشرهای 

مختلف موفق شويد که نمايندگانی متعهد، متفکر، دلسوز به ملت و خصوص طبقه 

ی بفرستيد و ملت مستضعف و خدمتگزار به اسالم و مسلمين در مجلس شورای اسالم

                             ّ                                             بزرگ را برای اين امر اسالمی مل ی برانگيزيد و پس از تشکيل مجلس نيز از مجلس و 

                                     ّ                                             دولت پشتيبانی کنيد و در رأس برنامه مل ت و دولت بايد استقالل همه جانبه کشور، از قوای 

وت های زمان طاغ انتظاميه گرفته تا قوای تقنينيه و قضائيه و اجرائيه باشد و از پيوستگی

به قدرتهای شيطانی احتراز و دست آنان را از اين سفره يغمای عهد سلطنت شيطانی قطع 

نمائيد و اميد آن دارم که مجلس شورای اسالمی و دولت انقالبی اسالمی تصفيه کامل از 

عناصر ضد انقالب و ضد اسالم را بطور قاطع و انقالبی شروع نمايند و آخرين عرض من 

ه منشاء همۀ بدبختيها است و مخالف رضای خدای متعال است احتراز آنست که از اختالف ک

و نمايندگان محترم مجلس از رفتار و گفتاری که در مجالس زمان طاغوت برخالف موازين 

های آرائی و سياسی از حدود  گرفت اجتناب نموده، در مخالفت شرعيه و اخالقيه انجام می
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  . اخالق انسانی تجاوز ننمايند

  . نمايم متعال توفيق همگان را در خدمت به اسالم و مسلمين و کشور مسئلت می از خداوند

 »   هللا الموسوی الخمينی هللا و برکاته   روح والسالم عليکم و رحمه

 .١٩٣، شماره ۵٨، بهمن ٢٩انقالب اسالمی، دوشنبه - ٨١

نامه به  ،٣٢٣، ص ٢٠٠١هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  خاطرات آيت- ٨٢

 . ١۶/١/۶٨آقای منتظری مورخ 

، سخنرانی آقای ١٧٨، ص ١٣۶۵، چاپ وزارت ارشاد اسالمی ١٨صحيفه نور، جلد - ٨٣

 .خمينی در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان

     ٣٩٢- ٣٨٩از راه عبرت به فهرست کوچکی که از اعمال آقای خمينی در صص - ٨۴

 .شيدهمين کتاب تدوين شده است لختی بيندي

 . صدر در همان زمان از مذاکرات با دوستان بنی- ٨۵

نفر و آخرين بار دو نفر نگاه  ٣٠نفر از دور رقابت خارج شدند، بار ديگر  ٧٣يکبار - ٨۶

شنبه  ، سه٢۴مورخ دوشنبه  ١۶٠۵٢و  ١۶٠۵١، ١۶٠۵٠های  کنيد به اطالعات شماره

 . ۵٨خرداد  ٢۶و چهارشنبه  ٢۵

، بيانيه اعالم موديت حزب ١٠۶۴٠، شماره ١٣۵٧بهمن  ٢٩کيهان، يکشنبه - ٨٧

 . جمهوری اسالمی

 .٢، ص ١۶٠۶۴٠، شماره ۵٨بهمن  ١١اطالعات، پنجشنبه - ٨٨

 .۴، ص١۶٠۶۶، شماره ۵٨بهمن  ١۴اطالعات، يکشنبه - ٨٩

 .عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی، نامه سران حزب به آقای خمينی- ٩٠

 : متن حکم به شرح زير است- ٩١

  

  

  الرحمن الرحيمهللا بسم
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 جمهوری ايران  صدر رئيس جناب آقای بنی«

در اين مرحله حساس که احتياج به تمرکز قوا بيشتر از هر مرحله است، جنابعالی به 

نمايندگی اينجانب به سمت فرماندهی کل نيروهای مسلح به ترتيبی که قانون اساسی 

ميد است که با شايستگی که ا. شويد جمهوری اسالمی ايران تعيين کرده است منصوب می

جنابعالی داريد امور کشوری و لشکری و قوای مسلح به نحو شايسته با موازين اسالمی 

  .                                       ّ               از خداوند توفيق همگان را در خدمت به مل ت اسالم خواستارم. جريان پيدا کند

 هللا الموسی الخمينی روح        

٣/١١/١٣۵٨« 

 : آيد متن احکام در زير می- ٩٢

 

  رحمن الرحيمهللا ال بسم

االسالم آقای حاج سيد دمحمحسينی بهشتی، دامت افاضاته نظر به  جناب مستطاب، حجت«

اهميت نقش قوه قضائيه در تأمين سعادت و سالمت جامعه و تماميت نظام جمهوری اسالمی 

و ضرورت ايجاد تشکيالت نوين قضايی براساس تعاليم مقدس اسالم به رياست ديوان عالی 

شويد تا با همکاری دادستان کل کشور، فقها، قضات، کارمندان شريف و  یکشور منصوب م

صالح دادگستری و حقوقدانان ديگر به تهيه طرح و برنامه و ايجاد تشکيالت نوين، به 

اميدوارم خداوند متعال شما را . تدوين لوايح قضايی جديد جمهوری اسالمی ايران بپردازيد

  . انجام اين امر خطير ياری فرمايد

  هللا الموسی الخمينی روح

  ١٣۵٨اسفند  ۴

  

  هللا الرحمن الرحيم بسم

  جناب مستطاب حجت االسالم آقای حاج سيدعبدالکريم موسوی اردبيلی دامت افاضاته

نظر به اهميت نقش قوه قضائيه در تأمين سعادت و سالمت جامعه و تماميت نظام جمهوری 

ساس تعاليم مقدس اسالم به رياست اسالمی و ضرورت ايجاد تشکيالت نوين قضايی برا
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شويد تا با همکاری رئيس ديوان عالی کشور، فقها، قضات  دادستانی کل کشور منصوب می

کارمندان شريف و صالح دادگستری و حقوقدانان ديگر به تهيه طرح و برنامه و ايجاد 

  . تشکيالت نوين، به تدوين لوايح قضايی جديد جمهوری اسالمی ايران بپردازيد

  . ميدوارم خداوند متعال را در انجام اين امر خطير ياری فرمايدا

  هللا الموسوی الخمينی روح

 »١٣۵٨اسفند  ۴

 .٢٧، ص ١٢صحيفه نور، ج - ٩٣

م ا رزقناهم ينف ق ون- ٩۴ بهم و  اقاموالص لوه  و  ا مر  ه م ش وری ب ين هم و  م  ال ذين استجاب وا ل ر  ِ  ُ  و               ّ  ِ   َ    ُ  َ      ُ    ُ   ُ  َ   َ   َ    ّ          َ      ّ  ِ   ُ          ّ   َ. 

ن هللا  لن ت - ٩۵ حمه  م  ِ    ِ   ِ  ف ب ما ر    ٍ    َ ن ح ول ک ف اعف  ع ن هم  ً ِ    ا م  َ  ُ   ل ه م و  ل و ک نت  فظا  غ ليظ  ال قلب  ال نف ض و    ُ   َ    ِ  َ    ِ    ُ  ّ َ  َ   ِ   َ    َ    َ  ً      َ   ُ   َ   َ    ُ َ 

کلين   اذا ع زمت  ف ت و  کل ع لی    ا ن    ي جب  ال متو   ◌ ر ف  شاو ر ه م فی اال م  فرله م و  است غ  ّ     َ و    ُ    ُ  ُ  ّ   ّ ِ  ِ ّ     َ      ّ َ َ   َ    َ      ِ  َ    ِ َ        ُ    ِ    َ    ُ     ِ َ    َ. 

ل۵۵٠، شماره ۶٠خرداد  ٧انقالب اسالمی، پنجشنبه - ٩۶ ّ  ، ص او        . 

 .١٣۵٨با آقای علی امير حسينی در اسفند ماه گفتگوی اينجانب - ٩٧

 . الدين فارسی عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی و موافق خاطرات آقای جالل- ٩٨

 . ١٧ـ١٨، ص ١٢صحيفه نور، ج - ٩٩

اعضای کميسيون هفت نفری رسيدگی به شکايت تقلبات در انتخابات اولين دوره - ١٠٠

 : مجلس شورای ملی عبارت بودند از

ـ  ۵ـ سجاديان ۴احمد  ـ شمس آل٣ـ شيخ مصطفی ملکی امام جماعت تجريش ٢آزاد  ـ دکتر١

، شماره ۵٩فروردين  ١٧کيهان، يکشنبه (ـ مهندس قزوينی ٧ـ دکتر اسدی  ۶خوشنوسيان 

 ).٢، ص ١٠٩۶۵

 .١٢و  ١، ص ۵٩فروردين  ١٠انقالب اسالمی، يکشنبه - ١٠١

: که حکم به ابطال داده بودند، عبارتند از هائی که به خاطر دارم بعضی از حوزه تا جائی- ١٠٢

 ... .تهران، ساوه، مالير، توسيرکان، فيروزآباد، زنجان، قزوين، کرمانشاه و

 .٣، ص ١٠٩٩٧، شماره ۵٩ارديبهشت  ٢۵کيهان، پنجشنبه - ١٠٣
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 .١٠٠، ص ١٢صحيفه نور، ج - ١٠۴

رگ از طرف ، ائتالف بز١١، ص١٠٩۵٧، شماره ۵٨اسفند ماه  ٢٨شنبه  کيهان، سه- ١٠۵

 . ما نبوده است

 . همان سند- ١٠۶

 . همان سند- ١٠٧

  ٩، ص ١٠٩٩٨، شماره ۵٩ارديبهشت  ٢٧کيهان، شنبه - ١٠٨

  ١٣۵٨اسفند ماه  ٢٧انقالب اسالمی - ١٠٩

  . ١٣۵٨اسفند ماه  ٢٧روزنامه انقالب اسالمی  - ١١٠

  ۴۵، ص ...کتاب نامه ها از آقای بنی صدر به آقای خمينی و ديگران- ١١١

١١٢ - 

-http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/persian/viewpoints/2013/03/post

503.html  

١١٣ -  

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/03/157456.php 

  :روزنامه انقالب اسالمی)  آرشيو(آدرس بايگانی  - ١١۴

http://www.roshanbakhsh.com/  

  

  .٣، ص ٢٠٩، شماره ١٣۵٨اسفند  ١٨انقالب اسالمی، شنبه  - ١١۵ 

  ١٢، ص ٢١۴،شماره ١٣۵٨اسفند  ٢٣ه انقالب اسالمی، پنجشنب - ١١۶ 

  .١٢، ص ١۶٠٩٩، شماره ۵٨اسفند  ٢۵اطالعات شنبه  - ١١٧

  .٢، ص١۶١٠٢، شماره ۵٨اسفند  ٢٨اطالعات سه شنبه  - ١١٨ 

  .٢، ص٢٢٣،شماره  ١٣۵٩فروردين  ١۶انقالب اسالمی، شنبه  - ١١٩ 
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  .٢، ص١۶١٣۶، شماره ۵٩ارديبهشت  ١٨اطالعات  پنجشنبه   - ١٢٠ 

  .٢، ص١٧١٣٧، شماره ۵٩ارديبهشت  ٢٠اطالعات شنبه   - ١٢١ 

  .١،ص  ٢۵٠، شماره ۵٩ارديبهشت ١٨انقالب اسالمی، پنجشنبه  -- ١٢٢ 

  ١٢ص  ٢۵١، شماره ۵٩ارديبهشت  ٢٠انقالب اسالمی، شنبه  - ١٢٣ 

  .١٣٩١ارديبهشت  ١۶وبالگ حوالی دل به تاريخ - ١٢۴

  ١٢و  ١، ص ٢١۵، شماره ١٣۵٨اسفند ماه  ٢۵انقالب اسالمی، شنبه  - ١٢۵  

  .٣،  ص ٢٢٠، و  شماره  ١٢و١٠، ص ٢١٩انقالب اسالمی شماره   -  ١٢۶

  . ٣، ص ۵٩فروردين  ١٧، يکشنبه ٢٢۴انقالب اسالمی شماره  - ١٢٧ 

برای اطالع ! ، کپی ائتالف بزرگ٣روزنامه انقالب اسالمی، ص  ٢٢۴در شماره - ١٢٨

 . عموم گراور شده به آنجا مراجعه کنيد

224.pdf-http://www.roshanbakhsh.com/Download/EE  

  .  در ذيل همين قسمت قابل دسترسی است! عين تصوير اطالعيه ائتالف بزرگ - ١٢٩

  .١٢و٣، ص ۵٩فروردين  ١٧، يکشنبه ٢٢۴انقالب اسالمی ، شماره  - ١٣٠  

  

 

 .۴٨۵صدر، ص  به اميد، ابوالحسن بنیخيانت - ١٣١

 .صدر با دوستان و همکارانشان در آن دوران از بحثهای آقای بنی- ١٣٢

مرحوم اميرحسين پوالدی داستان را برای اينجانب و آقای مهندس صادق اميرحسينی - ١٣٣

 . و علی امير حسينی و بعضی از دوستان ديگر نقل کرده است

نی و رئيس دفتر آقای مبشری وزير  ان تيمسار قرهنی از بستگ الدين قره رکن- ١٣۴

ها و شايورد بود و آقای علی امير  دادگستری در دولت موقت و از دوستان مشترک نهضتی

 . حسينی ماوقع را برای اينجانب نقل کرد

 .۴٨٧صدر، ص  خيانت به اميد، ابوالحسن بنی- ١٣۵
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 . همان سند- ١٣۶

 .١٣٧ن انقالب، از دمحم جعفری، ص گيری و جانشينا کتاب گروگان. ک. ر- ١٣٧

 . ١٢و  ١، ص ١٠٩٢۴، شماره ۵٨بهمن  ١٨کيهان، پنچشنبه - ١٣٨

 .١٢، ص ١۶٠٧٠، شماره ۵٨بهمن  ٢٠اطالعات، شنبه - ١٣٩

 

  

 يادداشت و نمايه فصل دوم

 ٢٩يا  ٢٨زاده رئيس دانشگاه ملی در تاريخ  گفتگوی اينجانب با آقای دکترعبدالصمد تقی-١

 .۵٩فروردين 

ستاد احزاب و گروهها در  ٣، ص ١٠٩٧۶، شماره ۵٩فروردين  ٣٠کيهان، شنبه -٢

 . روز بايد برچيده شود ٣دانشگاه ظرف 

بود که  صدر در همان زمان گفت در شورای انقالب اين استدالل کسانی آقای بنی-٣

 . خواستند دانشگاه را به تعطيلی بکشانند می

مصاحبه راديو و تلويزيونی  ٣، ص ١٠٩٧۶ه ، شمار۵٩فروردين  ٣٠شنبه  کيهان، سه-۴

 . صدر و اطالعيه اول شورای انقالب آقای بنی

روزنامه انقالب اسالمی تحت  ۵٩ارديبهشت  ١براساس اطالعات دريافت شده، سرمقاله -۵

 . انتشار پيدا کرد» ...نبايد گذاشت که «عنوان 

روزنامه انقالب اسالمی قسمتی از نوار آقای دکتر آيت عليه رياست جمهوری که در -۶

 . انتشار پيدا کرد

با معرفی شورای سرپرستی خط  ٣، ص ١٠٩۴۴، شماره ۵٨اسفند  ١٣کيهان، دوشنبه -٧

 .  مشی راديو و تلويزيون تعيين شد

» ...نبايد گذاشت که«، سرمقاله ٢٣٧، شماره ۵٩ارديبهشت  ١انقالب اسالمی، دوشنبه -٨

 .از دمحم جعفری

 . ٢٣٩، شماره ۵٩ارديبهشت  ٣هارشنبه انقالب اسالمی، چ-٩
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، ص           ١٣۶٣انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم - ١٠

١٠٨. 

