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 مؤلف مقدمھ
 بنام آنكھ ھستى نام از او یافت

    
 :در مورد انقالب اسالمى ایران سھ دیدگاه مختلف وجود دارد  
را از سالھا  دیدگاه اول بر این است كھ بیگانگان، آقاى خمینى و بعضى از روحانیون 

پیش از انقالب و از ابتدا در چنتھ خود داشتھ و در موقع مناسب وى را وارد صحنھ كرده 
این دستھ كھ پیروتئورى . اند و رژیم جمھورى اسالمى را بدست وى مستقر گردانیده

توطئھ واصالت قدرت ھستند، معتقدند ھر اتفاقى كھ در كشورى و بویژه در جھان بھ 
ً      ھا بوده و غالبا  ھم مى ھد، با صالحدید و حمایت خارجىاصطالح سوم رخ د گویند ھمھ                 
 .ھا است چیز زیر سرانگلیسى

گوید كھ انقالب، یكدست در دست مردم بوده و ھیچ قدرت خارجى  دیده گاه دوم مى   
، مردم با "گل برشمشیرپیروز شده است"درآن نقش نداشتھ است وبقول معروف 

اداره انقالب دست خود مردم بوده و حركت خودجوش  سازماندھى خودجوش عمل كرده،
 . موجب پیروزى انقالب شده است

ھر یك از دو دیدگاه، استدالل و دالیل ویژه خود را دارد كھ آن را ھمراه با قرائن،   
 .دھند شواھد، اسناد و مداركى دال برصحت نظریھ خود ارائھ مى

بر این نظریھ استواراست  -شده استكھ موجب پدید آمدن كتاب حاضر  -دیده گاه سوم  
ھا وھم خود رژیم گذشتھ، در بوجود آمدن و پیروزى انقالب و  كھ ھم مردم،ھم خارجى

 .اند ایجاد قدرت جانشین نقش داشتھ
كتابى كھ فراروى شماست، شامل دو بخش جداگانھ است كھ از خالل مطالعھ، ھردو  

عضى وقایع را حول و حوش بخش اول، رویدادھا و ب. بخش آن قابل تشخیص است
 .پردازد كند و بخش دیگر بھ تجزیھ و تحلیل آنھا مى انقالب گزارش مى

 : رویدادھا و وقایع نیز شامل دو قسمت است 
قسم دوم با استفاده از منابع مختلف تحریر  ام و را كھ خود شاھد و ناظر بودهقسم اول  

 . گردیده است
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لبى كھ از منابع دیگر استفاده شده است، خالى از ام كھ نقل قولھا و مطا كوشش كرده   
 .سقم باشد، اما مسئولیت نقل قولھا و گفتار ھر كسى بعھده راوى آنست

تجزیھ و تحلیل وحتى نقل قولھا وحى منزل نیستند وممكن است ازخطا و نقص مبرى  
فكار صاحب این قلم چنین ادعائى نداشتھ وندارد، بلكھ تنھا بھ خاطر تنویر ا. نباشند

عمومى و احساس مسئولیت نسبت بھ آنچھ بر كشور ما گذشتھ است، دست بھ نگارش 
این كتاب زده است تا شاید براى نسل حاضر و نسلھاى آینده بعنوان یك تجربھ، مورد 

 .بھره بردارى قرار گیرد
 ٣٠از دوست ارجمند آقاى علیرضا بھزادى كھ پس از مطالعھ دستنوشتھ، با بیش از  

ب و طرح سئوالھایى موجب افزودن بعضى مطالب و تصحیح بعضى دیگر صفحھ مطل
ام آقاى دكتر حسین رضازادگان  كھ  ھمچنین از برادر گرامى. گردید، كمال تشكر را دارم

پس از مطالعھ درمورد محتواى كتاب با اینجانب ساعتھا بھ بحث و گفتگو نشست و با 
كتاب مرا یارى داد، صمیمانھ تشكر نظرات اصالحى و انتقادى خود در بھبودبخشیدن 

 .كنم مى
ھاى برخى از بخشھا  مراتب امتنان خود را از برادر عزیزم آقاى على امیرحسینى كھ داده 

 . دارم را در اختیارم گذاشت ابراز مى
ازتمام كسانیكھ دركار تایپ، تصحیح، حك و اصالح كتاب با  سپاس ودرودفراوان خودرا 

 .دارم اند، صمیمانھ اعالم مى مك ویارى نمودهكمك بى شائبھ خود مرا ك
صدربا صبرو حوصلھ تمام،  دوست عزیزواستاد مبارزآزادیخواھم آقاى ابوالحسن بنى 

. صفحھ دستنوشتھ را مطالعھ كرده و بھ اندازه كتابى برآن حاشیھ زده است ٦٠٠بیش از
 :ھاى اصالحى وانتقادى ایشان محتوى سھ نوع اطالعات است حاشیھ

وع اول، اطالعات اصالحى از برخى وقایع و رویدادھاست كھ در دقیقتر كردن آنھا ن   
نوع دوم، شامل طرح سئوالھا و انتقادھایى است كھ از بعضى از . است كمك شایانى كرده

و سوم . قسمتھا بعمل آمده و آنچھ را كھ درست تشخیص داده شده، اصالح گردیده است
نظر نویسنده ھمخوانى نداشتھ، در اینصورت بھ توضیح گیرد كھ با  نظریاتى را در برمى
اند صمیمانھ  از راھنماییھا و زحماتى كھ با سعھ صدر متقبل شده. ام و پاسخ آنھا پرداختھ

كنم و پیروزى و موفقیت ایشان و ھمھ را براى ایجاد و استقرار آزادى و مردم  تشكر مى
 .ساالرى از درگاه خداوند مسئلت دارم
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اما بھ دالیل مختلفى تا این زمان . بھ پایان رسیده است ١٣٧٧اب در دیماه نگارش كت   
سالى كھ از تأخیر انتشار آن  ٦-٥بھمین سبب در طول . موفق بھ انتشار آن نشدم

اى در رابطھ با انقالب عرضھ شده است، براى  میگذرد، ھر از گاھى كھ اطالعات تازه
لذا اگر در بعضى . ام آنھا را بھ كتاب افزوده دقیق كردن مطلب و اطالع بیشتر خوانندگان،

 .طلبم شود، از ھمھ پوزش مى از بخشھاى كتاب ناھمآھنگى در مطالب آن دیده مى
  

 دمحم جعفرى                                    
 لندن -  ١٣٨٣فروردین                                         

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥     

  

 

 دوم پچا بر مقدمھ
 

و پنجسال و اندی . بازداشت و روانھ زندان شدم ٦٠بعد از اینکھ در اواخر خرداد سال    
از عمر خود را در محبس والیت فقیھ گذراندم، در طول مدتی کھ در زندان بھ سر می 
                                      ً                                            بردم، این فکر مرا رھا نمی کرد  و دائما  در این اندیشھ بودم کھ چرا انقالب ما کھ ھدفش 

تقالل، عدالت و رشد و حقوقمداری بود، بھ استبداد تمام عیار والیت مطلقھ آزادی، اس
بر اساس یک .  تبدیل شد؟  جستجوی دالیل نامیمون این تحول مرا آرام نمی گذاشت

برنامھ پژوھشی شبانھ روزی کھ سال ھای پیش و در دوران طوالنی زندان پس از 
ر از این محبس رھا شدم، بھ عنوان انقالب تدوین کرده بودم، تصمیم گرفتھ شد کھ اگ

وظیفھ اخالقی و میھنی مسائلی را کھ خود در جریان انقالب، شاھد بوده و یا نقشی در 
آن ھا داشتھ ام در حد امکان برای نسل حاضر و نسلھای آینده و ثبت در حافظھ تاریخی 

  . کشور بھ رشتھ تحریر در آورم
بھ ترتیب اھمیت . جا مرا یاری خواھد کرداما چون نمی دانستم کھ رشتھ عمر تا ک    

موضوعات و اولویت  ذھنی و فرصت تحقیقی ایجاد شده، بھ نگارش مطالب مختلف 
با اطالعات و  وقایعی کھ خود از آن دوران شاھد بودم  و بر اساس اسناد و . پرداختھ شد

در تھران کھ  مدارکی کھ بھ دست آورده بودم،  با این نتیجھ رسیدم کھ بذر استبداد، نھ 
و .  و لذا در اولین فرصت بھ این کار مھم پرداختھ شد. است  در نوفل لوشاتو پاشیده شده

نامیده شد، در اختیار » پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی بھ استبداد«این اثر کھ 
در این کتاب با استناد بھ اسنادی کھ تا آن زمان در اختیار نگارنده . عموم قرار گرفت