 . ٢٣۵، شماره ۵٩فروردين  ٣٠انقالب اسالمی، شنبه - ١١

 . ٢٣۶، شماره ۵٩فروردين  ٣١انقالب اسالمی، يکشنبه - ١٢

 .٢٣٩، شماره ۵٩ارديبهشت  ٣انقالب اسالمی، چهارشنبه - ١٣

 .٢۴١، شماره ۵٩ارديبهشت  ۶انقالب اسالمی، شنبه - ١۴

احيای کشاورزی نخستين  ١١، ص ١٠٩٧٣، شماره ۵٩فروردين  ٢۶شنبه  کيهان، سه- ١۵

 . برنامه رئيس جمهوری در خوزستان است

در : ، دکتر باهنر٣ص  ٩، ص ١٠٩٧۵، شماره ۵٩فروردين  ٢٨کيهان، پنجشنبه - ١۶

 . م دانشگاههامورد تغيير نظا

 . همان سند- ١٧

بقلم اينجانب دمحم جعفری که در روزنامه » احيای خوزستان«نگاه کنيد به سرمقاله - ١٨

 . درج گرديده است ٢٣٣، شماره ۵٩فروردين  ٢٧انقالب اسالمی، چهارشنبه 

 .٩، ص ١٠٩٧۵، شماره ۵٩فروردين  ٢٨کيهان، پنجشنبه - ١٩

دانشگاه جای تبديل : صدر بنی. ٣، ص ١٠٩٧۶ره ، شما۵٩فروردين  ٣٠کيهان، شنبه - ٢٠

 . شدن به ستاد نيست

 . همان سند- ٢١

بيانيه شورای انقالب درباره  ٣، ص ١٠٩٧٧، شماره ۵٩فروردين  ٣١کيهان، يکشنبه - ٢٢

 . دانشگاهها

. ستون چهارم ٢، ص ١٠٩٧٨، شماره ۵٩ارديبهشت  ١کيهان، دوشنبه - ٢٣

 . جمهوری رئيس

 . ، دکتر حبيبیهمان سند، ص آخر- ٢۴

 . همان سند- ٢۵
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 . همان سند- ٢۶

 . همان سند- ٢٧

 . همان سند- ٢٨

 . دانشگاهها بايد تغيير بنيادی بکند: ، ص آخر، امام۵٩ارديبهشت  ٢شنبه  کيهان، سه- ٢٩

 ٣١دو گروه فدائيان خلق به رهبری فرخ نگهدار و پيشگام به رهبری مهدی فتاپور در - ٣٠

ای  ما از توطئه: صدر رفته و به وی گفته بودند پيش آقای بنیفروردين و يا يک ارديبهشت 

ا . ايم دانشگاه را تخليه کنيم ايم و آماده که هدف آن، رئيس جمهوری است اگاه شده ّ   ام   

مهاجمين به دانشگاه از تعلل و تأخير در تخليه کردن، سوء استفاده کرده، حمله و تيراندازی 

بايد در  ه گروههای چپ با وجود آگاهی از توطئه نمیرا به دانشگاه شروع کردند و متأسفان

  . کردند، که کردند و در نتيجه تعدادی مجروح و تنی چند کشته شدند زد و خورد شرکت می

 ، ص اول و دوم۵٩ارديبهشت  ٣اطالعات چهار شنبه  - ٣١

صدر، اصول انقالب  ، ص اول بنی١٠٩٧٩، شماره ۵٩ارديبهشت  ٢شنبه  کيهان، سه- ٣٢

 . را اعالم کرد فرهنگی

، ص اول کنکور امسال بعد از ١٠٩٨۴، شماره ۵٩ارديبهشت  ٩شنبه  کيهان، سه- ٣٣

 . شود تعيين ضوابط برگزار می

 . ، ص اول١٠٩٩١، شماره ۵٩ارديبهشت  ١٨کيهان، پنجشنبه - ٣۴

 . همان سند- ٣۵

 . همان سند- ٣۶

 . ، ص آخر١٠٩٩٢، شماره ۵٩ارديبهشت  ٢٠کيهان، شنبه - ٣٧

 . ن سندهما- ٣٨

 . ، ص آخر١٠٩٩٣، شماره ۵٩ارديبهشت  ٢١کيهان، يکشنبه - ٣٩

کنکور امسال دو ماه قبل  ٢، ص ١١٠٠٠، شماره ۵٩ارديبهشت  ٢٩کيهان، دوشنبه - ۴٠

 . شود از بازگشايی دانشگاهها برگزار می

 . همان سند- ۴١
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اه ، ص آخر قطعنامه مجمع حوزه دانشگ١١٠٠۴، شماره ۵٩خرداد  ٣کيهان، شنبه - ۴٢

 . انقالب فرهنگی

طرح پيشنهادی اساتيد  ٩، ص ١١٠١۵، شماره ۵٩خرداد  ١٨کيهان، يکشنبه - ۴٣

 . دانشکده حقوق تسليم مجلس و رئيس جمهور شد

به فرمان امام خمينی هيأتی . ١٢، ص ١١٠١٩، شماره ۵٩خرداد  ٢۴کيهان، شنبه - ۴۴

 . ريزی و خط مشی فرهنگی کشور شد مسئول شورای برنامه

 . ان سند، نخستين جلسه ستاد شورای انقالب فرهنگیهم- ۴۵

تشکيل ستادهای چند گانه  ٣، ص ١١٠٢١، شماره ۵٩خرداد  ٢۶کيهان، دوشنبه - ۴۶

 . انقالب فرهنگی اعالم شد

 . همان سند- ۴٧

انقالب فرهنگی به منظور قبضه کردن قدرت و سيل جوانان به روستاها و اردوهای کار - ۴٨

بود و در اشل کوچکتری در ايران شروع شد و به همين علت يکی فقط در چين انجام شده 

بايستی در مورد آن تحقيق شود زمينه انقالب فرهنگی کشورهای ديگر بوده  از کارها که می

 . است

تشکيل ستادها چند گانه انقالب  ٣، ص ١١٠٢١، شماره ۵٩خرداد  ٢۶کيهان، دوشنبه - ۴٩

 . فرهنگی

 . همان سند- ۵٠

 . همان سند- ۵١

 . همان سند- ۵٢

 . ٩، ص ١١٠٢٣، شماره ۵٩خرداد  ٢٨کيهان، چهارشنبه - ۵٣

، ص آخر آخرين تصميمات درباره ١١٠٩۵، شماره ۵٩شهريور  ٢۵شنبه  کيهان، سه- ۵۴

 .بازگشايی و پاکسازی دانشگاهها

 . ، ص آخر١١٠۶۵، شماره ۵٩مرداد  ١٩کيهان، يکشنبه - ۵۵

 . ٩، ص ١١٠٢٣، شماره ۵٩خرداد  ٢٨کيهان، چهارشنبه - ۵۶
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 . همان سند- ۵٧

، درباره تعطيل يا باز بودن ٢، ص ١١٠٢۵، شماره ۵٩خرداد  ٣١کيهان، شنبه - ۵٨

 . دانشگاهها هنوز تصميمی گرفته نشده است

 . همان سند- ۵٩

  . ستاد انقالب فرهنگی ١٣همان سند، ص - ۶٠

۶١ - ://www.youtube.com/watch?v=JhgdHQg34zYhttps  

دانشگاهها از اول مهر ماه به . ، ص آخر١١٠٣٠، شماره ۵٩تير  ۵کيهان، پنجشنبه - ۶٢

 . شوند تدريج باز می

 . همان سند- ۶٣

 . ، سرنوشت دانشگاهها٢، ص ١١٠٣٩، شماره ۵٩تير  ١٧شنبه  کيهان، سه- ۶۴

 . همان سند، رهنمودهای امام- ۶۵

 . ، ص آخر١١٠۶۵، شماره ۵٩مرداد  ١٩يکشنبه کيهان، - ۶۶

 .٢، ص ١١٠٣٩، شماره ۵٩تير  ١٧شنبه  کيهان، سه- ۶٧

، ص آخر، آخرين تصميمات درباره ١١٠٩۵، شماره ۵٩شهريور  ٢۵شنبه  کيهان، سه- ۶٨

 . بازگشايی و پاکسازی دانشگاهها

 . ، رهنمود امام٢، ص ١١٠٩٣، شماره ۵٩تير  ١٧شنبه  کيهان، سه- ۶٩

دانشگاهها نيمسال اول تعطيل  ١١، ص ١١٠۵۵، شماره ۵٩مرداد  ۵کيهان، يکشنبه - ٧٠

 . است

، تعطيل دانشگاهها در ١۵، ص ١١٠۶٣، شماره ۵٩مرداد  ١۶کيهان، پنجشنبه - ٧١

  . نيمسال اول قطعی است

 .، ص اول و دوم١۶٢٠٧، شماره ۵٩مرداد  ١۵اطالعات چهار شنبه - ٧٢

 . ، ص آخر١١٠۶۵، شماره ۵٩مرداد  ١٩کيهان، يکشنبه - ٧٣

 . ، ص آخر١١٠٩۵، شماره ۵٩شهريور  ٢۵شنبه  کيهان، سه- ٧۴
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 . همان سند- ٧۵

 .همان سند- ٧۶

 .، تعطيل يا باز بودن دانشگاهها٢، ص ١١٠٢۵، شماره ۵٩خرداد  ٣١کيهان، شنبه - ٧٧

 .، ستاد انقالب فرهنگی١٣همان سند، ص - ٧٨

 .١١۴قرآن، سوره هود قسمتی از آيه - ٧٩

 ٢۵٠هزار،  ٢٠٠هزار شروع شد و سپس به يکصد هزار،  ٨٠تيراژ روزنامه از - ٨٠

                               ً              هزار رسيد و براساس برآورد نسبتا  دقيقی که خود  ۴۵٠هزار و  ۴٠٠هزار،  ٣٠٠هزار، 

اينجانب از تهران و چند استان کشور بعمل آوردم تا يک ميليون نسخه بدون برگشت 

ا متأسفانه بدليل کمبود ّ                       خواهان داشت، ام  کاغذ و مشکل چاپخانه يک چنين امکانی وجود                

رسيد و بخش ديگر در  بخشی از روزنامه براساس قرارداد در اطالعات به چاپ می. نداشت

چاپخانه لوحه و به ميزانی که در بازار امکان تهيه کاغذ برايمان وجود داشت، روزنامه به 

اولين «، تحت عنوان  ۶٠ن فروردي ١١را که در  ١٣۶٠اولين سرمقاله سال . رسيد چاپ می

تحرير گرديد، به مشکالت روزنامه اختصاص داده شد و » شمارۀ سال نو با سه روز تأخير

 . در آن تيراژ روزنامه و مشکالتی را که با آن مواجه بوديم برای ملت ايران گزارش کردم

 . ، سرمقاله٢٧۴، شماره ۵٩خرداد  ١٨انقالب اسالمی، يکشنبه - ٨١

 . ، سرمقاله۴١۵، شماره ۵٩آذر  ١٢می، چهارشنبه انقالب اسال- ٨٢

 . ، سرمقاله۵۵۴، شماره ١٣۶٠خرداد  ١٣انقالب اسالمی، چهارشنبه - ٨٣

 . ٢۶٠، ص ٢٠٠١هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  خاطرات آيت- ٨۴

 .٢۶۶همان سند، ص - ٨۵

 . همان سند- ٨۶

 .٣٣٨پس از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص - ٨٧

 . جرايد روز کشور- ٨٨

 . جرايد روز کشور- ٨٩

 . انقالب اسالمی در هجرت- ٩٠
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 .همان سند- ٩١

يک سال و اندی «سرمقاله  ۵۵۴شماره  ١٣۶٠خرداد  ١٣انقالب اسالمی، چهارشنبه - ٩٢

 . »...پس از

 . منظور مهمانان خارجی شرکت کننده در جشن پيروزی انقالب است- ٩٣

 .۴٧٣، ص عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی- ٩۴

 . ٣٧٢پس از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص - ٩۵

 .انقالب اسالمی در هجرت، شماره - ٩۶

 . ۴۵٨، ص ٢٠٠١هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی فوريه  خاطرات آيت- ٩٧

  ۴۴٨همان سند، ص - ٩٨

  از فرمان آقای خمينی به ستاد انقالب فرهنگی- ٩٩

  .   ٩، ص ١١٠٢٣ ، شماره۵٩خرداد  ٢٨کيهان، چهارشنبه - ١٠٠

  . ، ص اول و دوم١۶٢٠٧، شماره ۵٩مرداد  ١۵اطالعات چهار شنبه   - ١٠١

  .٢، ص ١١٠٣٩، شماره ۵٩تير  ١٧شنبه  کيهان، سه- ١٠٢ 

، ص آخر، آخرين تصميمات ١١٠٩۵، شماره ۵٩شهريور  ٢۵شنبه  کيهان، سه- ١٠٣ 

  . درباره بازگشايی و پاکسازی دانشگاهها

، متن کامل نامه در   همين  ١٣٨٢کريم سروش  يازدهم مرداد از نامه دکترعبدال- ١٠۴

  .فصل آمده است

١٠٥ - https://www.youtube.com/watch?v=FZ3glapeQv0  

  ؛ کيهان همان تاريخ ٢٥١، شماره ٥٩ارد يبهشت  ٢٠انقالب اسالمی، شنبه  - ١٠٦

  .  ، ص آخر١٠٩٩٢، شماره ۵٩ارديبهشت  ٢٠، شنبه کيهان- ١٠٧

 . ، ص آخر١٠٩٩٣، شماره ۵٩ارديبهشت  ٢١کيهان، يکشنبه - ١٠٨

  ؛ و کيهان١٢، ص  ٢٨٢خرداد، شماره  ٢٨انقالب اسالمی چهار شنبه   - ١٠٩
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در : ، دکتر باهنر٣ص  ٩، ص ١٠٩٧۵، شماره ۵٩فروردين  ٢٨کيهان، پنجشنبه  - ١١٠