ام کھ بذر  ام، معلوم کرده وده و یا بھ استناد رویدادھا کھ خود شاھدشان بودهب
انحصارگری، قدرت طلبی و استبداد، در زمانی پاشیده شد کھ آقای خمینی در فرانسھ 

بودند، اما کسی کھ راھکار قبضھ کردن قدرت را              ً                   گرچھ تلویحا  بذرپاشان معرفی شده. بود
سان کھ  کار پیشنھادی نیز آن  راه. بود، معرفی نشده بود در اختیار آقای خمینی گذاشتھ

آقای دکتر . است، نیز، شناسائی نشده بود آقای دکتر یزدی در خاطرات خود، تبیین کرده
ابراھیم یزدی بارھا گفتھ بود کھ برنامھ سیاسى امام و چگونگى انتقال قدرت توسط 
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ولی او، ھر گز، سخنی از . ستاینجانب تھیھ و در اختیار آقای خمینی قرار گرفتھ ا
تا اینکھ خوشبختانھ آقای دکتر . محتوای این برنامھ سیاسی  بر زبان و قلم نیاورده بود

سال (سال  بعد از پیروزی انقالب  ٣٧یزدی خاطرات خود را در چھار جلد حدود 
،  ھم  چاپی آن منتشر شد و ھم در فضای مجازی آقای یزدی در سایت خود آن )١٣٩٣

است، ھم با والیت   طرحی کھ آقای دکتر یزدی انتشار داده. اختیار ھمگان قرار داد را در
جمھور مردم و ھم با استقالل و آزادی ھر شھروند ایرانی و ھم با استقالل و آزادی ملت 

کار مخفی   و لذا طبق راه. ناپذیر دارد  ایران و سازماندھی بر وفق این اصول تضاد آشتی
ی، ھدف بر قب ّ             و سر  ضھ کردن قدرت  استوار بوده است و نھ بر استقرار والیت جمھور    

ّ                                                          طرح سر ی راه بردی، بھ وضوح نشان می دھد کھ  بذر پاشان استبداد و  .  مردم      
  .انحصارگران چھ دستھ و گروھایی بوده اند

بر اساس نکتھ فوق و با توجھ بھ اینکھ در فاصلھ  بیش از ده سالی کھ از نشر چاپ 
گذرد و در این فاصلھ زمانی اسناد و گفتھ ھای تازه تری از پرده برون نخست کتاب می 

در چاپ دوم عالوه بر مطالب پیشین کھ . افتاده است، چاپ بعدی کتاب فرض دانستھ شد
بازخوانی و حک و اصالح شده اند، نکات تازه تر بھ دست آمده کھ بھ صحت و تحلیل 

داختن بیشتر بھ موضوع ھای و موجب روشنائی ان، مطالب پیشین کمک می کرد
 مطروحھ در آن ھا می شد، ھر کدام در جای مناسب خود در ھر بخش گنجانده شد،

ّ                            طرح سر ی چگونگی قبضھ کردن قدرت در « عالوه بر آن ھا دو فصل دیگر تحت عنوان       
ً                   کھ ھر دو فصل قبال  در وبسایتھا منتشر  » آیا باید گفت و یا نباید گفت؟ « و » ٥٧انقالب                  

  .  بود، بھ کتاب افزوده گردیدشده 
نکات تکرار شده در بعضی از قسمت ھا، نھ بھ منظور اطالۀ کالم بلکھ جھت حفظ 
پیوستگی مطالب مطروحھ آورده شده ، افزون بر اینکھ در ھر جا وجھھ خاصی از آن 

  .  نیز منظور نظر بوده است
شنائی بیشتر بھ تاریخ امید است کھ چاپ جدید و نکات افزوده شده بھ آن، موجب رو    

  .  و خوانش دقیق تر آن  را برای ھمگان فراھم آورده باشد
  

  ١٣٩٧دمحم جعفری ماربینی ،  لندن    زمستان    
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 در پاریس

  مدخل
كھ مصادف با انتخابات ریاست جمھورى آمریكا بود، جیمى  ١٣۵۵در نیمھ دوم سال    

و جلوگیرى از تراكم تجھیزات » دفاع از حقوق بشر«كارتر كاندیداى حزب دمكرات با شعار 
با پیروزى وى در انتخابات و . را آغاز كرد نظامى در خاورمیانھ، فعالیت مبارزاتى خویش

كردن حقوق بشر و محدود كردن فروش  المللى استوار كردن سیاست خارجى خود بھ بین
 .كند اسلحھ بھ جھان سوم، شاه فكر كرد كھ در باره ایران صحبت مى

از دعوت ) ١(ب .یك سال پیش از انقالب در لندن در خانھ آقاى دكتر تقى زاده، آقاى ب" 
نفر از قماش مرا بھ  ٣٠ھا  گفت آمریكائى. شدنشان بھ سفارت آمریكا صحبت بھ میان آورد

بھ ما گفتند كھ گردانندگان كنونى رژیم ایران در فساد غوطھ . سفارت دعوت كردند
اگر شماھا حاضرید وارد گود بشوید، ما . خورند و انقالب سفید ھم شكست خورده است مى

 )٢."(اداره امور كشور را در دست بگیریدكنیم تا  ھمھ گونھ كمك مى
از آن بھ بعد آمد و رفت مخالفین بھ سفارت و نیز بھ آمریكا و گشودن باب مذاكراه    

تجمع احزاب، گروھھا و دستجات مخالف رژیم شاه نضج گرفت و متعاقب آن . شروع شد
المللى و  امات بینھاى سرگشاده مختلف بھ شاه و مق ھاى بانام و بى نام، نامھ پخش اعالمیھ

تماس با مقامات رسمى و غیر رسمى . گوناگون ازسوى مخالفین آغاز شد برگزارى جلسات
" حقوق بشر"آمریكایى ھم در ایران و ھم در آمریكا برقرار گردید و با الھام از مسئلھ 

كارتر و احتماال با چراغ سبز آمریكائیھا جمعیت طرفداران آزادى و حقوق بشر در سال 
 )٣.(تشكیل گردید ١٣۵۶

ھا  كردند و حتى بھ بعضى در این دوران آمریكائیان از مخالفین بھ گرمى استقبال مى   
                                                                          ً پیشنھاد كرده بودند چنانچھ شاه كمترین انحرافى از حقوق بشر حاصل كرد، مستقیما  

 شاه با فشار آمریكا برنامھ فضاى باز سیاسى را  ).۴(مسئوالن آمریكا را در جریان بگذارند
بھ اجراء درآورد و در این فضاى باز سیاسى ایجاد شده، شاه و رژیمش زیر ضربھ 

هللا منتظرى یكى از عوامل پیروزى انقالب، فضاى باز  مخالفین قرار گرفت و بھ گفتھ آیت
دیماه  ١٧تااینكھ در تاریخ ) ۵.(سیاسى بود كھ در بوجود آوردن آن كارتر خیلى نقش داشت

بھ » ایران و استعمار سرخ و سیاه«اى تحت عنوان  عات مقالھ، روزنامھ اطال١٣۵۶سال 
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                        ً                               منتشر كرد كھ در آن صریحا  بھ روحانیت و آقاى خمینى اھانت ) ۶(قلم احمد رشیدى مطلق
 . شده بود

مقالھ، آقاى خمینى را شخصى ماجراجو، مخالف پیشرفت علم، سرسپرده بھ استعمار    
انتشار این مقالھ در روزنامھ  .لمداد كرده بودق)  ٧(»ھندى«انگلیس و با سابقھ مجھول 

، موجى از خشم و انزجار علیھ شاه را در سراسر كشور برانگیخت و در قم )٨(اطالعات
بالفاصلھ مجالس درس و نمازھاى جمعھ و جماعت و منابر روحانیون تعطیل گشت و 

و تظاھراتى  طالب حوزه علمیھ بھ شدت بھ مقالھ منتشره در آن روزنامھ اعتراض كردند
بھ مناسبت  ١٣۵۶بھمن  ٢٩متعاقب آن در . اى كشتھ شدند برپا ساختند كھ طى آن عده

اى در تبریز صورت گرفت و راھپیمایى با شعار  چھلم كشتھ شدگان قم، تظاھرات گسترده
ھاى شاه مورد  ھا و مجسمھ مرگ بر شاه آغاز شد و بانكھا، سینماھا، مشروب فروشى

سابقھ كھ منجر بھ برخورد ارتش و پلیس با  ر این تظاھرات عظیم و بىد. تھاجم قرار گرفت
بعد از آن و بھ طور متوالى، در شھرھاى دیگر . اى كشتھ شدند تظاھركنندگان گردید، عده