  . نشگاههامورد تغيير نظام دا

  .همان سند - ١١٢

ستاد احزاب و گروهها در  ٣، ص ١٠٩٧۶، شماره ۵٩فروردين  ٣٠کيهان، شنبه  - ١١٣

  . روز بايد برچيده شود ٣دانشگاه ظرف 

بود که  صدر در همان زمان گفت در شورای انقالب اين استدالل کسانی آقای بنی - ١١۴

  .خواستند دانشگاه را به تعطيلی بکشانند می

دانشگاه جای : صدر بنی. ٣، ص ١٠٩٧۶، شماره ۵٩فروردين  ٣٠هان، شنبه کي- ١١۵

  . تبديل شدن به ستاد نيست

بيانيه شورای انقالب  ٣، ص ١٠٩٧٧، شماره ۵٩فروردين  ٣١کيهان، يکشنبه - ١١۶

 . درباره دانشگاهها

  . نددانشگاهها بايد تغيير بنيادی بک: ، ص آخر، امام۵٩ارديبهشت  ٢شنبه  کيهان، سه - ١١٧

صدر، اصول انقالب  ، ص اول بنی١٠٩٧٩، شماره ۵٩ارديبهشت  ٢شنبه  کيهان، سه- ١١٨

  . و ساير جرايد. فرهنگی را اعالم کرد

؛ و کيهان ١، ص٢٣٨،  شماره ٥٩ارديبهشت  ٢روزنامه انقالب اسالمی،  سه شنبه  - ١١٩

  همان تاريخ    

  .، ص اول و دوم۵٩ارديبهشت  ٣اطالعات چهار شنبه  - ١٢٠

  .تعطيلی دانشگاه ها ١۵، ص ١١٠۶٣، شماره ۵٩مرداد  ١٩کيهان، يکشنبه - ١٢١

١٢٢ -  

  

http://www.bbc.com/persian/iran/2012/03/120317_lse_soroush_abdo

lkarim_popper_iran_lecture.shtml 

١٣٩٠اسفند  ٢٧ - ٢٠١٢مارس  ١٧دانشگاه ال اس ای، شنبه  دکتر سروش در سخنرانی  

.٢، ص يک و ١١٠٢۵، شماره ۵٩خرداد  ٣١کيهان، شنبه - ١٢٣   
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 يادداشت و نمايه فصل سوم  

 .١٠٧هللا ميثمی، ج اول، ص  از نهضت آزادی تا مجاهدين، خاطرات لطف- ١

  .همان سند-٢

 .١١٠همان سند، ص -٣

 .١٠٩همان سند، ص -۴

 .١١٠همان سند، ص -۵

 .١١٢همان سند، ص -۶

 .همان سند-٧

 .١١٠۶١، شماره ۵٩مرداد  ١۴شنبه  کيهان، سه -٨

که منقول است آن واعظ آقای دمحم تقی فلسفی بوده است و آقای اسدهللا علم در  بطوری-٩

گر هم مطلب را در مورد ايشان تأييد خاطراتش به اين مسأله اشاره کرده، و کسان دي

 .            ً                         اند و ظاهرا  جعلی هم در کار نبوده است کرده

يااللعجب که آقای آيت اينقدر قدرت دارد که با گروه تحقيق که برود دامغان برای تحقيق - ١٠

کسانی که قرار بود، بروند دامغان از . رود کند و گروه تحقيق هم نمی بيشتر مخالفت می

ری اسالمی و آيت تهديد شده بودند و به همين علت آقای خلخالی چون جانب حزب جمهو

اند، در پايان  دانست که آقای بهشتی و حزب جمهوری اسالمی پشت سر آيت ايستاده می

گونه کاری  اين برداشت من از شخص آيت و آيتها است ودر اين مسئل ههيچ«: اش گفت نامه

 » .ودجمهوری ندارم و نبايد خلط مبحث بش با حزب

، خلخالی، چرا به آيت ١٠، ص ١١٠۶١، شماره ١٣۵٩مرداد  ١۴شنبه  کيهان، سه- ١١

 رأی مخالف دادم؟

زندگينامه سياسی دکتر مظفر «صفحه نامه همراه با کليشه آن در کتاب  ٩۴تمام - ١٢

ل »بقايی ّ   ، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی، چاپ او   . آمده است ١٣٧٧                                                
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اسی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات پژوهشهای زندگينامه سي- ١٣

ل، ص ١٣٧٧سياسی  ّ      ، چاپ او         ۵٠٩. 

 .۵١٢همان سند، ص - ١۴

 .۵٢٢همان سند، ص - ١۵

 .۵٢٢ـ  ۵٢٣همان سند، ص - ١۶

 . ۵٢٣ـ ۵٢۵همان سند، ص - ١٧

 .۵٣۵ـ  ۵٣۶همان سند، ص - ١٨

 .۵۵۴همان سند، ص - ١٩

و کامل آن را در . اله کالم، خالصه شده پيشنهادها آمده استتوضيح اينکه برای پرهيز از اط- ٢٠

 . ، همان سند مطالعه فرمائيد۵۵۴ـ  ۵۶١ص 

 .۵۶١همان سند، ص - ٢١

 .۵۶٢ـ  ۵۶٣همان سند، ص - ٢٢

 .۵۶۴همان سند، ص - ٢٣

 .۵۶۵ـ  ۵۶۶همان سند، ص - ٢۴

 .۵۶٠همان سند، ص - ٢۵

ل، ص )ارتیزي(بررسی و تحليل نهضت امام خمينی، حميد روحانی - ٢۶ ّ      ، جلد او         ٩۶ . 

پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، انتشارات برزاوند - ٢٧

 .۴۴۶، ص ١٣٨٣

 . هللا پسنديده انجام شده است با آيت ١٣۵٩اين بحث و گفتگو در اواخر سال - ٢٨

 .۵۴، ص ٢٠٠١هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی فوريه  خاطرات آيت- ٢٩

 .۵۵همان سند، ص - ٣٠

 .۵۶همان سند، ص - ٣١
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 . ۶١همان سند، ص - ٣٢

خاطرات دکتر مهدی حائری، طرح تاريخ شفاهی ايران مرکز مطالعات خاورميانه - ٣٣

 .٩٣ها وارد، ص  دانشگاه

 . ۶١، ص ٢٠٠١هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  خاطرات آيت- ٣۴

اريخ شفاهی ايران مرکز مطالعات خاورميانه خاطرات دکتر مهدی حائری، طرح ت- ٣۵

 .٩۵هاروارد، ص   دانشگاه

 . ٩٣ـ  ٩۴همان سند، ص - ٣۶

 . ٩۵همان سند، ص - ٣٧

 . ٩۵ـ ٩۶همان سند، ص - ٣٨

 . ١۴، ص ١٣۶٢الدين مدنی، جلد دوم، چاپ سوم  تاريخ سياسی معاصر، سيد جالل- ٣٩

 .۵۶، ص ٢٠٠١فوريه هللا منتظری انتشارات انقالب اسالمی،  خاطرات آيت- ۴٠

 . ۶٠همان سند، ص - ۴١

ل  ای از مکتوبات، سخنرانيها و پيامهای آيت مجموعه- ۴٢ ّ   هللا کاشانی، دمحم دهنوی، چاپ او                          

 . ١۵٨ـ  ١۵٩، جلد چهارم، ص ١٣۶٢

خاطرات دکتر مهدی حائری، طرح تاريخ شفاهی ايران مرکز مطالعات خاورميانه - ۴٣

 .۵٢دانشگاه هاروارد، ص 

 .٩۶ند، ص همان س- ۴۴

پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، انتشارات برزاوند - ۴۵

 .٣١۴، ص ١٣٨٣

، در تهران و در منزل آن ١٣۵٩گفتگوی اينجانب با موسی خان اميرحسينی در سال - ۴۶

 .مرحوم

شرکت شيخ که مايل به تحقيق کل ماجرا که حزب توده در قم و بدنبال  کسانی. همان سند- ۴٧

                                                             ّ             اکبر برقعی ـ کانديدای حزب توده، در دوره شانزدهم مجلس شورای مل ی ـ در کنگره  علی

العمل  صلح وين آفريد و وقائعی که موجب کشته شدن، دستفروش سيددمحم حسينی و عکس



     ٥٩٩ 
  

  

نيروهای مذهبی بر بستر «توانند به کتاب وزين  هللا بروجردی گرديد، می مردم قم و آيت

ل » ی            ّ حرکت نهضت مل   ّ   تأليف علی راهنما، چاپ او  ، فصل بيست و هشتم، قم در تب و ١٣٨۴                       

 .مراجعه کنند ٧٣١ـ  ٧۶٧تاب ماجرای روحانی سرخ، ص 

 .١۴٧، ص ١٣٧٩تلقی فاشيستی از دين و حکومت، اکبر گنجی، چاپ اول پنجم - ۴٨

 .١۴٨همان سند، ص - ۴٩

اند که  مجاز نشمرده از گفتگوی اينجانب با چندين کانال مختلف که اينجانب را- ۵٠

 . اشان را فاش کنم اسامی

ميراشرافی به شرکت در  ٩، ص ١٠٨٧٨، شماره ١٣۵٨آذر  ٢١کيهان، چهارشنبه - ۵١

 . مرداد اعتراف کرد ٢٨کودتای 

 . ، ص اول١٠٨٧۵، شماره ۵٨آذر  ١٨کيهان، يکشنبه - ۵٢

 .١١، ص ١٠٨٧٩، شماره ۵٨اذر  ٢٢کيهان، پنجشنبه - ۵٣

 .١١، ص ١٠٨٨٩، شماره ۵٨دی  ۴ه شنب کيهان، سه- ۵۴

 . ١١، ص ١٠٨٧٩، شماره ۵٨آذر  ٢٢کيهان، پنجشنبه - ۵۵

 .همان سند- ۵۶

که در جرايد آمده است  کسانی که مايلند جريان کامل دادگاه ميراشرافی را تا جائی- ۵٧

 . دهم ارجاع می ١٣۵٨آذر  ٢٢و ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨مطالعه کنند، آنها را به کيهان يکشنبه 

االسالم  ، انتقاد شديد حجت٢، ص ١۶٠٨۴، شماره ١٣۵٨اسفند  ٧شنبه  العات، سهاط- ۵٨

 . اميد از دکتر بهشتی و قدوسی

 .٩، ص ١٠٨٧٨، شماره ۵٨آذر  ٢١کيهان، چهارشنبه - ۵٩

 . ١١۴ـ  ١١۶شناس زندانی و زندانبان، دمحم جعفری، ص  اوين، جلد دوم، جامعه- ۶٠

صفحه و در سر برگ  ٨وسی دادستان کل انقالب که در هللا الهوتی به آقای قد نامه آيت- ۶١

زاده است،  مجلس شورای اسالمی به خط خود نوشته، در رابطه با بازداشت اول آقای قطب

 . نوشته شده باشد ١٣۵٩آبان  ٢٢يا  ٢١نامه بايستی در تاريخ 

  .دادستان کل انقالب. ١١، ص ٣٩٨، شماره ۵٩آبان  ٢٠شنبه  انقالب اسالمی، سه - ۶٢
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 .٢، ص ١٠٧٧٨، شماره ۵٨مرداد  ١٨کيهان، پنجشنبه - ۶٣

 . ، ص اول١۵٩٢۵، شماره ۵٨مرداد  ١٨اطالعات، پنجشنبه - ۶۴

 .٢٢۵صحيفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمينی، جلد هشتم، ص - ۶۵

 .٢٢۶همان سند، ص - ۶۶

ورد م ١۵بيش از . سرمقاله ٣٣٧، شماره ١٣۵٩شهريور  ۴شنبه  انقالب اسالمی، سه- ۶٧

 . توانند به اصل سرمقاله مراجعه کنند محققين می. ديگر در اين مقاله ذکر شده است

 .١٣۵٩تير ماه  ١٢، پنجشنبه ١۴، ص ٢گذرد، ج  جمهوری چه می روزها بر رئيس-٨

 .۵/۴/١٣۵٨انقالب اسالمی، - ۶٩

آقای مهندس رجبعلی طاهری، در همان موقع به دفتر رياست جمهوری و انقالب - ٧٠

 . هللا محالتی اطالع داد ی و آيتاسالم

 .قسمتی از نامه احمد قابل- ٧١

 . همان سند- ٧٢

ل١٠٨٧۵، شماره ۵٨آذر  ١٨کيهان، يکشنبه - ٧٣ ّ  ، ص او        . 

 .٩، ص ١٠٨٧۶، شماره ۵٨آذر  ١٩کيهان، دوشنبه - ٧۴

 .متن کامل نامه، در همين شماره ٢، ص ١٠٨٧٧، شماره ۵٨آذر  ٢٠شنبه  کيهان، سه- ٧۵

 .٩، ص ١٠٨٧٨، شماره ۵٨آذر  ٢١چهارشنبه کيهان، - ٧۶

پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، انتشارات برزاوند - ٧٧

 .٢٧۴ـ٢٧۵، ص ١٣٨٣

، ١٣۶۴، دادگستری جمهوری اسالمی ايران، چاپ اول ١٣۵٩غائله چهاردهم اسفند - ٧٨

 .٣۵۶ـ٣۵٧ص 

ين آباديان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، حس- ٧٩

ل  ّ   سياسی، چاپ او   .٣١۶، ص ١٣٧٧            

پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، انتشارات برزاوند - ٨٠
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 .٢۶٩ـ٢٧٠، ص ١٣٨٣

 .٢٨٠همان سند، ص - ٨١

 .٢٧۴همان سند، ص - ٨٢

 . ۶، ص ١٠٧٧۶، شماره ١٣۵٨مرداد  ١۶شنبه  کيهان، سه- ٨٣

 . همان سند- ٨۴

در محل مجلس سنای  ١٣۵٨مرداد  ٢٨مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی در تاريخ - ٨۵

 . سابق افتتاح شد

 .١٠، ١۴، ص ١٠٨٧۴، شماره ١٣۵٨مرداد  ٢٧کيهان، شنبه - ٨۶

 .، ص اول١۵٩٢۶، شماره ١٣۵٨مرداد  ٢٠اطالعات، شنبه - ٨٧

ل انقالب از آزادی به استبداد، دمحم برای توضيح بيشتر نگاه کنيد به کتاب پاريس و تحو- ٨٨

 .٢٧١ـ٢٧٣، ص ١٣٨٣جعفری 

برای توضيح در مورد ستاره، رهبر و يا مرکز ثقل انقالب نگاه کنيد به همان سند، ص - ٨٩

و  ۵١ـ  ۵٢شناسی زندانی و زندانبان ص  و کتاب اوين، جلد دوم، جامعه ۴٠٨ـ۴١٧

 .لرهبر و جايگاه ويژه، رهبر و يا مرکز ثق. ١٢۵ـ١٢٧

در اين رابطه در کتاب پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، از دمحم - ٩٠

 . ، توضيحاتی آمده است به آنجا مراجعه کنيد٣٩٩ـ۴٠٨جعفری، در فصل دهم آن ص 

 .٣٧٠صدر، ص  خيانت به اميد، ابوالحسن بنی- ٩١

ام اما آقای  ی نديدهمن خودم نامه مصطفی شعاعيان به مصدق و پاسخ دکترمصدق را بو- ٩٢

هوشنگ کشاورز صدر برای نگارنده تعريف کرد که هم نامه و هم پاسخ آن را خود مالحظه 

 . کرده است

پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، انتشارات برزاوند - ٩٣

 .٢٨٢، ص ١٣٨٣

مطالعات و پژوهشهای  زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان، مؤسسه- ٩۴

 .٢١/۴/١٣٣٣به نقل از نامه حسين بنکدار به بقايی، مورخ  ٢٠۴، ص ١٣٧٧سياسی، 
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 .، پرونده بقايی٢۵/١/١٣۶٠به نقل از گزارش ساواک، مورخ  ٢١۴همان سند، ص - ٩۵

 . ، پرونده بقايی۴/٣/١٣٣۶همان سند، به نقل از گزارش ساواک، مورخ - ٩۶

 .، پرونده بقايی٣٠/١٠/١٣٣٩از گزارش ساواک، مورخ  ، به نقل٢۴١همان سند، ص - ٩٧

 .٢٨٢پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، ص - ٩٨

به تصويب مجلس سنا و در تاريخ  ١٣۴٣اليحه کاپتيوالسيون در سوم مرداد - ٩٩

  :متن اليحه چنين است.                                 ّ      به تصويب نمايندگان مجلس شورای مل ی رسيد ٢١/٧/١٣۴٣

دولت، و ضمايم آن که در تاريخ  ١٣۴٢ـ١١ـ ٢۵ـ٢٢٩١ـ١٨ماده واحده ـ با توجه به اليحه  

شود که رئيس و اعضای  به مجلس سنا تقديم شده، به دولت اجازه داده می ٢١/١١/١٣۴٢

هيأتهای مستشاری نظامی اياالت متحده را در ايران که به موجب موافقتنامه مربوطه در 

باشد، از مصونيتها و معافيتها که شامل کارمندان اداری وقت،  هی میاستخدام دولت شاهنشا

 ٢٩مطابق با  ١٩۶١آوريل  ١٨موصوف در بند ـ و ماده اول قرارداد وين که در تاريخ 

 . باشد، برخوردار نمايد به امضاء رسيده است، می ١٣۴٠فروردين 

اران نظامی آمريکا و طبق پيمان وين عالوه بر مأموران سياسی و ديپلماتها، مستش- ١٠٠

 .  های آنان از مصونيتهای سياسی و قضايی برخوردار گرديدند خانواده

 .١١٢، ص ٢٠٠١هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  خاطرات آيت- ١٠١

کسانی که مايل به مطالعه سخنرانی آقای خمينی که سخنرانی کوبنده و مستدلی بود، - ١٠٢

 :جعه کنندهستند به اسناد زير مرا

 ٨۵-٩٠، ص ١٣۶٢الدين مدنی، جلد دوم چاپ سوم  تاريخ سياسی معاصر، سيدجالل-- ١    

.  

 ٧٢۶، جلد اول، ص )زيارتی(بررسی و تحليلی بر نهضت امام خمينی، حميد روحانی -٢     

  ٧١۶ـ 

 .١١٣، ص ٢٠٠١هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  خاطرات آيت- ١٠٣

 . ٨۵، ص ١٣۶٢الدين مدنی، ج دوم آبان  ياسی معاصر، سيدجاللتاريخ س- ١٠۴

 . ۵٨همان سند، ص - ١٠۵
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 .۴٩ـ  ۵٠همان سند، ص - ١٠۶

 . ٨۵همان سند، ص - ١٠٧

 . ۶١همان سند، ص - ١٠٨

 .٣۵٠همان سند، جلد اول، ص - ١٠٩

 . ٣۵٠همان سند، پارقی ص - ١١٠

 ٢٨کاشانی از فردای کودتای هللا  ای از مکتوبات سخنرانيها و پيامهای آيت مجموعه- ١١١

 .٩، ص ۴، دمحم دهنوی، ج )١٣۴٠اسفند  ٢٣(هللا کاشانی  مرداد تا درگذشت آيت

 .١٠ـ١١همان سند، ص - ١١٢

 . ١٢ـ١٣همان سند، ص - ١١٣

       ّ                       جنبش مل ی شدن صنعت نفت ايران و «هللا کاشانی، در کتاب  نامه مذکور با دستخط آيت- ١١۴

گراور گرديده  ۶٠٨، ص ١٣۶۶ی، چاپ سوم ، سرهنگ غالمرضا نجات١٣٢٣کودتای 

 . به آنجا مراجعه کنيد. است

 ٢٨هللا کاشانی از فردای کودتای  ای از مکتوبات، سخنرانيها و پيامهای آيت مجموعه- ١١۵

 .٢٧ـ٢٨، ص ۴، ج )١٣۴٠اسفند  ٢٣(هللا کاشانی  مرداد تا درگذشت آيت

 . ٣٢ـ٣۵همان سند، ص - ١١۶

 .۵٣همان سند، ص - ١١٧

 .۵٨مان سند، ص ه- ١١٨

 .٧١همان سند، ص - ١١٩

 . ٧٩همان سند، ص - ١٢٠

 .١٠۵همان سند، ص - ١٢١

 .١٠٧همان سند، ص - ١٢٢

 .١٠٨همان سند، ص - ١٢٣

 .١١٣همان سند، ص - ١٢۴
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                                              ً              ، پس از چهارده ماده قطع رابطه با انگليس، مجددا  رابطه برقرار ١٣٣٢آذر  ١۴در - ١٢۵

 . کاردار سفارت انگليس وارد تهران گرديد دنيس رايت به سمت ٣٢آذر  ٣٠گرديد و در 

فروردين  ٢٢برگزار گرديد، در  ١٣٣٣انتخابات مجلس هيجدهم در فروردين ماه - ١٢۶

بررسی تصويب اليحه  ٣٣مهر ماه  ۵نمايندگان کنسرسيوم وارد تهران شدند و در 

 .                          ّ         کنسرسيوم به مجلس شورای مل ی داده شد

هللا کاشانی، گردآورنده دمحم  ا و پيامهای آيتای از مکتوبات، سخنرانيه مجموعه- ١٢٧

 .١٢۴ـ١٢۵دهنوی، جلد چهارم، ص 

 . زيرنويس ٣۵٠الدين مدنی، جلد اول، ص  تاريخ سياسی معاصر، دکتر سيدجالل- ١٢٨

زندگينامه سياسی دکترمظفر بقايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای - ١٢٩

دی  ١٠ارتش، مورخ  ٢ايرۀ تجسس رکن به نقل از گزارش د ١٧٠، ص ١٣٧٧اساسی 

١٣٢٩. 

، به نقل از نامه ناصر بقايی به مظفر بقايی، مورخۀ ١٧٢همان سند ص - ١٣٠

۴/۶/١٣٣٢. 

 .١٧٢ـ١٧٣همان سند، ص - ١٣١

 .١٧۶همان سند، ص - ١٣٢

 .١٨٢همان سند، ص - ١٣٣

 .١٨۵همان سند، ص - ١٣۴

 . همان سند- ١٣۵

 .١٨٨ـ١٨٩همان سند، ص - ١٣۶

 . ١٩٩، ص همان سند- ١٣٧

کسانی که مايلند اطالعات بيشتری در مورد روابط کودتاچيان با آقای بقايی داشته - ١٣٨

 . مراجعه کنند ١٧٢ـ٢١١باشند به همان سند ص 

، ص ١٣۶١الدين مدنی، ج اول  تاريخ سياسی معاصر ايران، دکتر سيدجالل- ١٣٩

 .٢٧٩ـ٢٨٢
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، سرهنگ غالمرضا ١٣٣٢اد مرد ٢٨       ّ                              جنبش مل ی شدن صنعت نفت ايران و کودتای - ١۴٠

 .٣٨١ـ٣٨٢، ص ١٣۶۶نجاتی، چاپ سوم تابستان 

 .٣٨٢همان سند، ص - ١۴١

تا آذر  ١٣٢٩سالهای بحران خاطرات روزانه دمحم ناصر صولت قشقائی از فروردين - ١۴٢

 .٣۵٢، دفتر پخش کتاب، ص ١٣٣٢

ه آن مراجعه و خاطرات روزان ٣۵٢ـ۴٠١توانند به ص  همان سند، خوانندگان می- ١۴٣

 .گذارند دوران را مالحظه کنند و ببينند چگونه جاعلين جای پا باقی می

، سرهنگ غالمرضا نجاتی، ١٣٣٢مرداد  ٢٨       ّ                        جنبش مل ی شدن صنعت نفت و کودتای - ١۴۴

 .٢٧٠، ص ١٣۶٢چاپ سوم 

هللا کاشانی، دمحم دهنوی، جلد  ای از مکتوبات، سخنرانيها و پيامهای آيت مجموعه- ١۴۵

 .١٣٣٢ارديبهشت  ١۵، نقل از کيهان، ٣۵٧ـ٣۵۶سوم، ص 

 .١٢۴همان سند، جلد چهارم، ص - ١۴۶

، )رجائی(گويند، پژوهش و برگردان دکتر احمد علی رجائی ميهن سروری  اسناد سخن می- ١۴٧

 .٣٢۵، سند شماره ١١۵۴ـ١١۵۵جلد دوم، ص 

 .٣٢٢همان سند، سند شماره - ١۴٨

 ٢٨هللا کاشانی از فردای کودتای  ای آيتای از مکتوبات، سخنرانيها و پيامه مجموعه- ١۴٩

، دمحم دهنوی، جلد چهارم، ص )١٣۴٠اسفند  ٢٣(هللا کاشانی  تا درگذشت آيت ٣٢مرداد 

١٢١. 

 .١٢٣همان سند، ص - ١۵٠

 .١٣۶ـ١٣٨همان سند، ص - ١۵١

 .١۴٩همان سند، ص - ١۵٢

 .١۵٧همان سند، ص - ١۵٣

 .همان سند- ١۵۴

 .همان سند- ١۵۵
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 .١۵٨همان سند، ص - ١۵۶

 .همان سند- ١۵٧

ً             کسانی که مايل به اطالع نسبتا  جامعی از آيت- ١۵٨ مرداد  ٢٨هللا کاشانی بعد از کودتای                             

ای از مکتوبات،  تا روزی که در قيد حيات بودند، هستند، به جلد چهارم، مجموعه ١٣٣٢

 . هللا کاشانی، از محمود دهنود، مراجعه کنند سخنرانيها و پيامهای آيت

 .٢٢٣ص همان سند، - ١۵٩

 .٢٢۴همان سند، ص - ١۶٠

 .٢٢۶همان سند، ص - ١۶١

ّ                             تنبيه االم ه وتنزيه الم له يا حکومت از نظر اسالم، آيت- ١۶٢             ّ هللا عالمه دمحم حسين نائينی، ص          

١٠٨. 

ار، ١٣٨٣الدين دمحم الهيجی، چاپ پنجم  شرح گلشن راز، تأليف شمس- ١۶٣ ّ     ، انتشارات زو              

ز دمحمرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، به نقل از مقدمه، ص پنجاه و پنج و پنجاه و شش ا

و  ١٩٩ـ٢٠٨الدين عربی، ص  و محی ١١٨ـ١٢٠، ص »ارزش ميراث صوفيه«

 .٢٧٠ـ٢٧٣

 .٣٠۵الدين بن عربی، ص  همان سند، ص شصت به نقل از محی- ١۶۴

 .٢٩٨ـ  ٣٠٢همان سند، ص - ١۶۵

 . ٣٠۵همان سند، ص- ١۶۶

 .٢١٢ـ  ٢١۴  ّ               ال دين بن عربی، ص  محی همان سند، ص پنجاه و شش، به نقل از- ١۶٧

 .٢٧۶، ص ١٣۶١الدين مدنی، جلد اول،  تاريخ سياسی معاصر ايران، دکتر سيدجالل- ١۶٨

هللا کاشانی، دمحم دهنوی، جلد  ای از مکتوبات، سخنرانيها و پيامهای آيت مجموعه- ١۶٩

 .٣١اسفند  ٩به نقل از کيهان  ٢۶۶سوم، ص 

 .٣١اسفند  ٩ز کيهان به نقل ا ٢۶٢همان سند، ص - ١٧٠

 .٣١اسفند  ٩، به نقل از کيهان ٢۶١همان سند، ص - ١٧١
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 .٣١اسفند  ١٠، به نقل از کيهان ٢۶٨همان سند، ص - ١٧٢

 .٣١اسفند  ٩، به نقل از کيهان ٢۶٣همان سند، ص - ١٧٣

، سرهنگ غالمرضا نجاتی، ١٣٣٢مرداد  ٢٨       ّ                        جنبش مل ی شدن صنعت نفت و کودتای - ١٧۴

 .٢۶٨، ص ١٣۶۶چاپ سوم 

، )رجائی(گويند، دکتر احمدعلی رجائی سروری  پنج دهه پس از کودتا اسناد سخن می- ١٧۵

و  ٣٠٨و سندهای شماره  ٣١٠، بخشهايی از سند شماره ١١٠۶ـ١١٠٧جلد دوم، ص 

که هندرسن سفير آمريکا در تهران برای وزارت خارجه ارسال کرده است در رابطه  ٣٠٩

 . دارد به آنجا مراجعه کنيداسفند مطالب گفتنی  ٩با توطئه 

، سرهنگ غالمرضا نجاتی، چاپ ١٣٣٢مرداد  ٢٨       ّ                        جنبش مل ی شدن صنعت نفت و کودتای - ١٧۶