شد كھ منجر بھ برخورد تظاھركنندگان با قواى نظامى و  مراسم چھلم ادوارى برگزار مى
آقاى خمینى نیز بھ مناسبت ھر كدام . گذاشت اى مىگشت و كشتھ ھایى نیز بر ج انتظامى مى

كرد و در آنھا مردم را بھ ایستادگى و مقاومت در  ھایى صادر مى از این وقایع، اعالمیھ
ھا بطور گسترده در داخل و خارج از كشور  خواند و این اعالمیھ برابر رژیم شاه فرامى

 .رسید پخش و بھ اطالع ھمگان مى
نفر  ۴٠٠سینما ركس آبادان بھ آتش كشیده شد و حدود  ١٣۵٧ال مرداد ماه س ٢٩در    

این آتش سوزى موجى از نفرت را نسبت بھ . زن و مرد، كوچك و بزرگ در آتش سوختند
شاه و رژیمش ایجاد كرد و آقاى خمینى اعالمیھ شدیدى در محكوم كردن این جنایت ھولناك 

، )٩(ندان جمھورى اسالمى بدست آوردماما بنا بر اطالعاتى كھ نگارنده در ز. صادر نمود
این عمل بدست انقالبیون بظاھر اسالمى انجام پذیرفتھ است و بنا بھ تحقیق روزنامھ 
انقالب اسالمى در ھجرت، این عمل وسیلھ گروھى از رشیدیان، بعضى از سیاسیون 

جراء وابستھ بھ دكتر مظفربقایى و تنى چند از روحانى مرتبط با آنھا طرح ریزى و بھ ا
درپى و آتش زدنھا و كشتھ شدنھا، سرتاسر كشور را  تظاھرات پى) ١٠.(درآمده است

فراگرفتھ بود و مبارزین داخل و خارج از كشور، در ارتباط و تماس دائم با یكدیگر قرار 
ھاى  ھا و اطالعیھ اعالمیھ. كردند گرفتھ بودند و مرتب بھ داخل و خارج از كشور سفر مى
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شد  ر مراجع دینى و غیر دینى، از رادیوھاو تلویزیونھاى غربى پخش مىآقاى خمینى و سای
بحث وانتشار مسائل ایران در رأس دستگاھھاى خبرى و . رسید و بھ گوش ھمگان مى

 .ارتباط جمعى كشورھاى اروپایى و آمریكا قرار گرفتھ بود
دى كھ ایجاد بھ بعد بر اثر فعالیتھا و شرائط مساع ١٣۵۴در خارج از كشور از سال     

گرفت و  شده بود، جو دانشجویى و مبارزاتى، كم كم در اختیار دانشجویان مسلمان قرار مى
براثر فعالیتھاى گسترده فرھنگى و انتشاراتى و برپایى جلسات سخنرانى در شھرھاى 

كرد، توده دانشجویى بھ اسالم گرایش پیدا  مختلف اروپایى كھ روز بھ روز گسترش پیدا مى
اتحادیھ انجمنھاى اسالمى دانشجویان در اروپا، آمریكا و كانادا، این فعالیتھا را . دكردن مى

 .داد سازماندھى و جھت مى
كردم، ازسال   نگارنده كھ درچھارچوب اتحادیھ انجمنھاى اسالمى دانشجویان فعالیت مى   

ى، صدر درارتباط بوده و مسائل مختلف سیاس بھ بعد بطور مستمر با آقاى بنى ١٣۵١
رسید و  مذھبى، تاریخى و تشكیالتى و آنچھ كھ در مورد سرنوشت و آینده كشور بنظرم مى

گذاشتم  شد را بھ طرق گوناگون با ایشان درمیان مى یا در مجامع مختلف اروپایى مطرح مى
و بھ منظور بحث و مشورت در مورد مسائل مختلف با دوستان انجمن اسالمى پاریس و 

 .كردم دیار سفر مىصدر، بدان  آقاى بنى
كھ مصادف با عید فطر بود، مردم سراسر تھران بھ سوى  ١٣۵٧سیزدھم شھریور ماه    

قیطریھ كھ مركز برگزارى نماز عید فطر بود بھ راه افتادند و بعد از برگزارى نماز عید 
این تظاھرات گسترده و عظیم . فطر،توده عظیم مردم بھ راھپیمایى با شكوھى دست زدند

 ١٧متعاقب این تظاھرات، تظاھرات دیگرى در. كوچكترین حادثھ خونینى پایان یافتبدون 
سازمان داده شد كھ منجر بھ برخورد نیروى نظامى ) ژالھ(در میدان شھدا  ١٣۵٧شھریور

 ١٢اى درتھران و  شھریور، طى اعالمیھ ١٧دولت در ساعت شش صبح روز . با مردم شد
ماه اعالن كرد و مردم بدون اطالع از اعالن  ۶ شھر بزرگ دیگر حكومت نظامى بھ مدت

حكومت نظامى ھمینكھ در میدان ژالھ بھ تظاھرات پرداختند، از ھمھ طرف با نیروھاى 
در این تظاھرات خونین عده زیادى . نظامى روبرو شدند و آنھا بسوى مردم شلیك كردند

بھ مناسبت این  شھریور كھ مصادف با روز جمعھ بود، ١٧و بدینسان ) ١١(كشتھ شدند
بنا بر اطالعاتى كھ وسیلھ مبارزین داخل بھ . نام گرفت» جمعھ سیاه«كشتار وحشتناك، 

خارج از كشور رسیده بود، اكثر رھبران تظاھرات و مردم وحشت كرده و بھ این نتیجھ 
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رسیده بودند كھ مبارزه گوشت با درفش غیر ممكن است و بھتر است كھ در این مرحلھ تن 
ش با رژیم بدھند و بھ تشكیل و شركت در یك حكومت نیم بند پارلمانى مشروطھ بھ یك ساز
  .قناعت كنند

یكى دو روز بعد از جمعھ سیاه براى دیدار و گفتگو با دوستان بھ پاریس سفر كردم و در    
گفت،  در آنطرف احمد آقا بود كھ مى. صدر بودم كھ از نجف بھ وى تلفن شد منزل آقاى بنى

صدر  جنبش شكست خورد و سپس پیغام آقاى خمینى را بھ آقاى بنى! ام شدھمھ چیز تم
 :گویند مى) آقاى خمینى(پدرم : احمد آقا گفت: داد، كھ مضمون آن چنین است مى

ً                                                                            اوال  یك تحلیلى از اوضاع و احوال فعلى و سیر حوادث برایم بفرستید و در ثانى نظرخود      
چون . ھ كنید كھ بھتراست چھ موضعى اتخاذ شودرا نسبت بھ این حادثھ اخیر بگویید واضاف

آورند و  تواند مقاومت كند و فشارمى گویند كھ گوشت دربرابر گلولھ نمى ازتھران مرتب مى
گویند بھتر است كمى كوتاه بیایم تا آنھا بتوانند در مورد انتخابات آزاد و بھ وجود آمدن  مى

 :ب بھ این مضمون در جواب گفتصدر قری آقاى بنى .یك حكومت ملى بھ توافق برسند
اى  بھ پدرتان بگویید كھ نظر من این است كھ آقا باید قدمى بھ عقب برندارد و باید اعالمیھ 

. بدھند ومردم را بھ استقامت و مقاومت ھرچھ بیشتر دعوت كنند و این زور آخر رژیم است
پیروز شود و با راه شود كھ بر نھضت  اگرآقا در این مرحلھ كوتاه بیایند، رژیم موفق مى

انداختن سروصداى یك حكومت نیم بند آزاد و بعد از خاموش كردن مردم، بھ قلع و قمع 
زند، نباید اجازه داد كھ نفس تازه  ھمھ خواھد پرداخت و حاال كھ رژیم نفسھاى آخر را مى

 .ماند مى روند و رژیم ثابت و پابرجا خالصھ اگرآقا كوتاه بیایند، آقا و نھضت از بین مى. كند
یكى دو روز بعد، آقاى خمینى اعالمیھ شدید اللحنى صادر كرد و در آن مردم را بھ    

بعد از این مكالمھ تلفنى از نجف، ) ١٢.(استقامت و مقاومت در برابر رژیم شاه دعوت كرد
ھا و اوضاع جارى و نیز نظرات مفسرین و اظھارات  صدر بر اساس داده آقاى بنى

از ایران، تحلیلى از وضعیت جارى مملكت تھیھ كرد و در پایان آن ھاى گروھى  رسانھ
تحلیل، پیشنھاد كرد كھ الزم است آقاى خمینى دستور تشكیل یك شوراى عمومى را بدھند 
كھ در آن از تمام استانھا، افراد اس و قص دار بتوانند وارد شوند و مسائل جارى مملكتى 