به نقل از ثريا، اتوبيوگرافی، ترجمه از متن انگليسی ـ چاپ  ٢۶٣ـ٢۶۴، ص ١٣۶۶سوم 

 . ٨۴ـ ٨٢ـ صفحه  ١٩۶۴نيويورک 

 .٢۶۴ـ  ٢۶۶همان سند، ص - ١٧٧

 .١٠يات، آيه                 ّ قرآن، سوره الذار  - ١٧٨

زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای - ١٧٩

 .٢۶٩، ص ١٣٧٧سياسی 

شوال، روز  ٢۵، برابر با ١٣۴٢دوم فروردين : خالصه ماجرای فيضيه چنين است- ١٨٠

در مدرسه فيضيه بمنظور بزرگداشت آن حضرت جلسه سخنرانی ) ع(وفات امام جعفر صادق

و وعظ برقرار بود و آقای خمينی نيز در آن جلسه حضور داشت که ناگهان ساواکيها و 

 .کماندوها به مدرسه ريخته و به ضرب و ششم مردم پرداختند

زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای - ١٨١

 .٢٩٠، ص ١٣٧٧سياسی 

 .٣٠همان سند، ص - ١٨٢

 .٣١۵د، ص همان سن- ١٨٣

 .٣١۶همان سند، ص - ١٨۴
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 . همان سند- ١٨۵

 .٣١٩همان سند، ص - ١٨۶

عامل کودتا  ٢٠، ص اول و دوم ١١٠۴٢، شماره ١٣۵٩تير ماه  ٢١کيهان، شنبه - ١٨٧

، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی، چاپ اول »کودتای نوژه«دستگير شدند و کتاب 

 .١٧۶، ص ١٣۶٧

بقايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای زندگينامه سياسی دکتر مظفر - ١٨٨

 .٣٢۴ـ٣٢۵، ص ١٣٧٧سياسی 

 .٣٢۵همان سند، ص - ١٨٩

 .٣٢۶همان سند، ص - ١٩٠

 . ٣٢۶ـ٣٢٧همان سند، ص - ١٩١

، يادداشت روز از دکتر ٢، ص ١١٠۵۵، شماره ١٣۵٩مرداد  ۵کيهان، يکشنبه - ١٩٢

 .آيتابراهيم يزدی گزارش به موکلين در دادن رأی کبود به 

زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای - ١٩٣

 .٣٢٧، ص ١٣٧٧سياسی، 

کتاب خاطرات . ٢۵٩و  ٢۵۴، ٢۴۶، ٢۴٢ـ٢۴٣، ٢٣٣ـ٢٣۴همان سند، صفحات - ١٩۴

زاده و کتاب پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، از دمحم جعفری،  منصور رفيع

 .٢٧٩ـ  ٢٨٠و  ٢٧۶، ٢٧۵ص 

زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای - ١٩۵

و کتاب خاطرات منصور  ٢۵۴، ٢۴٢، ٢٣٠ـ٢٣١، ٢٢٧، ٢٢٣، ص ١٣٧٧سياسی، 

 .زاده رفيع

 .زاده و کتاب خاطرات منصور رفيع ٢۴٣، ٢٣٨، ٢٣٧همان سند، ص - ١٩۶

 .٢٧۵همان سند، ص - ١٩٧

 .١١٧و  ١١۶همين نوشته ص - ١٩٨

                                                        ّ             توطئه ربودن و قتل سرلشکر افشار طوس رئيس شهربانی حکومت مل ی، گردآورنده - ١٩٩
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و برای اطالع دقيقتر مطالعه اسناد گردآوری  ۵و  ١٢۴، ص ١٣۶٣دمحم ترکمان، چاپ اول 

 .شده در اين سند ضروری است

سه مطالعات و پژوهشهای زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان، مؤس- ٢٠٠

 . ۶١ـ  ۶٢های بقايی، ص  به نقل از بازجوئی ١٧٧، ص ١٣٧٧سياسی، 

پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، انتشارات برزاوند - ٢٠١

 .٢٨٢، ص ١٣٨٣

گذاری شده است حداکثر در کتاب  با سيستمی که اين اسناد کارتن بندی و شماره- ٢٠٢

، ٣۴۴           ً             ديده شد مثال  کارتن شماره  ١۶٠٠نامه سياسی دکتر مظفر بقائی تا شماره زندگي«

 ٢٣٨، ٢٠٠، ٢٣٩، ١٢١، ۶١، ١۶۴به ترتيب در ص  ١۶٠٠، ٩۶٩، ٧٩٨، ۴٨٨، ۴١٠

 .آمده است

يادداشت روز گزارش دکتر  ٢، ص ١١٠۵۵، شماره ۵٩مرداد  ۵کيهان، يکشنبه - ٢٠٣

 .به آيت يزدی به موکلين به منظور رأی کبود دادن

 .همان سند- ٢٠۴

، ص ١٣٨٣پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، - ٢٠۵

 .٢٧٣ـ٢٧۶

 ١۵۶-١۵۴، صص »طرح القايی«همين نوشته، بخش - ٢٠۶

زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و پژهشهای - ٢٠٧

 .٣١۵، ص ١٣٧٧سياسی، 

 .٣١٠ص  همان سند،- ٢٠٨

 .٣١۴همان سند، ص - ٢٠٩

 .٣١۶همان سند، ص - ٢١٠

 .١٣۴٢ای آيت به بقايی در آذر ماه  صفحه ٩۴، از نامه ۵٢۵همان سند، ص - ٢١١

 . همان سند- ٢١٢

ّ                                    توج ه بخش بقايی و کاشانی بعد از کودتا ص. ١٧١همين نوشته، ص - ٢١٣ آخرين  ١٧١  
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 . نسخه است

 .همان سند- ٢١۴

 .۴۶١ـ۴۶٢همان سند، ص - ٢١۵

 .٣١٨ـ٣١٩همان سند،ص - ٢١۶

 .٣١٩همان سند، ص - ٢١٧

 . همان سند- ٢١٨

آقای هاشمی رفسنجانی دو نامه بطور کامل در » عبور از بحران«به کتاب . ک.ر- ٢١٩

 . ابتدای کتاب آورده شده است

. ٢٠٠١هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  به کتاب خاطرات آيت. ک.ر- ٢٢٠

 . ای منتظری در اين کتاب با دستخط خودشان گراور شده استهای آق تمام نامه

که اين نامه در خارج انتشار پيدا کرد، آقای خمينی و دفتر  ١٣۵٩در همان سال - ٢٢١

صدر  گفتند از دفتر رياست جمهوری اين نامه به بيرون درز پيدا کرده و آقای بنی ايشان می

. آقای خمينی نامه به بيرون فرستاده شده استگفتند از دفتر                         ً   و دفتر ايشان نيز متقابال  می

وجو از چگونگی درز پيدا کردن نامه به بيرون اطالع حاصل شد  سالهای بعد، پس از پرس

صدر در دفتر رياست جمهوری بدون اطالع  هللا بنی که آقای منوچهر مسعودی و مرحوم فتح

وکپی برداشته و تعداد ها، از آن فت صدر و مسئول و رابط و پيک مخصوص نامه آقای بنی

آزرم نعمت ميرزاده و چريکهای . محدودی در تهران و کرج پخش گرديده و از طريق م

 .فدائی خلق به خارج از کشور ارسال گرديده و بدست مجله اشپيگل رسيده است

، ١٣٨٣پاريس و تحول انقالب از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، انتشارات بزاوند - ٢٢٢

 .٢٧۶ـ٢٧٨ص 

انقالب و پيروزی، هاشمی رفسنجانی، زير نظر محسن هاشمی، به اهتمام عباس - ٢٢٣

 .٢١۵، ص ١٣٨٣بشيری 

 .٢١۵ـ ٢١٨همان سند، ص - ٢٢۴

 .٢١٨همان سند، ص - ٢٢۵
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اسفند  ٣توانند به کيهان پنجشنبه  کسانی که مايل به اطالع تمام گفتگو هستند، می- ٢٢۶

 ۵، ص ١٠۶۴۵، شماره ۵٨فند اس ۵و کيهان شنبه  ۵، ص ١٠۶۴۴، شماره ١٣۵٨

 . مراجعه کنند

 . ۵، ص ١٠۶۴۴، شماره ۵٨اسفند  ٣کيهان، پنجشنبه - ٢٢٧

 . همان سند- ٢٢٨

 . همان سند- ٢٢٩

 . همان سند- ٢٣٠

 . ۵، ص ١٠۶۴۵، شماره ١٣۵٨اسفند  ۵کيهان، شنبه - ٢٣١

 . همان سند- ٢٣٢

 .همان سند- ٢٣٣

ام عباس بشيری، زير نظر محسن انقالب و پيروزی، هاشمی رفسنجانی، به اهتم- ٢٣۴

 .٢٢٠، ص ١٣٨٣هاشمی 

 .۵٧١ـ  ۵٧٢همان سند، ص - ٢٣۵

نفر اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی به سند  ٣٢برای اطالع از نام هر - ٢٣۶

 .دفوق مراجعه کنيد

 .٢١٩همان سند، ص - ٢٣٧

اسر ، به اهتمام ي١٣۶٠عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی - ٢٣٨

 . ٨٣، ص ١٣٧٨هاشمی، چاپ چهارم 

زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای - ٢٣٩

 .٣١۵، ص ١٣٧٧سياسی 

 .۴۶۴ـ۴۶۵همان سند، ص - ٢۴٠

 .٢٧۵همان سند، ص - ٢۴١

 .١١٠خاطرات لطف هللا ميثمی، جلد اول   ص - ٢۴٢
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ايران از آزادی به استبداد، دمحم جعفری،  پاريس و تحول انقالب«به کتاب . ک.ر- ٢۴٣

 .٢٧١ـ٢٧۴، ص ١٣٨٣

 .٢٧۵همان سند، ص - ٢۴۴

 .١٩٨ـ١٩٩صدر     ص  درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنی- ٢۴۵

 )نويسنده. (اين سند رويت شده است- ٢۴۶

حضرات آيات شريعتمداری، نجفی مرعشی و گلپايگانی موافق واليت فقيه نبودند و نه - ٢۴٧

 ».به ذهنشان نرسيد«آقای هاشمی رفسنجانی آورده که  که آنطوری

انقالب و پيروزی، هاشمی رفسنجانی، به اهتمام عباس بشيری، زير نظر محسن - ٢۴٨

 .٣۵۶ـ٣۵٧، ص ١٣٨٣هاشمی 

و کتاب،  ٢٧۵پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، ص - ٢۴٩

 .٣٢۴ن آباديان، ص زندگينامه سياسی دکتر مظفربقايی، حسي

 .٣٢٢، ص ١٣٧٧زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان - ٢۵٠

 .٣٢٣همان سند، ص - ٢۵١

 . ٣٢٢همان سند، - ٢۵٢

 .همان سند- ٢۵٣

 .٣٢٣همان سند، ص - ٢۵۴

 .٣٢٧همان سند، ص - ٢۵۵

، ١٣٨٣از دمحم جعفری » پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد«به . ک.ر- ٢۵۶

 .٢٧۶ص 

زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای - ٢۵٧

همين کتاب آمده  ۵١٩، گراور اين قسمت از دستخط آيت در ص ۵۵٠، ص ١٣٧٧سياسی 

 . است

برای آقای  ١٣۴٢ای است که آيت در تاريخ يکشنبه سوم آذر  صفحه ٩۴منظور نامه - ٢۵٨

 . بقايی نوشته است
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 يادداشت و نمايه فصل چهارم  

 .١۴، ص ١١٠١۴، شماره ١٣۵٩خرداد  ١٧کيهان، شنبه -١

 .١٠، ص ١۶٠١۵، شماره ١٣۵٨آذر  ١٠شنبه  اطالعات، سه-٢

پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، از دمحم جعفری، انتشارات برزاوند -٣

 .٢٧٧، ص ١٣٨٣

 . همان سند-۴

چگونگی روابط آيت با دکتر بهشتی و روحانيت حاکم به همان سند،  برای اطالع بيشتر از-۵

 . مراجعه کنيد ٢٩٢و  ٢۵٣و  ٢۶٧ـ  ٢٨۵ص 

 . ، ص اول١١٠٠٨، شماره ۵٩خرداد  ٨کيهان، پنجشنبه -۶

 .، ص اول و دوم١١٠۵٢، شماره ۵٩مرداد  ١کيهان، چهارشنبه -٧

 . فتوکپی نامه نزد اينجانب محفوظ مانده است-٨

ـ ٣٣٢کتاب پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، ص . ک. ر-٩

٣٢۶. 

 .٣١١، شماره ۵٩مرداد  ١انقالب اسالمی، چهارشنبه - ١٠

 . همان سند- ١١

 .٣١٢، شماره ۵٩مرداد  ٢انقالب اسالمی، پنجشنبه - ١٢

 . ، ص اول و آخر١١۵٣، شماره ۵٩مرداد  ٢کيهان، پنجشنبه - ١٣

 .٣١۶، شماره ۵٩خرداد  ٧شنبه  سالمی، سهانقالب ا- ١۴

 .٣١٧، شماره ۵٩مرداد  ٨انقالب اسالمی، چهارشنبه - ١۵

، ص آخر رجائی با کثريت قاطع به ١١٠۶٧، شماره ۵٩مرداد  ٢٢کيهان، چهارشنبه - ١۶

 .وزير عنوان نخست

 صدر، اسالمی ايران و مکاتبات رجائی بنی وزير جمهوری چگونگی انتخاب اولين نخست- ١٧
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 .۴ـ  ۵، ص ١٣۶٠چاپ دوم دی 

 .٩٩همان سند، ص - ١٨

کوپتر حامل رياست جمهوری و همراهان است که در  سقوط هلی» سانحه«منظور از - ١٩

آباد اتفاق افتاد که پس از حادثه آقای  در حوالی اسالم ۵٩خرداد  ٢۵شب شنبه،  ١١ساعت 

 .جمهور رفته است رجائی به عيادت رئيس

اسالمی ايران و مکاتبات رجائی  وزيری جمهوری ين نخستچگونگی انتخاب اول- ٢٠

 .. ١٠١ـ ١٠۶، صص ١٣۶٠صدر، چاپ دوم دی  بنی

 .١٠۶ـ١٠٨همان سند، صص - ٢١

 .١۵، ص ٣۴٩، شماره ۵٩شهريور  ١٩انقالب اسالمی، چهارشنبه - ٢٢

منظور تيراندازی به سوی آقای مبلغی اسالمی قائم مقام صدا و سيمای جمهوری - ٢٣

 . تاسالمی اس

متن کامل سخنرانی  ١٠و  ٢، ص ۴٠۴، شماره ۵٩آبان  ٢٩انقالب اسالمی، پنجشنبه - ٢۴

 . در همين شماره انتشار پيدا کرد

در مورد دکتر مصطفی چمران و قتل وی نگاه کنيد به کتاب اوين، جلد دوم، - ٢۵

 . ۶٧ـ  ۶۵شناسی زندانی و زندانيان ص  جامعه

 . منتشر شد ١٣۵٩آبان  ١٣و  ١٢، ١٠،  ٨ها در تاريخهای  اين سر مقاله- ٢۶

 ١٨و انقالب اسالمی  ١۶ص  ١٠٩٩٢، شماره ۵٩ارديبهشت  ٢٠کيهان، شنبه - ٢٧

 .  ۵٩ارديبهشت 

 .همان سند- ٢٨

زاده، رئيس دايره حقوقی صدا و سيمای  آقای دکتر تقی فراحی در زمان سرپرستی قطب- ٢٩

 .برگزيده شد» هما«يمايی ملی                               ً                جمهوری اسالمی ايران بود که بعدا  به سرپرستی هواپ

تقی فراحی مدير و سرپرست راديو و . ١۵، ص ١٣۵٩ارديبهشت  ٢۵کيهان، پنجشنبه - ٣٠

 .تلويزيون

 .، ص اول١٠٢٣، شماره ۵٩خرداد  ٢٨کيهان، چهارشنبه - ٣١
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 .٣، ص ١١٠٢۴، شماره ۵٩خرداد  ٢٩کيهان، پنجشنبه - ٣٢

 .٢، ص ١١٠٢٩، شماره ۵٩تير ماه  ۴کيهان، چهارشنبه - ٣٣

آنچه در صدا و سيما  ١١، ص ۴٠٠، شماره ۵٩آبان  ٢٢انقالب اسالمی، پنجشنبه - ٣۴

 . گذشت

، مديران صدا و سيما به بحث آزاد ١١١١٨، شماره ١٣۵٩مهر  ٢٣کيهان، چهارشنبه - ٣۵

 .۴دعوت شدند، ص 

 . همان سند- ٣۶

 .١٢، ص ۴٢٠، شماره ۵٩آذر  ١٨شنبه  انقالب اسالمی، سه- ٣٧

در جام جم بر ما . ، ص اول و دوم٣٨٧، شماره ۵٩آبان  ٧اسالمی، چهارشنبه انقالب - ٣٨

 . چه گذشت

 .١١، ص ۴٠٠، شماره ۵٩آبان  ٢٢انقالب اسالمی، پنجشنبه - ٣٩

در جام جم بر ما . ، ص اول و دوم٣٨٧، شماره ۵٩آبان  ٧انقالب اسالمی، چهارشنبه - ۴٠

 . چه گذشت

تيراندازی بسوی قائم . ١٢، ص ٣٨٨، شماره ۵٩آبان  ٨انقالب اسالمی، پنجشنبه - ۴١

 .مقام مدير عامل

زاده و اسرار و چگونگی آن نگاه کنيد به کتاب اوين، از دمحم  در مورد اعدام قطب- ۴٢

 .١١٧ـ  ١١٩و جلد دوم، ص  ٣٣٣ـ  ٣٣۵جعفری، جلد اول، ص 

اد ، مصاحبه آقای دکتر دمحم جو١۵٨۶۵، شماره ۵٨اطالعات، دوشنبه هفتم خرداد - ۴٣

 . باهنر

 .١١١٣٧و کيهان همان تاريخ، شماره  ۵٩آبان  ١٨انقالب اسالمی، - ۴۴

 . گفتگوی اينجانب با آقای امير حسينی در همان زمان- ۴۵

انقالب اسالمی، . آزاد گرديد ۵٩آبان  ١٩زاده، در تاريخ دوشنبه شب  آقای قطب- ۴۶

 .۵٩آبان  ٢٠شنبه  سه

 . دادستان کل انقالب. ١١، ص ٣٩٨، شماره ۵٩آبان  ٢٠شنبه  انقالب اسالمی، سه- ۴٧
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مصاحبه مطبوعاتی حاکم شرع . ٣، ص ١١١٧٠، شماره ۵٩آذر  ٢٧کيهان، پنجشنبه - ۴٨

 . دادگاههای انقالب

 . همان سند- ۴٩

 . همان سند- ۵٠

انقالب و پيروزی، هاشمی رفسنجانی، به اهتمام عباس بشيری، زير نظر محسن - ۵١

 .۴٢٧هاشمی، ص 

 .٢، ص ۴٩٩، شماره ۵٩اسفند  ٢۵می، دوشنبه انقالب اسال- ۵٢

 .٣٣٩، شماره ۵٩شهريور  ۶انقالب اسالمی، پنجشنبه - ۵٣

 .مصاحبه با بهشتی. ٣، ص ٣۵۶، شماره ۵٩شهريور  ٢٧انقالب اسالمی، پنجشنبه - ۵۴

 . گيری و جانشينان انقالب، از دمحم جعفری، فصل ششم گروگان- ۵۵

 . همان سند- ۵۶

 .تم و هشتمهمان سند، فصل هف- ۵٧

 ، ص اول ۴١٢، ص شماره ۵٩آذر  ٩انقالب اسالمی، يکشنبه - ۵٨

 . هللا طاهری اعالميه آيت ٣، ص ١١١۶٨، شماره ۵٩اذر  ٢۵شنبه  کيهان، سه- ۵٩

 . هللا خادمی ، ص اول اعالميه آيت١١١۶٧، شماره ۵٩آذر  ٢۴کيهان، دوشنبه - ۶٠

 .اعالميه طاهری. ٣، ص ١١١۶٨، شماره ۵٩آذر  ٢۵شنبه  کيهان، سه- ۶١

 . همان سند- ۶٢

 . همان سند، ص اول- ۶٣

 . مجلس ٣همان سند، ص - ۶۴

 . نقل از آقای علی اميرحسينی- ۶۵

همان موقع آقای اميرحسينی مطلب را به اينجانب منتقل کرد و به اتفاق به اقای - ۶۶

 .صدر تلفن کرديم بنی
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 .               ً                                   تا اينجا تماما  همه را آقای اميرحسينی نقل کرده است- ۶٧

 .همان منبع- ۶٨

هللا العظمی  حضرت آيت ١٠، ص ۴٢٨، شماره ۵٩اذر  ٢٧انقالب اسالمی، يکشنبه - ۶٩

 . گلپايگانی

 . همان سند- ٧٠

، ص اول و دوم و انقالب اسالمی ١١١۶٩، شماره ۵٩آذر  ٢۶کيهان، چهارشنبه - ٧١

 .همان تاريخ

االسالم  صدر به حجت ، متن نامه دکتر بنی١١١۶١، شماره ۵٩آذر  ١٧کيهان، دوشنبه - ٧٢

 . سيد حسين خمينی

 . هللا خادمی آيت ١٢، ص ۴٣٧، شماره ۵٩دی  ٩شنبه  انقالب اسالمی، سه- ٧٣

 . الهی هستند اين دو نفر آقايان دمحم مبلغی اسالمی و عبدالباقی آيت- ٧۴

در بيت ايشان در  ١٧/٩/۵٩هللا قمی در تاريخ  گفتگوی اينجانب و آقای دوستکام با آيت- ٧۵

 .هدمش

در بيت ايشان  ١٧/٩/۵٩هللا شيرازی در تاريخ  گفتگوی اينجانب و آقای دوستکام با آيت- ٧۶

 .در مشهد

بايد  ۵٩تاريخ دقيق اين جلسه از يادم رفته است ولی باحتمال قوی در دی و يا بهمن - ٧٧

 . باشد

 .، داستان را برايم نقل کرد١٣۵٩آقای امير حسينی در همان تاريخ در سال - ٧٨

  

 ادداشت و نمايه فصل پنجم ي  

 . يعنی گزارش شورش در زندان مشهد-١

هللا الهوتی که در سالن و تراس جلو شهرداری  منظور سخنرانی آقايان سالمتيان و آيت- ٢

 . کرد فر، برای انجام آن مانع تراشی می انجام گرفت و استاندار آقای غفوری
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خواهر آقای دکتر دوستکام است آقای آقای مدرسی رئيس اداره استاندار کاشمر و همسر -٣

 . نوازی در کاشمر ما را شرمنده و سپاسگزار خود کردند مدرسی با صميميت و مهمان

کانون نشر حقايق دينی را آقای دمحم تقی شريعتی از دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت -۴

 . کردگزاری کردند که در استان خراسان در نهضت ملی نقش مهمی ايفا  در مشهد پايه

اينجانب دوره ششم سپاهی دانش بودم که پس از اتمام دوره تعليمات نظامی و آموزش و -۵

به استان خراسان مشهد اعزام شدم که پس از ) آباد فعلی اسالم(پرورش در شاه آباد غرب 

 ١٨تقسيم سپاهيان دانش سهميه مشهد، مرا به روستای سنگ بست اعزام کردند و مدت 

و در مدت خدمت از نزديک با آيات عظام : دمت را در آن روستا گذراندمماه مابقی دوران خ

همچنين با آقای اعدادی صاحب کتابفروشی جعفری . ميالنی و قمی و نزديکان آنها آشنا شدم

نژاد و ابطحی مسئوالن کانون بحث و انتقاد دينی مشهد رابطه برقرار  مشهد و آقايان هاشمی

 .  گرديد

 .مضای نويسنده آن نزد اينجانب موجود استاصل اين نامه با ا-۶

 .، ص اول۴۵٧، شماره ۵٩بهمن  ۵انقالب اسالمی، يکشنبه -٧

برگزاری مراسم با شکوه  ٢، ص ۴۵٧، شماره ۵٩بهمن  ۵انقالب اسالمی، يکشنبه -٨

 ...جشنهای

 .پاسخ دفتر همآهنگی ٨، ص ۴۶۴، شماره ۵٩بهمن  ١٣انقالب اسالمی، دوشنبه  -٩

 . دهمان سن - ١٠

 . ٨، ص ۴۶٢، شماره ۵٩بهمن  ١١انقالب اسالمی، شنبه - ١١

 .همان سند- ١٢

  

  يادداشت و نمايه فصل ششم  

اميرحسنی رابط و پيک   صدر توسط آقای علی هللا پسنديده به آقای بنی قسمتی از پيغام آيت-١

 . ويژه رياست جمهوری و آقای خمينی

 . فتوکپی اين گزارش نزد اينجانب موجود است-٢
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، ١٣۶۴، دادگستری جمهوری اسالمی ايران، چاپ اول ١٣۵٩غائله چهاردهم اسفند -٣

 .۵۶٣ـ  ۵۶۴صص 

 . ١٣٧١مصاحبه با آقای علی اميرحسينی در لندن -۴

 . مراجعه کنيد ٣٢ـ  ۴٠به کتاب پاريس و تحول انقالب ، صص . ک.ر-۵

، ١٢، جلد ١٣۶٢صحيفه نور، مجموعۀ رهنمودهای امام خمينی، وزارت ارشاد بهمن -۶

 .٢٧ص 

 . ٢، ص ۴٨٩، شماره ۵٩اسفند  ١٣انقالب اسالمی، چهارشنبه -٧

، ١٣۶۴، دادگستری جمهوری اسالمی ايران، چاپ اول ١٣۵٩غائله چهارده اسفند -٨

 . ۴٨٨ـ  ۴٩٠صص 

 . ، ص اول۴٩۵، شماره ۵٩اسفند  ٢٠انقالب اسالمی، چهارشنبه -٩

آقای . ٣١١، ص ٢٠٠١قالب اسالمی، فوريه هللا منتظری، انتشارات ان خاطرات آيت- ١٠

ای براين بود که خودم محترمانه کنار نروم  گويا بنای عده«: گويد منتظری در اين رابطه می

کنند که آقای جوادی آملی  بلکه بعد با توطئه ديگران مرا با آبروريزی کنار بگذارند؛ نقل می

بعد از . استعفا بدهيم نگذاشتند خواستيم از شورای عالی قضايی گفته بود يک وقت ما می

گويند نه، بمانيد  خواهيم برويم می گوئيم می چند روز خودشان ما را کنار گذاشتند، هر چه می

گويا در جمهوری اسالمی کسی حق ندارد خودش کنار برود بايد با . تا ما شما را بيرون کنيم

 » .آبروريزی او را کنار بگذارند

 . ، ص اول و دوم۵٠٠، شماره ۵٩اسفند  ٢۶ شنبه انقالب اسالمی، سه- ١١

 . همان سند، ص اول- ١٢

 . ٣١٣ـ  ٣١٩، صص ١٣۶٠صدر، مهر ماه  خيانت به اميد، ابوالحسن بنی- ١٣

گفتگو با آقای اميرحسينی در رابطه با هيئت سه نفره حل اختالف در لندن در سال - ١۴

١٣٧١. 