صدر این تحلیل را ھمراه با پیشنھادھاى  آقاى بنىسپس . را در این شورا حل و فصل نمایند
من ھم بعد از دیدار و گفتگو با دوستان بھ برلین . خود براى آقاى خمینى بھ نجف فرستاد

  .بازگشتم
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 پاریس بھ خمینى آمدن 
   

ھاى اسالمى دانشجویان در اروپا در حال برگزارى  چھاردھمین كنگره  اتحادیھ انجمن   
، در ۵٧مھرماه سال  ١٢- ١۴ت نمایندگان انجمنھاى عضو اتحادیھ  ساالنھ خود با شرك

یكى دو روز . در آلمان غربى بود Hagenشھر  ) Jugendherberger(كاخ جوانان  
بھ كنگره اطالع داد كھ آقاى خمینى بھ )  ١٣(مانده بھ ختم كنگره، آقاى صادق طباطبایى

 .یس ھستند                                     ً       پاریس پرواز كرده است و رھبر انقالب فعال  در پار
بعد از اعالم این خبر كنگره كار اصلى خود را متوقف كرد و كم و كیف این سفر را از    

بدنبال توافق شاه و صدام حسین در الجزایر، : آقاى طباطبایى گفت. آقاى طباطبایى جویا شد
صدام حسین مانع آزادى و فعالیتھاى آقاى خمینى شده است و فشار آورده است كھ آقاى 

سر مرز عراق و . كنند از عراق خارج شوند و آقا بھ سوى مرز كویت حركت مى خمینى
كند و سرانجام آقاى  كویت، دولت كویت اجازه ورود آقاى خمینى را بھ كویت صادر نمى

گیرند كھ بھ پاریس سفر كنند و لذا بھ  خمینى از كویت بھ بغداد و بعد از مشورت تصمیم مى
ملھ ھمراھان آقاى خمینى در این سفر آقاى دكتر ابراھیم یزدى از ج. اند پاریس پروازه كرده

است كھ شب قبل از حركت آقاى خمینى بھ كویت، بھ عراق رفتھ بود و روز بعد باتقاق 
 .آید آقاى خمینى و ھمراھان بھ سوى كویت و بعد بھ پاریس مى

ت خود بعد از شنیدن این خبر ھمھ شركت كنندگان در كنگره از خوشحالى در پوس   
توانند در پاریس با رھبر انقالب  گنجیدند و ھمھ شاد و مسرور بودند كھ باالخره مى نمى

بعد از یكى دو ساعتى كھ بھ خاطر این خبر، كار نشست متوقف شده بود، كنگره . دیدار كنند
تعدادى از شركت كنندگان و ازجملھ آقاى طباطبایى بھ پاریس . دوباره كارش را از سرگفت

دند، ولى چون اینجانب رئیس كنگره بودم، مجبور شدم تا ختم كنگره در آنجا حركت كر
، اسناد و مدارك اتحادیھ و )١۴(پس از ختم كار كنگره و انتخاب ھیئت مدیره جدید. بمانم

مصوبات نشست در سال جارى بھ ھیئت مدیره تحویل داده شد و پس از خداحافظى، بعضى 
صیل خود و بعضى دیگر از ھمانجا بسوى پاریس از دانشجویان بسوى شھرھاى محل تح

  .اینجانب نیز از ھمانجا بھ پاریس رفتم. حركت كردند
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 پاریس در خمینی آقای مقر  
  
كند، بھ آقایان ابوالحسن  ھنگامى كھ آقاى خمینى از بغداد بسوى پاریس پرواز مى  

پاریس خواھد آمد و  شود كھ آقا بھ و حسن حبیبى خبر داده مى  زاده صدر، صادق قطب بنى
پس از ورود آقاى . روند آنھا نیز باتفاق سایر دوستان خود براى استقبال بھ فرودگاه مى

و حبیبى و دیگران كھ بھ استقبال   زاده صدر، قطب خمینى و ھمراھان بھ فرودگاه، آقاى بنى
ز میل كنند و ھركدام نی آمده بودند، با آقاى خمینى و ھمراھان احوالپرسى ومصافحھ مى

صدر ھر كدام جداگانھ محلى را براى  و بنى  زاده آقاى قطب. دارند كھ آقا بر آنھا وارد شود
در فرصتھاى مختلف بھ    آقاى خمینى   زاده آقاى قطب. اقامت موقت آقا در نظر گرفتھ بودند

 ھنگامى كھ آقاى خمینى و مستقبلین .گوید، منزل و ھمھ چیز براى اقامت آقا آماده است مى
شوند  آیند، آقاى خمینى سوار ماشینى مى از سالن فرودگاه جھت رفتن بھ پاریس بیرون مى

آورده ] ن. صحیح آن فائق بی ریا است[صدر بھ ھمراھى آقاى منصور بى ریا  كھ آقاى بنى
صدر براى آقا  شوند كھ آقاى بنى و بدینسان آقاى خمینى وھمراھان بھ منزلى وارد مى. بود

: یده برادرآقاى خمینى گفتھ بودو سپس در قم آقاى پسند. ظر گرفتھ بودبطور موقت در ن
 .»صدر وارد شدند آقاى ابوالحسن بنىامام خمینى بر«
اى بنام كشان   صدر از سالیان قبل در حومھ شھر پاریس در محلھ آقاى بنى  
)Cashan(تر از آپارتمان صدر دو سھ بلوك آنطرف سكونت داشت و بھ تازگى آقاى بنى 

خودشان، آپارتمانى را براى آقاى احمد غضنفرپور و ھمسرش خانم سودابھ سدیفى اجاره 
كرده بود و آنھا بھ آنجا نقل مكان كرده ولى ھنوز بھ درستى تمام اسباب و اثاثیھ خود را 

بنا بھ پیشنھاد سودابھ و احمد، آن آپارتمان در اختیار آقاى خمینى و . جابجا نكرده بودند
  .ر گرفتھمراھان قرا

بعد از آنكھ آقاى خمینى در محلھ كشان در آن آپارتمان كوچك سھ اطاقھ مستقر شدند و    
خبر بھ اطراف و اكناف جھان مخابره شد، از ھمھ سوى جھان بویژه از ایران و اروپا 
مردم بطرف پاریس حركت كردند و قبل از ھمھ، عده زیادى از اعضاء اتحادیھ انجمنھاى 

و چون در اثر اقامت آقا، محلھ كشان و . ان در اروپا وارد پاریس شدنداسالمى دانشجوی
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اطراف آن شلوغ شد و آپارتمان نیز گنجایش پذیرایى از این تعداد افراد را نداشت و مردم 
محل نیز شكایت كردند، بعد از چند روزى آقاى مھدى عسگرى ویالى خود را در نفلوشاتو 

ھمراھان . آقاى خمینى و ھمراھان بھ آنجا نقل مكان كردند در اختیار آقاى خمینى قرار داد و
آقایان امالیى، فردوسى پور، سید : آقاى خمینى عالوه بر آقاى دكتر یزدى عبارت بودند از

تم كنگره اتحادیھ اینجانب ھنگامى كھ بعد از خ. و احمد آقا خمینى) زیارتى(حمید روحانى 
كشان در منزل احمد و سودابھ كھ با پیشنھاد  ھنوز آقاى خمینى در محلھ بھ پاریس رفتم،

رابطھ با اقامت در . صدر در اختیارشان قرار داده بود، ساكن بودند خودشان آقاى بنى
 :در زیر خواھد آمد ت خود آورده توضیح کوتاھی خمینی و آنچھ دکتر یزدی در خاطرا

برد، آقای فائق بی ریا اوال راننده ماشینی کھ آقای خمینی و ھمراھان را بھ محل سکونت   
. متذکر شده است) ١۵(بود و نھ  آقای غضنفرپورکھ آقای دکتر یزدی در خاطرات خود 

ً                                                             ثانیا  ھر کسی می داند کھ آقای خمینی و نھ ھمراھان وی، آقای غضنفر پور را نمی       
 مرحوم پدرشدوستی کھ با کھ آقای خمینی از بنی صدر و ی شناختند، بلکھ روی شناخت

بنی صدر بھ او گفت کھ بفرمائید سوار شوید منزل برای  قتیداشت، و بنی صدرآیت هللا 
ِ                                  اقامت و استراحت آماده است، گوئی منزل از آن  ھر کسی دیگری ھم کھ می بود، آقای                                           

در چند جای خاطرات خود نگرانی  اما آقای دکتر یزدی. خمینی بر بنی صدر وارد شده است
ی صدر وارد شده است بھ نحوی ابراز می دارد، از جملھ خود را از اینکھ آقای خمینی بر بن

این اولین تخطی «: در یک جا می گوید ، محل اقامتی کھ برای آقا اختصاص داده شده بود
اما در آن . روشن بود کھ چرا چنین ترتیب داده شده است. از برنامھ ی پیش بینی شده بود