 .١٣٧١سال  نقل از آقای اميرحسينی برای اينجانب در لندن در- ١۵

  . همان منبع- ١۶
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: ؛ به نقل از١۶٩، داود علی بابائی، ص ٧بيست و پنج سال در ايران چه گذشت؟ ج - ١٧

  .   ١٣۶١ارديبهشت ماه   ٩و پنجشنبه  ٨روزنامه اطالعات، چهار شنبه 

: ؛ به نقل از١٧۶، داود علی بابائی، ص ٧بيست و پنج سال در ايران چه گذشت؟ ج  - ١٨

 . ١٣۶١ارديبهشت ماه  ٩و پنجشنبه  ٨ات، چهار شنبه روزنامه اطالع

: ؛ به نقل از١۶٩، داود علی بابائی، ص ٧بيست و پنج سال در ايران چه گذشت؟ ج - ١٩

 . ١٣۶١ارديبهشت ماه   ٩و پنجشنبه  ٨روزنامه اطالعات، چهار شنبه 

 . ، ص اول۵٠٧به شماره  ۶٠فروردين  ١٨شنبه  انقالب اسالمی، سه- ٢٠

 . ، ص اول۵١٨به شماره  ۶٠فروردين  ٣١ب اسالمی، دوشنبه انقال- ٢١

 . گفتگو با آقای شمسائی در همان تاريخ- ٢٢

مصاحبه با آقای  ١٢، ص ۵٢۴، شماره ۶٠ارديبهشت  ٧انقالب اسالمی، دوشنبه - ٢٣

 . اشراقی

 . همان سند- ٢۴

با  ادامه مصاحبه ١١، ص ۵٢۵، شماره ۶٠ارديبهشت  ٨شنبه  انقالب اسالمی، سه- ٢۵

 . آقای اشراقی

 . همان سند- ٢۶

 . همان سند- ٢٧

خرداد آقای خمينی برای نمايندگان مجلس، جای شک باقی نگذارد که هدف  ۶سخنرانی - ٢٨

ا آقای بنی ّ           اصلی حمله به رياست جمهوری است ام  : خرداد مصاحبه کردند و گفتند ١٠صدر                                 

االرض  راء نکند، مفسد فیاند هر کس قانون را اج يک هفته نيست که آقای خمينی گفته«

 .۵۵٢، شماره ۶٠خرداد  ١٠انقالب اسالمی، يکشنبه » .است

 . ، به سرمقاله مراجعه کنيد۵٢٨، شماره ۶٠ارديبهشت  ١٢انقالب اسالمی، شنبه - ٢٩

 . ، ص اول۵١۴، شماره ۶٠فروردين  ٢۶انقالب اسالمی، چهارشنبه - ٣٠

، مصاحبه با مهدی هادوی عضو ۵١۶، شماره ۶٠فروردين  ٢٩انقالب اسالمی، شنبه - ٣١

 . شورای نگهبان و اولين دادستان انقالب
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، در شماره ۶٠ارديبهشت  ۶صفحه اول روزنامه ميزان پس از رفع توقيف در يکشنبه - ٣٢

 . به آنجا مراجعه کنيد. روزنامه انقالب کليشه شده است ۵٢٣

 . ل، ص او۵٠٣، شماره ۶٠فروردين  ١١شنبه  انقالب اسالمی، سه- ٣٣

 .٧همان سند، ص - ٣۴

حبيب شطی وارد بغداد  ٢، ص ۵٠۵، شماره ۶٠خرداد  ١۶انقالب اسالمی، يکشنبه - ٣۵

 . شد

 . همان سند- ٣۶

 . جمهور پاکستان اعالم کرد ، رئيس۴، ص ۶٠فروردين  ١۵انقالب اسالمی، شبنه - ٣٧

 .٢٠١، ص ١٣۶٠صدر، مهر ماه  خيانت به اميد، ابوالحسن بنی- ٣٨

دکتر بهشتی در  ٢، ص ۵١۵، شماره ۶٠فروردين  ٢٧سالمی، پنجشنبه انقالب ا- ٣٩

 . مصاحبه مطبوعاتی

تشکيل جلسه شورايعالی . ٢، ص۵٢٣ارديبهشت شماره  ۶انقالب اسالمی، يکشنبه - ۴٠

 . دفاع

 . فروردين ١٣يادداشت روز  ۵۴عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص - ۴١

 . ۵٢همان سند، ص - ۴٢

، جلد ۶٢موعۀ رهنمودهای امام خمينی، وزرات ارشاد اسالمی، بهمن صحيفه نور، مج- ۴٣

 .١۵۶، ص ١۴

 .۶٠ارديبهشت  ٢١، يادداشت روز ١٠۶عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص - ۴۴

 .٢، ص ۴٩٩، شماره ۵٩اسفند  ٢۵انقالب اسالمی، دوشنبه - ۴۵

 .١٣۶٠وردين ماه در گفتگو با اينجانب و آقايان مبلغی اسالمی و اميرحسينی در فر- ۴۶

 .٢، ص ۴٩٩، شماره ۵٩اسفند  ٢۵انقالب اسالمی، دوشنبه - ۴٧

 . همان سند- ۴٨

 . همان سند- ۴٩
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 . گيری و جانشينان انقالب از دمحم جعفری، فصل ششم به کتاب بحران گروگان. ک.ر- ۵٠

، انتقاد شديد ريگان به ١۴، ص ١١١٢۴، شماره ۵٩آبان  ١١کيهان، پنجشنبه - ۵١

 . کارتر سياست خارجی

، اميد به آزادی گروگانها در امريکا ١٢، ص ١١١٢٩، ۵٩آبان  ٨کيهان، پنجشنبه - ۵٢

 . افزايش يافت

 .١٢، ص ٣٨٨، شماره ۵٩آبان  ٨انقالب اسالمی، پنجشنبه - ۵٣

 .٢، ص ١١١٢٣، شماره ۵٩مهر ماه  ٣٠کيهان، چهارشنبه - ۵۴

س مجلس شورای نظر رئي ٢، ص ١١١٨٨، شماره ۵٩دی  ٢٣شنبه  کيهان، سه- ۵۵

 .اسالمی درباره مسائل روز

 .۶٩٣، ص ١٣٧٠، ۴و ٣مجله سياست خارجی شماره - ۵۶

قسمت پنجم يادداشتهای منتشر  ١٠، ص ١١١۶۴، شماره ۵٩آذر  ٢٠کيهان، پنجشنبه - ۵٧

 .وزير نشده از سفر نخست

 ۵٩آبان  ١۵زاده و مبلغی اسالمی در تاريخ  منظور پخش مصاحبه تلويزيونی آقای قطب- ۵٨

سراسری سيمای جمهوری اسالمی است که متعاقب آن وی بالفاصله دستگير و  ٢از شبکه 

 . زندانی گرديد

 .١٠و  ٢، ص ۴٠۴، شماره ۵٩آبان  ٢٩انقالب اسالمی، پنجشنبه - ۵٩

 .١١، ص ١١١۶٣، شماره ۵٩آذر  ١٩کيهان، چهارشنبه - ۶٠

 .، ص اول١١١۶۵، شماره ۵٩آذر  ٢٢کيهان، شنبه - ۶١

 .١١، ص ١١١۶٧، ۵٩اذر  ٢۴دوشنبه  کيهان،- ۶٢

 . آموزش زندانيان ضروری است ٢، ص ١١١۶٨، شماره ۵٩آذر  ٢۵شنبه  کيهان، سه- ۶٣

هيأت رسيدگی به شايعه شکنجه  ٩، ص ١١١٧٢، شماره ۵٩آذر  ٣٠کيهان، يکشنبه - ۶۴

 . تحقيقات خود را از اوين آغاز کرد

امع کوچصفهان، برای اطالع عموم در هللا الهوتی در مسجد ج متن کامل سخنرانی آيت- ۶۵

 . ، انتشار پيدا کرد۵٩اسفند  ٢، انقالب اسالمی مورخ ۴٧٩شماره 
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، ص اول و آخر گزارش شده ۴٧۴، شماره ۵٩بهمن  ٢۶انقالب اسالمی، يکشنبه - ۶۶

 . است

اين نامه . ، ص اول و آخر۴٧۶، شماره ۵٩بهمن  ٢٨شنبه  انقالب اسالمی، سه- ۶٧

نمايندگان مجلس است، آقای هاشمی در مجلس مانع قرائت آن گرديد و  مشروح که خطاب به

االسالم سيداحمد خمينی در مجلس قرائت نگرديد،  در رابطه با اين سؤال که چرا نامه حجت

» .ما هر چه که به مجلس خطاب شود الزم نيست در دستور جلسه علنی بياوريم«: گفت

 ].١٢ ، ص۴٨٢، شماره ۵٩اسفند  ۵انقالب اسالمی [

به نقل از سيد حسين  ١١، ص ۴٩٩، شماره ۵٩اسفند  ٢۵انقالب اسالمی، دوشنبه - ۶٨

 .خمينی

، ١٣۶۴، دادگستری جمهوری اسالمی ايران، چاپ اول ١٣۵٩غائله چهاردهم اسفند - ۶٩

 .۵۶٩ـ  ۵٧٠صص 

 .٨و  ١، ص ۵١٧، شماره ۶٠فروردين  ٣٠انقالب اسالمی، يکشنبه - ٧٠

دکتر بهشتی در مصاحبه . ١٠، ص ۵۴۶، شماره  ۶٠خرداد  ٢انقالب اسالمی، شنبه - ٧١

 .مطبوعاتی

اوين گاهنامه پنج سال و اندی، ج اول، از دمحم جعفری، آدم ربايی در جمهوری اسالمی، - ٧٢

 . ٢۴٩ـ  ٢۵١صص 

ـ  ٣٠٠اوين گاهنامه پنج سال و اندی، از دمحم جعفری، صص «اين مطلب در کتاب - ٧٣

 . آمده است» زندانهای جمهوری اسالمی شکنجه در«، تحت عنوان ٢٩٨

، ١٣۶۴، دادگستری جمهوری اسالمی ايران، چاپ اول ١٣۵٩غائله چهارده اسفند - ٧۴

 .۴٨٨ـ  ۴٩٠صص 

 . ۶٠ارديبهشت  ٨انقالب اسالمی، - ٧۵

ترين نظرات رئيس  تازه ٨، ص ۵١١، شماره ۶٠فروردين  ٢٣انقالب اسالمی، يکشنبه - ٧۶

 . دهای کشورجمهور درباره آخرين رويدا

جلسه غير علنی . ، ص اول۵۴٠، شماره ۶٠ارديبهشت ٢۶انقالب اسالمی، شنبه - ٧٧

 . برگزار گرديد ۶٠ارديبهشت  ٢٢مجلس به درخواست وزير مشاور بهزاد نبوی در تاريخ 
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بخشی از مطالب آن جلسه وسيله نمايندگان مخالف دولت در آن روز به بيرون درز پيدا - ٧٨

گيری و  گروگان« نگاه کنيد به کتاب . ی نبوی خود بدانها اعتراف کرد            ً    کرد ولی بعدا  آقا

 . »جانشينان انقالب

های آقای عليرضا نوبری رئيس کل بانک مرکزی به رجائی و بهزاد نبوی به  نامه- ٧٩

 ۵۴٧خرداد، شماره  ۴و انقالب اسالمی  ۵۴٨خرداد، شماره  ۶ترتيب در انقالب اسالمی 

، ۶٠خرداد  ۴بر آن در اين رابطه آقای نوبری در تاريخ دوشنبه عالوه . درج گرديده است

ای همراه با اسناد و مدارک برای نمايندگان مجلس شورای اسالمی نوشته که در  نيز نامه

 . روزنامه انقالب اسالمی انتشار پيدا کرده است ۵۴٨شماره 

 .۵۴٣، شماره ۶٠ارديبهشت  ٣٠انقالب اسالمی، چهارشنبه - ٨٠

 .٣، ص ۵۴۶، ۶٠خرداد  ٢اسالمی، شنبه  انقالب- ٨١

رفتار شناسی حکومتی امام در گفتگو با بهزاد نبوی پنج خاطره از امام، پدرام الوندی - ٨٢

alvondi@gmail.com . 

 . همان سند٨٣

 . همان سند- ٨۴

  ٢٨٠ص  ٢٠٠١وريه هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، ف خاطرات آيت- ٨۵

 .٢٧٩همان سند، ص - ٨۶

  ٣٨١- ٣٨٠از نامه آقای خمينی در همين کتاب صص - ٨٧

 .٢٨٢، ص ٢٠٠١هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  خاطرات آيت- ٨٨

 .٧٣شناسی زندانی و زندانيان، از دمحم جعفری، ص  اوين جامعه- ٨٩

 . ۶٠ارديبهشت  ٢١عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی، يادداشت - ٩٠

 .۴١۶ـ  ۴١٨، صص ١٣٨۵صدر، خرداد  ها، باهتمام فيروزه بنی کتاب نامه- ٩١

 .از نامه آقای خمينی در مورد قبول آتش بس- ٩٢

 .١٧٨، ص ١٨صحيفه نور، ج - ٩٣
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 .١٧٠، ص ٢٠همان سند، ج - ٩۴

 .همان سند- ٩۵

 . ٢١٢ـ  ٢١١ص  ١۶همان سند، ج - ٩۶

 .١۵، ص ١۵همان سند، ج - ٩٧

 .١۴٨، ص ١٣٧٩ی فاشيستی از دين و حکومت، اکبر گنجی، چاپ پنجم تلق- ٩٨

 . همان سند- ٩٩

 .١۴۶همان سند، ص - ١٠٠

 .١٩، ص ١۵صحيفه نور، ج - ١٠١

 .١١همان سند، ص - ١٠٢

 .١٩همان سند، ص - ١٠٣

ـ  ٣٠۶هللا منتظری، ص  ای، نگاه کنيد به خاطرات آيت در مورد اين اعدامهای فله- ١٠۴

 . شود در اينجا فقط فرمان آقای خمينی آورده می. بسيار گوياستاين مکاتبات . ٣٠١

  تعالی  بسمه

                                                                       ً در موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق است حکمش اعدام است، سريعا  

ها در هر صورت که حکم  دشمنان اسالم را نابود کنيد، در مورد رسيدگی به وضع پرونده

  . تسريعتر انجام گردد همان مورد نظر اس

 . ٣٠٢ص » هللا الخمينی روح

چندين بار . ١٩٨ـ  ١٩٩، ص ١٣٨٠خاطرات خلخالی، جلد دوم، ايام انزوا، چاپ اول - ١٠۵

ها پاسخ  ها، مصاحبه بعمل آمده است و ايشان در تمام آن با وی در مورد اعدامها و مصادره

 . ام به امر امام بوده است داده است، که هر چه کرده

ـ  ٣٢٣، ص ٢٠٠١ منتظری، چاپ انتشارات انقالب اسالمی، فوريه هللا خاطرات آيت- ١٠۶

٣٢٢. 