صور تاراجی گزارش می کند کھ در جای دیگر وقتی من )١۶(» موقع جای اعتراض نبود
  : خمینی بر بنی صدر وارد شده است، باز ھم نگرانی خود را چنین ابراز می دارد

اولین خبرنگار ایرانی کھ از پاریس گزارش سفر بھ پاریس را بھ ایران فرستاد آقای «
آقای خمینی ھنوز در آپارتمان آقای . منصورتاراجی از روزنامھ ی اطالعات بود

بھ توصیھ یکی . (تاراجی گزارشی کھ تھیھ کرده بود برای من خواند. رپور بودنددکترغضنف
ازسردبیران اطالعات کھ درھمان روزھا در پاریس بود و بھ محل اقامت آقای خمینی آمده 

دراین گزارش خبری آمده بود کھ محل اقامت آقای خمینی درمنزل آقای بنی ). بود
ً          تاراجی احتماال  بی خبراز . صدراست اما . برخی از مسائل این گزارش را تھیھ کرده بود             

برداشت و قضاوت این بود کھ عالقھ مندان آقای بنی صدر از اقامت آقای خمینی در منزل 
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ھمان طورکھ گفتم منزل غضنفرپوردرمحلھ کشان .غضنفرپور می خواھند بھره برداری کنند
Cachan نزدیکی ھمان ساختمان  منزل بنی صدرھم درھمین محلھ در.در حومھ پاریس بود
  )١٧(» .واقع بود

ً              و ثالثا  داستان این ما     ۵٧وقتی در نیمھ دوم سال  :شین سواری پژو از این قرار است       
انقالب اوج گرفت، برای انجام اموری کھ آقا بنی صدر در تدارکش بود، ماشینی الزم بود، 

اسم منصور دوستکام با کمک بنی صدر وعبد الباقی آیت الھی ماشین سواری پژو ای بھ 
چند روز قبل از . خریداری شد و در اختیار ایشان برای کمک بھ انجام امور، قرار داده شد

این کھ آقای خمینی بھ پاریس بیایند، آقای دوستکام برای دیدن برادرش بھ آلمان رفتھ بود 
ی و لذا در روز موعود وی در پاریس نبود بھ این علت ماشین سواری تا  بازگشت آقا

و در آن روز  ریا از دوستان بنی صدر قرار گرفتدوستکام بھ پاریس در اختیار فائق بی 
و این ھمان ماشین سواری است کھ در طول مدتی  بی ریا رانندگی را بر عھده داشت فائق

کھ آقای خمینی در پاریس بود، آقای دوستکام خانواده خمینی را بھ ھر جا کھ الزم بود با 
  .د و در خدمت امور مختلف انقالب بوداین ماشین می بر

 

 كارھا تداخل از جلوگیرى براى چھارچوبى 
   

زاده، احمد غضنفرپور، مصطفى  بعد از ورود آقاى خمینى بھ پاریس، آقاى قطب   
كنند كھ براى جلوگیرى از تداخل  انتظاریون و بعضى افراد دیگر با ھم بحث و تبادل نظر مى

اى مشورتى مركب از  كار و حفاظت و سایر امور، كمیتھھاى  كارھا و ترتیب برنامھ
از طریق این شورا و با ھا برنامھنمایندگان گروھھاى دست اندر كار تشكیل دھند و كارھا و 

كمیتھ كیست؟ آقاى  نماینده شما در این: پرسد مى زاده آقاى قطب. مشورت آن انجام پذیرد
آقاى . ا در این كمیتھ آقاى جعفرى استگویند كھ نماینده م انتظاریون و عضنفورپور مى

گویند  گوید آقاى جعفرى، آنھا مى كند و بعد مى پس از شنیدن اسم من اول مكثى مى زاده قطب
ھم با  زاده آقاى قطب. در كمیتھ، آقاى جعفرى است) صدر یعنى گروه بنى(بلھ نماینده ما 

ً      بھرحال این كمیتھ اصال  شكل ن. گوید باشد حالت ناراحتى مى گرفت و ھر دستھ و گروھى                     
كرد كھ ھرچھ بیشتر خودش را نزدیكتر و مقربتر جلوه دھد و كارھا را بر وفق  سعى مى
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 .نظریھ و مراد خودش قبضھ كند
ھاى اسالمى دانشجویان ھم كھ خودش را در این امر بیشتر محق  ھاى انجمن اتحادیھ   
یا اعضاء نھضت آزادى خارج از  اى از اعضاء آن كھ بیشتر از طرفداران و دانست، عده مى

كشور بودند، با ھم شور و مشورت كردند و قرار گذاشتھ بودند كھ مسئولیت حفاظت و 
كارھاى دیگر تداركاتى را باید بعھده داشتھ باشند و لذا وقتى آقاى خمینى از محلھ كشان بھ 

، حفاظت از آقاى نفلوشاتو نقل مكان كردند، یكى دو سھ شب اول افراد اتحادیھ كار تداركات
 .را بعھده داشتند... خمینى و

ھنگامى كھ قرار شد آقاى خمینى بھ نفلوشاتو نقل مكان كند، بعد از ظھر روز چھارم یا    
چند ماشین براى حركت آقا بھ نفلوشاتو آماده . پنجمى بود كھ آقا وارد پاریس شده بودند

و من ھم باتفاق آقاى منصور آقا را سوار ماشین خود كرد  زاده آقاى صادق قطب. شد
دوستكام و یكى دو ماشین دیگر باتفاق ھم، ھمگى بھ طرف نفلوشاتو حركت كردیم و حدود 

بعد از ظھر بھ دھكده نفلوشاتو رسیدیم و بھ ویالى آقاى مھدى عسگرى  ۵الى  ۴ساعت 
  .كھ براى محل اقامت آقاى خمینى تدارك شده بود وارد شدیم

 

 نفلوشاتو باغ 
   

ً                                                   الى نفلوشاتو كھ بعدا  بھ باغ مشھور شد، متعلق بھ آقاى مھدى عسگرى و خانمش وی                       
ھاى ییالقى حومھ پاریس است و این باغ آقاى عسگرى  نفلوشاتو یكى از دھكده) ١٨.(بود

ً                                                         ویالیى بود كھ معموال  در ایام فراغت و یا براى گذراندن روزھاى آخر ھفتھ بھ آنجا                    
مترمربع بود كھ در نیمھ دوم باغ بنایى بود كھ در  ۶٠٠ -  ۵٠٠این ویال حدود . رفتند مى

طبقھ ھمكف، یك گاراژ و توالت و آشپزخانھ قرار داشت و روى آن در طبقھ اول، دو اطاق 
تودرتو بود كھ درب ورودى ھر دو اطاق یكى بود، اطاق اول را براى مدعوین و اطرافیان 

داشت و اطاق دوم در اختیار خود آقاى در نظر گرفتھ بودند و حالت دفتر آقاى خمینى را 
ه آقاى خمینى، فرزند نو (قبل از اینكھ ھمسرش و حسین آقا  و آقاى خمینى. خمینى بود

بھ او در پاریس ملحق شوند، در این اطاق افرادى را كھ خصوصى با او  )مصطفى خمینى
بھ او ملحق اش  بعد ازاینكھ اعضاء خانواده. پذیرفت بحث و گفتگو داشتند بھ حضور مى
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شدند، خانھ دیگرى را روبروى ھمین باغ برایش اجاره كردند كھ از آن ببعد آقاى خمینى 
در . اش سكونت داشتند مالقاتھایش را در بیرونى آن قرار داد و در اندرونى آن ھم خانواده

آقا صبحھا و . كرد باغ، درختھاى میوه و بھ خصوص سیب بیشتر از ھمھ جلب توجھ مى
نشست  رھا در حالیكھ در زیر یكى از این درختان سیب كھ در وسط باغچھ بود مىبعد از ظھ

آمدند، بھ بحث و گفتگو  و با مردم و مدعوین كھ از اطراف براى دیدار و زیارت او مى
شد كھ او ھم بھ اختصار جواب  پرداختند و گھگاھى ھم از آقاى خمینى سئواالتى مى مى
 .گفت مى
قبل . شد ر وسط باغ برپا كردند و در آنجا نماز جماعت برگزار مىچند روز بعد چادرى د   

شد و ایرانیانى كھ از سراسر  از اینكھ چادر برپا شود، در وسط باغ نماز جماعت برپا مى
آمدند، نماز جماعت را بھ امامت  جھان و ایران براى دیدار با رھبر انقالب بھ نفلوشاتو مى

 .كردند آقا برگزار مى
ً  بعدا  ك    ھ سیل جمعیت از ھمھ جا بھ نفلوشاتو سرازیر شد، و آقایان معمم و مكال از ھمھ     

نقاط بھ آنجا آمدند، بعضى از آنان بعد از نماز و در طول روز براى كسانیكھ بھ آنجا آمده 
ھاى مختلف ھم در اطراف و  افراد گروھھا و دستھ. پرداختند بودند بھ ایراد سخنرانى مى

اى بس بزرگ و عجیب و  ھنگامھ. شدند بحث و گفتگو مشغول مىجوانب باغ با ھم بھ 
افراد با . گرفت بحثھاى داغ از ھر طرف در مى. رفتند آمدند و مى افراد زیادى مى. غریب بود

آمدند و نظرات خود را مطرح  ھاى مختلف مى طرز فكرھاى مختلف، احزاب و دستھ
م شاد و خوشحال از این موقعیت بدست پرداختند و ھمھ ھ كردند و با دیگران بھ بحث مى مى

ھر دستھ و گروه و شخصیت نیز بھشت موعود خویش را در چند قدمى خود . آمده بودند
دید و ھمگى چنان از این وضعیت سرمست بودند كھ كلید حل تمام معضالت الینحل  مى

اختھ كشور و جھان را در درون این باغ و در رویاى ازپیش ساختھ شده خود، آماده و پرد
بسیارى از مدعوین مطالب مختلف سیاسى مذھبى و یا مسایل مملكتى و جھانى . دیدند مى

كردند و ایشان ھم با آن صالبت و زیركى خاص خود بطور  را از آقاى خمینى سئوال مى
دھكده نفلوشاتو در طول ھستى خود یك چنین . داد مختصر بھ بعضى از آنھا پاسخ مى

 .ندیده بود و نخواھد دید اى را ھرگز بھ خود ھنگامھ
خبرنگاران، مفسرین، محققین، نمایندگان رادیو تلویزیون، از بنگاھھاى خبرى و    

ھا و مجالت مختلف با دستگاھھاى فیلمبردارى و خبریشان ھمھ روزه و ھمھ  روزنامھ
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مقامات مختلف سیاسى و غیر سیاسى ایران و كشورھاى . ساعتھ بدانجا سرازیر بودند
قلم من . اى را كمتر بخود دیده است تاریخ یك چنین ھنگامھ. شدند وارد آنجامى دیگر نیز

ً          ام را عینا  گزارش كنم قاصر از آن است كھ آنچھ در آنجا واقع شده و یا مشاھده كرده            .
فیلمھا، عكسھا، رپورتاژھاى خبرى، پوسترھاى مختلفى كھ با دیدھا و زوایاى مختلف در 

ر یكى از دھات حومھ پاریس بوسیلھ اشخاص مختلف گرفتھ و این باغ بى نام واقع شده د
اى از آنچھ كھ این باغ كوچك بھ خود دیده است را بھ  تواند گوشھ تھیھ شده است، فقط مى

كردند كھ بھ آن دیار سفر كنند  در آن ھنگامھ و آن دوران بسیارى آرزو مى. نمایش بگذارد
ود بچشم مشاھده نمایند و با حافظ ھم و این غوغاى عظیم را در حول و ھوش دلداده خ

 .آواز شوند
  كنم جھد كھ خود را مگر آنجا فكنم  مى// مایھ خوشدلى آنجاست كھ دلدار آنجاست  

  یزدى دكتر نقش و امور سازماندھى 
  
ً                                                                          قبال  متذكر شدم كھ آقاى دكتر ابراھیم یزدى شب قبل از حركت آقاى خمینى از عراق بھ        

او ھمچنان در تمام . رد عراق شده و بھ آقاى خمینى پیوستھ بودكویت و سپس پاریس، وا
در پاریس و نفلوشاتو با . جاھا ھمراه آقاى خمینى بود و تمام امور آقا را زیر نظر داشت

و بنا بھ گفتھ آقاى . ردك دوستان و ایادى خود كھ ھمھ جا كاشتھ بود، ھمھ چیز را كنترل مى
بعد از  ).١٩(»را بھ او سپرده بود" عملى"ارى و ادآقاى خمینى خود كارھاى  «،صدر بنى

اینكھ بھ نفلوشاتو رفتیم و چند روز اول را خود شاھد بودم، ھمھ چیز زیر كنترل آقاى یزدى 
روزھا در كنار آقا در زیر ھمان درخت سیب بود و زمانى ھم كھ آقا در اطاقش . قرار داشت

ر آقا را داشت و مدعوین و كسانى كھ بود، آقاى دكتر یزدى در اطاق دیگر، كھ نقش دفت
                                 ً     تلفنھا را در اختیار داشت و تقریبا  سمت . شدند، حضور داشت وقت مالقات داشتند، جمع مى

خواست بھ دیدار آقا رود و یا وقت مالقات  دبیرى آقا را بعھده گرفتھ بود و ھركسى كھ مى
ھ من وقت مالقات حتى یك مرتبھ ك. بایستى از ایشان وقت گرفتھ شود خواست، مى مى

گرفتم كھ براى گفتن مطلبى چند خدمت آقا برسم، آقاى دكتر یزدى نیز ھمراه من بھ اطاق 
خواھم خصوصى با آقا صحبت كنم، آقاى  اقاى خمینى آمد و بعد از اینكھ گفتم ببخشید مى

در اوایل، ھمھ كارھاى مھم را بعھده . دكتر یزدى از اطاق خارج شد و ما را تنھا گذاشت
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داد بھ طوریكھ آقاى  اشت و حتى بھ روحانیونى كھ از نجف ھمراه آقا آمده بودند راه نمىد
از دست او ناراحت بودند و ناراحتى خود را عنوان ... امالیى، محتشمى و روحانى و

وى براى كنترل و نظارت بر امور، تعدادى از دوستان و دانشجویان را از آمریكا . كردند مى
تحادیھ وابستھ بھ نھضت آزادى و یا ھواداران آن را آورده بود و و بعضى از اعضاء ا

 :آیت هللا منتظرى ھم بر این نظر است .ھركدام را مسئول كارى كرده بود
شاید دكتر یزدى بیشتر از ھمھ مؤثر بود، در آنجا ھمھ كاره ما دكتر یزدى بود و امام ... «

واسستم با امام خصوصى صحبت كنم خ حتى یكبار من مى... خیلى بھ ایشان اعتماد داشت
: خواھم خصوصى صحبت كنم، امام گفتند اند، گفتم مى دیدم آقاى دكتر یزدى آنجا نشستھ

 )٢٠(».ت و من با بودن ایشان صحبت كردمایشان از خودمان اس
گرفت كھ روحانیون نزدیك و ھمراه  این نظارت و كنترل بر امور بھ نحوى صورت مى   

انى كرده بود و آنھا در صدد چاره كار و پیدا كردن راه حل آن برآمده آقاى خمینى را عصب
چند روز بعد راه حلى ) وارد پاریس شد(بودند، تا اینكھ آقاى دمحم منتظرى از گرد راه رسید 

  .را طراحى و آنرا بھ اجراء گذاشت

 یزدى دكتر برنامھ زدن برھم و منتظرى دمحم 
   

لوشاتو شد و یكى دو روز اوضاع و احوال را مشاھده ھنگامیكھ دمحم منتظرى وارد نف   
كرد، عصبانى شد و بھ روحانیونى كھ از نجف ھمراه آقا آمده بودند بشدت اعتراض كرد و 

و چنان وانمود . اید كھ آقاى دكتر یزدى در ھمھ امور دخالت كند گفت، چرا شما اجازه داده
. كنم سپس گفت، درست مى. چالق بودید مگر شما. االختیار آقا است شود كھ او نماینده تام

صدر براى اقامت و سكناى  شبى در منزلى كھ در محل كشان نزدیك منزل آقاى بنى
آمدند در نظر گرفتھ شده بود، آقاى  روحانیونى كھ براى دیدار آقاى خمینى بھ پاریس مى
دوسى محتشمى،امالیى، عبایى، فر: منتظرى ھمھ روحانیون اطراف آقاى خمینى از قبیل

پور، زیارتى را جمع كرد و كارھاى جارى را برنامھ ریزى كرده و ھر كسى را مسئول 
یكى را مسئول این تلفن، یكى را مسئول آن تلفن، بعدى را مسئول كنترل و : كارى كرد

رویم و  ترتیب مالقاتھا و خالصھ ھركسى را مسئول انجام كارى كرد و گفت فردا صبح مى
را توى ) منظور دكتر یزدى(اظھار داشت كھ ما ده تا مثل این آقا گیریم و  ھمھ جا را مى
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و بھ این ترتیب نقشھ بیرون كردن آقاى دكتر یزدى وسیلھ دمحم منتظرى . گذاریم جیبمان مى
ریختھ شد و فردا صبح زود تمام افراد او و روحانیت اطراف امام ھركدام در مكان تعیین 