 . ۶/٣/۶٠، سخنرانی ٢۴٣، ص ١۴صحيفه نور، ج - ١٠٧
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 .٢۵/٣/١٣۶٠، سخنرانی ١٣ـ١۴، ص ١۵صحيفه نور، ج - ١٠٨

و قريب به همين مضمون  ٢۵٨۵تاريخ طبری، ج ششم، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ص - ١٠٩

 .و ساير تواريخ آمده است ٩١وم، ترجمه دکتر ابراهيم آيتی، ص در تاريخ يعقوبی، جلد د

وج الذ هب و معاون الجواهر، ابوالحسن علی بن حسين مسعودی، ترجمه ابوالقاسم - ١١٠ ّ       ّ                                                                 م ر   ُ

 .٧۶١پاينده، جلد اول، ص 

 .٢۵/٣/١٣۶٠، سخنرانی ١٣ـ١۴، ص ١۵صحيفه نور، ج - ١١١

 ).ازانمرگ بر دروغپرد( ١٠قرآن، سوره ذاريات، آيه - ١١٢

 ).وای بر هر دروغگوی گناهکاری( ٧قرآن، سوره جاثيه، آيه - ١١٣

 ).لعنت خدا بر دروغگويان(...  ۶١قرآن سوره آل عمران، آيه - ١١۴

 . ، ص اول۵۴٣، شماره ٢۶ارديبهشت  ٣٠انقالب اسالمی، چهارشنبه - ١١۵

 .٢، ص ۵۵٠، ۶٠خرداد  ٧انقالب اسالمی، پنجشنبه - ١١۶

 . امير حسينی در مورد جريان آن روز در حسينيه جماران لیگفتگو با آقای ع- ١١٧

 . نامه به آقای اشراقی ٨، ص ۵۵۴، ۶٠خرداد  ١٣انقالب اسالمی، چهارشنبه - ١١٨

 .١٢، ص ۵۴٣، شماره ۶٠ارديبهشت  ٣٠انقالب اسالمی، چهارشنبه - ١١٩

ئيس ادامه مصاحبه با ر ١١، ص ۵۴۶، شماره ۶٠خرداد  ٢انقالب اسالمی، شنبه - ١٢٠

 .جمهور

 .١٧، ص ١٣۶٠صدر، مهر ماه  خيانت به اميد، ابوالحسن بنی- ١٢١

 . ، ص اول۵۵١، شماره ۶٠خرداد  ٩انقالب اسالمی، شنبه - ١٢٢

 . ، ص اول۵۵٢، شماره ۶٠خرداد  ١٠انقالب اسالمی، يکشنبه - ١٢٣

 . ؛ ص اول۵۵١، شماره ۶٠خرداد  ٩انقالب اسالمی، شنبه - ١٢۴

 . ، ص اول و آخر۵۴٩، شماره ۶٠خرداد  ۶هارشنبه انقالب اسالمی، چ- ١٢۵

 .، ص اول۵۵٠، شماره ۶٠خرداد  ٧انقالب اسالمی، پنجشنبه - ١٢۶
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 . ، ص اول۵۵۴، شماره ۶٠خرداد  ١٣انقالب اسالمی، چهارشنبه - ١٢٧

 .٣، ص ۵۵۵، شماره ۶٠خرداد  ١۴انقالب اسالمی، پنجشنبه - ١٢٨

 . مرگ بر استبداد ٨، ص ۵۵٣، شماره ۶٠خرداد  ١٢شنبه  انقالب اسالمی، سه- ١٢٩

 .، ص اول۵۵۴، شماره ۶٠خرداد  ١٣انقالب اسالمی، چهارشنبه - ١٣٠

آنچه در يزدگذشت و «، سرمقاله ۵۵۶، شماره ۶٠خرداد  ١۶انقالب اسالمی، شنبه - ١٣١

 !آزادی

 . همان سند- ١٣٢

 . ، ص اول و آخر۵۵۵، شماره ۶٠خرداد  ١۴انقالب اسالمی، پنجشنبه - ١٣٣

 .، ص اول۵۵۶، شماره ۶٠خرداد  ١۶انقالب اسالمی، شنبه - ١٣۴

عين همين مطلب را . ١٩، ص ١٣۶٠صدر، مهر ماه  خيانت به اميد، ابوالحسن بنی- ١٣۵

 .                    ً                                 آقای اميرحسينی بعدا  در لندن دفعات مکرر برايم نقل کرد

ات- ١٣۶ ّ   گفتگو با آقای اميرحسينی در لندن و به کر                                         . 

 .٢١صدر، ص  لحسن بنیخيانت به اميد، ابوا- ١٣٧

 . ١٩ـ  ٢١، ص ١٣۶٠صدر، مهر ماه  خيانت به اميد ابوالحسن بنی- ١٣٨

 . سرهنگ سليمی است- ١٣٩

صدر از فرماندهی کل نيروهای مسلح  منظور حکم آقای خمينی مبنی بر عزل آقای بنی- ١۴٠

 .است

ظهور و سقوط ضد انقالب، دادگستری جمهوری  ١٣۵٩غائله چهاردهم اسفند - ١۴١

 . ۶٨۶، ص ١٣۶۴سالمی ايران، چاپ اول ا

صدر، از دوستان آقايان  آورد که عالوه بر خانواده آقای بنی آقای اميرحسينی بياد می- ١۴٢

سالمتيان، غضنفرپور، انتظاريون، شمسائی، سودابه سديفی، نوبری، پيرحسينی آنجا 

 . حضور داشتند

جداگانه نقل کردند که بعضی از صدر و هم آقای علی اميرحسينی برايم  هم آقای بنی- ١۴٣
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 . اند قضات ديوانعالی کشور مطلب را برايشان گزارش کرده

، ص ١٣۶۴، دادگستری جمهوری اسالمی ايران، چاپ اول ١٣۵٩اسفند  ١۴غائله - ١۴۴

۶١٠ .  

١۴۵ -  
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  ١۴۴، ص ۶بيست و پنج سال در ايران چه گذشت؟ ج  - ١۴۶

  ١۵، ص ۶٠خرداد  ٢۵صحيفۀ نور، سخنرانی خمينی در  - ١۴٧

  

 يادداشت و نمايه فصل هفتم 

 .۴۵۵ـ  ۴۵۶صدر، چاپ اول، صص  خيانت به اميد، ابوالحسن بنی-١

 .۴۵۶همان سند، ص -٢

 . سند همان-٣

 .۴۵٨همان سند، ص -۴

 .۴۶۵ـ  ۴۶۶همان سند، ص -۵

 .۴۶۶همان سند، ص -۶

 .۴۶۵ـ  ۴۶۶همان سند، ص -٧

 .۴٨١همان سند، ص -٨

 .۴۵٨همان سند، ص -٩

 .۴٨۶و  ۴٧۴همان سند، ص - ١٠

 .۴۶٠همان سند، ص - ١١

 . همان سند- ١٢

). طارمی(نی يزدان حاج حمزه، مهدی سردا: تيم آقای دکتر ممکن عبارت بودند از- ١٣
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مهندس يزدان حاج حمزه در بلژيک تحصيل کرد و عضو اتحاديه انجمنهای اسالمی 

به ايران بازگشت و از همان بدو ورود به  ۵١ـ  ۵٠دانشجويان در اروپا بود و فکر کنم سال 

. ايران در ارتباط با مجاهدين بود و عضو سازمان شد و تا به امروز بر آن خط باقی است

     ً                                              ، قبال  روحانی بوده و به مرکز اسالمی هامبورگ آمد و در )طارمی(ردانی آقای مهدی س

آلمان به تحصيل پرداخت و جزء يکی از اعضای ارشد و خط دهنده در اتحاديه انجمنهای 

. با مجاهدين رابطه نزديکی داشت. در اروپا بود ۵٧- ۴٩اسالمی دانشجويان در سالهای 

خط مجاهدين در اتحاديه وسيله ايشان و چند نفر از  شد و نشريات آنها بوسيله وی توزيع می

گشت و آقای بنی صدر چون  مخالف خط فکری مجاهدين بود  دوستانش در اتحاديه تبليغ می

 ۵۴ـ  ۵۶سالهای   حتی بين. دانست از جمله با ايشان کارد و پنير بود و آنها را التقاطی می

 . خراج کنندچندين بار کوشش کرده بودند که مرا از اتحاديه ا

 .۴٩۵صدر، چاپ اول، ص  خيانت به اميد، ابوالحسن بنی- ١۴

 .۴٧٢همان سند، ص - ١۵

 .۴٧١همان سند، ص - ١۶

 .۴٨١همان سند، ص - ١٧

 .۴٨٨و  ۴٨١، ۴۶۶همان سند، ص - ١٨

 .۴٨۵همان سند، ص - ١٩

 . ۴٨۶همان سند ص - ٢٠

 .۴٨٧همان سند، ص - ٢١

ای است مفصل که وضعيت هسته،  ، نامه۵٩ خرداد ٢۵صدر در تاريخ  نامه به آقای بنی- ٢٢

روزنامه، انتخابات رياست جمهوری، کنگره انقالب اسالمی، دفتر رياست جمهوری، و 

 . همراه با پيشنهادهايی به ايشان تقديم شده و فتوکپی آن نزد اينجانب موجود است

 . ۴٨٧صدر، ص  خيانت به اميد، ابوالحسن بنی- ٢٣

، ص ١٣٨اندی دمحم جعفری، جلد اول، انتشارات برزاوند،  اوين گاهنامه پنج سال و- ٢۴

 .١٠٧ـ ١٠٩

 . همان سند- ٢۵
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 .۴٨٨و  ۴٨٣خيانت به اميد، ص - ٢۶

گری  افراطی«سرمقاله . ٢، ص ٨٣، مهر ماه ۶٠٣انقالب اسالمی در هجرت، شماره - ٢٧

 »سوختن فرصتها به آتش قهر است

آقای دکتر . تر رياست جمهوری رفتمبود که روزی به دف ۵٩فکر کنم اواخر بهمن ماه - ٢٨

ايد، در دفتر  در حضور آقای تقوی از ايشان پرسيدم، چطور شما آمده. ممکن آنجا بود

ّ      صدر را قبول ندارم ام ا در  من خط فکری آقای بنی: رياست جمهوری کار کنيد؟ پاسخ داد                    

صدر کار کنم  وضعيت فعلی چنين تشخيص داده شده که بيايم اينجا برای حمايت از آقای بنی

 )نقل به مضمون(

 .همان سند- ٢٩

" توحيدی"در مجلس خبرگان نيز درباره کلمه «: منظور از سر و صداها اين است- ٣٠

ناگزير طی چند مقاله راجع به . آنهمه سر و صدا کردند و نگذاشتند تصويب بشود

 ).۴٧٠صدر، ص  خيانت به اميد، ابوالحسن بنی(» .توضيح دادم" توحيدی"

 .۴٧٠صدر، ص  نت به اميد، ابوالحسن بنیخيا- ٣١

گری  افراطی«سرمقاله . ٢، ص ٨٣، مهر ماه ۶٠٣انقالب اسالمی در هجرت، شماره - ٣٢

 . »سوختن فرصتها به آتش قهر است

 .٢، ص ١۶٠۶۴، شماره ۵٨بهمن  ١١اطالعات، پنجشنبه - ٣٣

مرداد  ٨، چهارشنبه ١٣٧ـ١٣٨گذرد، ج دوم، ص  جمهور چه می روزها بر رئيس- ٣۴

١٣۵٩ . 

 .١۵، ص ٣۴٩، شماره ۵٩آبان  ١٩انقالب اسالمی، چهارشنبه - ٣۵

 . متن کامل سخنرانی ١٠و  ٢، ص ۴٠۴، شماره ۵٩آبان  ٢٩انقالب اسالمی، پنجشنبه - ٣۶

مرداد  ٨، چهارشنبه ١٣٨ـ ١٣٧گذرد، ج دوم، ص  روزها بر رئيس جمهور چه می- ٣٧

١٣۵٩. 

 . جمهور کارنامه رئيس ٢، ص ۴١۴، شماره ۵٩آذر  ١١شنبه  انقالب اسالمی، سه- ٣٨

 ٣٠شنبه  ، جمعه تا سه١۴٧ـ١۴٨، ص ۵گذرد، ج  روزها بر رئيس جمهور چگونه می- ٣٩

 .۵٩دی 

 .١٠، ص ۴۵٧، شماره ۵٩بهمن  ۵انقالب اسالمی، يکشنبه - ۴٠
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هللا الهوتی و استنتاج از کنار هم قرار  حسب گفته آيت ٣١و  ١۴ـ ١۵همين نوشته، ص - ۴١

 .ن اليه های مختلف در اين رابطهداد

برای توضيح در مورد ستاره، رهبر و يا مرکز ثقل انقالب نگاه کنيد به همان سند، ص - ۴٢

و  ۵١ـ  ۵٢شناسی زندانی و زندانبان ص  و کتاب اوين، جلد دوم، جامعه ۴٠٨ـ۴١٧

  .رهبر و جايگاه ويژه، رهبر و يا مرکز ثقل. ١٢۵ـ١٢٧

پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، از دمحم در اين رابطه در کتاب - ۴٣

  . ، توضيحاتی آمده است به آنجا مراجعه کنيد٣٩٩ـ۴٠٨جعفری، در فصل دهم آن ص 

 .۴۵۵- ۴۵۶صدر، ص  خيانت به اميد، ابوالحسن بنی- ۴۴

 .٣٧٠همان سند، ص -- ۴۵ 

ام اما آقای  نديده من خودم نامه مصطفی شعاعيان به مصدق و پاسخ دکترمصدق را بوی- ۴۶

هوشنگ کشاورز صدر برای نگارنده تعريف کرد که هم نامه و هم پاسخ آن را خود مالحظه 

  . کرده است

  .٧۵سياست موازنه منفی، حسين کی استوان، ص  - ۴٧

  .١١٨، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، چاپ انتشارات انقالب اسالمی، فوريه - ۴٨ 

، »١پاريس و تحول انقالب از آزادی به استبداد ـ«کتاب  اسناد ذکر شده در سه گانه- ۴٩

برخورد دو خط «و » ٢گيری و جانشيان انقالب تحول انقالب از آزادی به استبداد ـ گروگان«

که هر کدام مکمل ديگری است » ٣تحول انقالب از آزادی به استبداد ـ  ١٣۶٠يا کودتای 

 . گردآوری شده است

: وی بر مشروعيت، مشروطه صادر کردند عبارتند ازسه مجتهد بزرگ نجف که فت- ۵٠

 . مالدمحم کاظم خراسانی، عبدهللا مازندرانی و حاج آقا بزرگ طهرانی

جبهه ملی سوم برحسب گزارش سرهنگ غالمرضا نجاتی، در تاريخ سياسی بيست و - ۵١

، با شرکت نهضت ١٣۴۴، در داخل کشور، در تابستان ٣٣١پنج سالۀ ايران، جلد اول، ص 

آزادی، حزب ملت ايران، حزب مردم ايران، حزب سوسياليست خليل ملکی و سازمان 

                                       ً                                        دانشجويان جبهه ملی، موجوديت خود را رسما  اعالم کرده ولی نظر به اينکه سازمان جديد 

 . متناسب با جو اختناق و شرايط جديد نبود، ديری نپائيد
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 جعفری، انتشارات برزاوند پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، دمحم- ۵٢

 . ١٧ـ١٨، ص ١٣٨٣

 . ٢٠ـ٢١همان سند، ص - ۵٣

ّ         دکتر دمحم مصد ق همچنان- ۵۴  ١٣۴۶اسفند  ١۴برد در  که در تبعيد و تنهايی به سر می          

 .دارفانی را وداع گفت

مهندس فرامز معتمد . سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان- ۵۵

  ٢٢/١١/١٣۶٠جلد، به نقل از سخنرانی مهندس بازرگان مورخ دزفولی، چاپ دوم، پشت 

  

  
  
  
  
  
  
  
 