تر یزدى را كنار زده و ھمھ چیز را در دست خود شده خود مستقر شدند و تمام افراد دك
 .است گرفتند و مثل این بود كھ كودتایى علیھ آقاى دكتر یزدى انجام گرفتھ

آقاى دكتر یزدى با دیدن این وضعیت، خدمت آقا . آنھا كنترل امور را در دست گرفتند   
درگیر كند، كمى از  رفت و گلھ كرد و آقاى خمینى ھم كھ مایل نبود براى این كار خودش را

شما بھ كارھاى مھمتر بپردازید و این كارھاى سبك را براى این : وى استمالت كرد و گفت
ھا و مطبوعات را سرانجام  شما ھمین كار مھم اداره انجام مصاحبھ. ھا رھا كنید بچھ

 .برسانید

 آشپزخانھ امور  
حبیبى مسئول كنترل و چك  از ھمان بدو ورود آقاى خمینى بھ پاریس، آقاى دكتر حسن    

ً                                 آقاى حبیبى شخصا  براى آماده كردن عذاى آقاى خمینى . كردن عذاى آقاى خمینى بود                
نوشت كھ چھ  در نسخھ تھیھ شده مى. كرد نوشت و غذاى ایشان را تھیھ و چك مى نسخھ مى

ً                           معموال  غذاى آقا خیلى ساده و بدون . غذایى و چھ مقدار براى شخص آقا تھیھ كنند      
نھار وى كمى ماھیچھ ھمراه با چند دانھ نخود بود كھ آب پز شده بود . فات بودتشری

بعد از صرف غذا مقدار كمى میوه . كرد و آنرا ھمراه با كمى ماست صرف مى) آبگوشت(
صبحانھ وى ھم چاى و پنیر و . كرد كھ بیشتر یكى دو شاخھ كوچك انگور بود، میل مى

بین روز ھم یك دو نوبت بھ مقدار خیلى كم . وردخ شب ھم غذاى مختصرى مى. انگور بود
با اینكھ غذاى آقاى خمینى ساده و مختصر بود ولى جداگانھ و طبق . كرد میوه تناول مى

بعد از اینكھ آقاى مھدى عراقى بھ . شد برنامھ تنظیم شده وسیلھ آقاى حبیبى تھیھ مى
دارى كار  عراقى عالوه بر عھدهآقاى . پاریس آمد، كار تداركات غذا بعھده ایشان واگذار شد

آقاى عراقى یكى از افراد . دار بود غذا و تداركات، نقش پیشكارى آقاى خمینى را نیز عھده
چون و چراى وى بھ  نزدیك و مورد اعتماد آقاى خمینى و یكى از رازداران و مقلدین بى

  .آمد حساب مى
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 فصل اول

 جمعى كار كردن ھمآھنگ 
ً                                                        قبال  متذكر شدم كھ صحبت شده بود، شورایى مركب از نمایندگان بنى    زاده و  صدر، قطب    

دكتر یزدى تشكیل شود و كارھا با مشورت و تصمیم این شورا انجام گیرد و معلوم شود كھ 
بدلیل نبود وحدت، این پیشنھاد عملى نشد و ھر دستھ و . دار چھ كارى است ھر كسى عھده

كرد كھ براى خودش پایگاه و موقعیتى دست و پا كند و  سعى مى گروھى و یا شخصى
ھرچھ بیشتر خود را بھ مركز قدرت كھ مشخص شده بود در دست آقاى خمینى است، 

كسانى ھم فكر . نزدیك و نزدیكتر سازد و از این طریق ایده و تفكر خود را تحقق بخشد
 ٢۵٠٠است كھ ریشھ سلطنت كردند كھ فقط با دست آقاى خمینى و تكیھ بر مرجعیت  مى

سالھ عارفى است، لذا بھ امور  ٨٠ -  ٧٠سالھ كنده خواھد شد و آقاى خمینى یك روحانى 
دنیوى كارى نخواھد داشت و فقط نقش سمبلیك رھبرى را بازى خواھد كرد و امور كشور 

ً                     آنھا یا اصال  بفكر نبودند و یا نمى. بدست تواناى خودشان قرار خواھد گرفت خواستند             
بدین خاطر حتى بھ تحوالتى كھ . تصور كنند كھ ممكن است امور دیگرى ھم در جریان باشد

شد كمتر  پیوست و عالئمى كھ از ناحیھ آقاى خمینى بروز داده مى در اطراف بوقوع مى
كرد كھ با افراد جداگانھ عمل كند و از  آقاى خمینى با زیركى تمام سعى مى. كردند توجھ مى

و استعدادى كھ دارد، بھره بردارى كند، با وجودیكھ در ظاھر دم از ھر كسى ھر امكان 
زد، در باطن تمایل بھ ایجاد وحدت بین این قبیل گروھھا و اشخاص نداشت و  وحدت مى

در نظر وى وحدت یعنى، متحد شدن ھمھ در . داد عملى در این رابطھ از خود بروز نمى
ً                        اصال  بھ روشنفكران و احزاب و  چون در باطن وى. تبعیت بى چون و چرا از خودش    

ھا و سیاسیون ملى اعتقاد و اعتماد نداشت ولى از طرف دیگر اینان بھ خاطر شكستھ  دستھ
شدن بت شاه و نیز اعتماد مطلق بھ آقاى خمینى و خود، از بتھاى دیگر غافل بودند و فكر 

 .كردند كھ بتى دیگر در حال بوجود آمدن است نمى
 زآن كھ آن بت، مار و این بت اژدھااست //   شماست     مادر بتھا، بت نفس   
 سھل دیدن نفس را،   جھل است،  جھل     //   بت شكستن سھل باشد، نیك سھل  
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شد كھ ھمگى با ھم متحد  در ھر حال سھ عامل عمده وجود داشت كھ مانع از این مى    
ر یك تشكیالت منسجم شوند و امور را با مشورت با یكدیگر بھ سرانجام برسانند و د

 :این سھ عامل عمده و مھم عبارت بودند از. سازمان یافتھ، ھمآھنگ با ھم عمل كنند
 . اختالفات گذشتھ و مسائلى كھ موجبات این اختالفات شده بود - ١ 
 روش كار آقاى خمینى  - ٢ 
 سیاسى - اختالف فكرى  - ٣ 
  

 آن موجبات و گذشتھ اختالفات - ١ 
  

نندگان در جریان امور واقع شوند و بتوانند بھتر مسائل را مورد ارزیابى براى اینكھ خوا   
ام و یا خود در  كنم موارد اختالف را تا آنجا كھ درك كرده و قضاوت قرار دھند، سعى مى

ھاى واقعى این اختالفات را باید در  ریشھ. ام بطور فشرده بیان كنم گوشھ و كنار آن بوده
سب قدرت ھرچھ بیشتر، مقدم داشتن منافع شخصى و طلبى، برترى جوئى، ك تشخص

گروھى برمنافع و مصالح میھنى، داشتن روحیھ سلطھ گرى و انحصارطلبى، برداشت و 
ً                                                     تفكرات كامال  متضاد افراد و گروھھا از اسالم و منافع كشور، جستجو كرد البتھ ھیچ گروه .            

شود كھ  د كھ مانع از این مىھایى وجود دار و شخصى اعتقاد ندارد كھ در او یك چنین ریشھ
ھا و گروھھا و اشخاص بتوانند براى منافع مشترك میھن خویش، یكدیگر را تحمل  دستھ

ھا  بدین خاطر است كھ تمام این پدیده. كنند و مشتركات خود را روز بھ روز گسترش دھند
مردم، اى از تقدس و زھد، اسالم و قرآن، روش معصومین، دفاع از پابرھنگان و  در ھالھ

چون اگر غیر از این بود، مردم . پوشیده است... استقالل و آزادى، حمایت از مستضعفین و
و اگر . شدند بردند و از گرد آنھا بھ زودى پراكنده مى بھ سرعت پى بھ ادعاى مدعیان مى

غیر از این بود حل اختالف مابین جبھھ ملى و نھضت آزادى از یكطرف و روحانیون 
و . كرد بود و كار وحدت را آسان مى اینھا ازطرف دیگر خیلى پیچیده نمىوآقاى خمینى با 

بود و بحث فقط بر سر  اى از تقدس پیچیده نمى اگر منافع شخصى وتشخص طلبى در ھالھ
دفاع ازآزادى واستقالل، حقوق مردم، اسالم و دین بود، چگونھ ممكن بود كھ ھمھ این 

 .كنند و باز دم از مصالح ملى و دینى بزنند طلبى ارزشھا را فداى منافع شخصى و تشخص
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پنداشتند و   قیم مردم واسالم نمى گروه ویا شخصیتھاى اسالمى خود را اگرھردستھ،   
دانستند و نھ بیان قدرت، بخش مھمى از این اختالفات زدوده  اسالم را دین بیان آزادى مى

گر قدرت كھ در شق اول دین و زیرا اسالم و دین یا بیان گر آزادى است و یا بیان. شد مى
دین فطرى است و در پذیرش آن ھیچ اجبار و اكراھى در كار . مردم نیاز بھ قیم ندارند

اما در شق دوم كھ دین بیانگر قدرت . نیست و راه رشد از راه ستمكارى و غى آشكار است
و جبر مردم را بھ  كند و متولیان ھم باید با اكراه شود، الجرم نیاز بھ قیم و متولى پیدا مى مى

در ھر . پذیرش دین قدرت وادارند و این متولیان بدترین ستمگران بھ خود و دین ھستند
ھاى آن كمى بھ عقب برمى گردیم و از جبھھ  حال براى شناخت بعضى از اختالفات و ریشھ

 .كنیم ملى سوم شروع مى
  

  سوم ملى جبھھ ١- ١ 
   

اد مسلمان مؤمن و فداكار از روحانیون و اى از افر مرداد عده ٢٨پس ازكودتاى    
سال  ٨را پایھ ریزى كردند و در طول ) ٢١(دانشگاھى و بازار، نھضت مقاومت ملى 

در سال . مقاومت و مبارزه مخفى، آرمان جبھھ ملى و دكتر مصدق را زنده نگاه داشتند
از ھیئت  غالب اداره كنندگان نھضت مقاومت ملى، نھضت آزادى را تشكیل دادند و ١٣۴١

اجرایى جبھھ ملى دوم خواستند كھ نمایندگان نھضت را بھ شوراى مركزى جبھھ ملى 
ھیئت اجرایى جبھھ بھ عناوین مختلف ازپذیرش نھضت آزادى بھ شوراى جبھھ . بفرستند

پیشھ ) ٢٣"(صبر و انتظار"و از طرفى چون جبھھ سیاست ) ٢٢.(ورزید ملى تعلل مى 
و سازمان دانشجویان جبھھ ملى جلوگیرى بعمل  ۴٢سال شھریور  ١۵كرد و از میتینگ 

، سازمان دانشجویان و احزاب عضو جبھھ ملى و بعضى فعالین دیگر، از جبھھ )٢۴(آمد 
خواستند كھ در روش كار جبھھ ملى دوم و اساسنامھ آن تجدید نظر شود و آراء و عقاید 

ى پس از بحث و مذاكره، اتخاذ جبھھ مل. دانشجویان و فعاالن، بیشتر مورد توجھ قرار گیرد
تصمیم را بھ عھده آقاى الھیار صالح گذاشت و ایشان نیز پس از تجزیھ و تحلیل اینطور 

 .پیشھ كرد" صبر و انتظار"نتیجھ گرفت كھ در حال حاضر باید سیاست 
مورد قبول احزاب وابستھ بھ جبھھ ملى و سازمان " صبر و انتظار"این سیاست    



٣٢     

  

اى از افراد مبارز دیگر نبود و لذا بھ این سیاست و طرز كار جبھھ  دانشجویان و عده
دكتر مصدق نیز . دكتر دمحم مصدق استمداد كردند راض كردند و از رھبرجبھھ ملىاعت

نظرات خود و معترضین را در اختیار شوراى جبھھ ملى گذاشت و از رھبران جبھھ ملى 
دام كنند و راه را براى احزاب و خواست كھ در مورد تغییر اساسنامھ جبھھ ملى اق

. میھن خویش فداكارى كنند باز بگذارد" استقالل و آزادى"اند در راه  سازمانھائى كھ آماده
ولى چون رھبران جبھھ ملى دوم با نظرات دكتر مصدق و معترضین موافق نبودند، از 

از انحالل  پس )٢۵. (ادامھ كار چشم پوشیدند و انحالل جبھھ ملى دوم را اعالن كردند
شوراى مركزى جبھھ ملى دوم، مصدق براى تشكیل جبھھ ملى سوم ازھركوششى استفاده 

تا اینكھ در جواب نامھ سازمان دانشجویان، مصدق چھارچوب جبھھ ملى سوم را . كرد مى
جبھھ ملى مركز احزاب و اجتماعات و دستجاتى است كھ براى «ھ ص كرد و نوشت كمشخ

 )٢۶(»جز آزادى و استقالل ایران ندارندرامى خود تشكیالتى دارند و م
). ٢٧(مصدق دراین نامھ نظرات خود را بھ اطالع سازمان دانشجویان جبھھ ملى گذاشت   

در جواب نامھ ھیأت اجرایى سازمانھاى اروپایى  ١٣۴٣تیرماه  ٣٠عالوه بر آن در تاریخ 
بھمن  ١۴اریخ جبھھ ملى بھ ایرادات و شبھات مطروحھ جواب داده شد وباز در ت

اى بھ ھیأت اجرایى سازمانھاى اروپایى جبھھ ملى ایران، مصدق با استناد بھ  درنامھ١٣۴٣
آئین نامھ جبھھ ملى سوم، موقعیت سازمانھاى جبھھ ملى سوم رادرخارج از كشور روشن 

 )٢٨. (كرد
ھھ ملى توانند وارد شوراى جب در مورد اینكھ افرادى كھ عضو ھیچ جمعیتى نباشند آیا مى   

 : كند                                                           ً       بشوند و رأى بدھند، ماده اول آئین نامھ جبھھ ملى سوم را عینا  نقل مى
جبھھ ملى سوم ایران مركزتجمع احزاب وجمعیتھاى سیاسى و جامعھ روحانیت و جامعھ " 

ھا و دستجات محلى است كھ  دانشجویان و سازمانھاى سیاسى و اجتماعات صنفى و اتحادیھ
ى براى خود داشتھ باشند و با جبھھ ملى سوم فقط داراى یك مرام ھر یك از آنھا مرام خاص

مشترك باشند كھ آزادى و استقالل ایران است، و بنا براین ھیچ فردى كھ در یك دستھ و یا 
 )٢٩."(تواند وارد شوراى جبھھ ملى شود جمعى عضویت نداشتھ باشد نمى

جبھھ ملى سوم، كنگره بعد از این مكاتبات و رھنمودھا و روشن شدن چھارچوب    
تشكیل شد و بر این اساس، جبھھ ملى سوم  ۴۴و  ۴٣سازمانھاى اروپایى در سالھاى 

كوشش فعالیتھاى سازمانھاى اروپایى جبھھ ملى سوم . ایران در اروپا و آمریكا شكل گرفت
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پس از . گیرى آن در روزنامھ ایران آزاد، ارگان جبھھ ملى منعكس است ایران و شكل
، ارگان جبھھ "ایران آزاد"گره جبھھ ملى سوم در اروپا، تھیھ و انتشار روزنامھ تشكیل كن

صدر مسئولیت آنرا بعھده  بھ مدت یكسال بعھده آقاى دكتر شریعتى بود و سالى ھم آقاى بنى
گروه اسالمى و سازمانھاى مختلف دانشجویى با داشتن طرز فكرھاى مختلف، از . داشت

یفھاى گوناگون از یك طرف و از طرف دیگر ھم در درون اسالمى تا سوسیالیستى با ط
باالخره در اثر اختالفات گذشتھ سران جبھھ ملى . كنفدراسیون و ھم در جبھھ فعال بودند

ً                   دوم و سازمانھاى اسالمى نظیر نھضت آزادى و با وجودیكھ ظاھرا  با رھنمودھاى دكتر                                                          
ود، گروھھاى غیر اسالمى بر مصدق اختالفات حل شده و جبھھ ملى سوم تشكیل گردیده ب

اى اختالفات را كھ از ایران و  آوردند و ھر روز با عنوان كردن بھانھ مسلمانھا فشار مى
 .زدند گرفت، دامن مى سران جبھھ ملى دوم و خودشان نشأت مى

ھنوز جبھھ ملى سوم قوام و دوامى پیدا نكرده بود كھ بر شدت مخالفتھا افزوده شد و    
آوردند كھ ھمھ چیز در دست شماست، ازنامھ  ھا فشار مى سالمى بھ اسالمىگروھھاى غیر ا

این اختالفات بحدى ....پارسى، ارگان كنفدراسیون گرفتھ تا ایران آزاد ارگان جبھھ ملى و
شدت پیدا كرد كھ در كنگره جبھھ ملى كھ در ھامبورگ تشكیل شد، آنھا كودتا كرده بودند و 

و  ...)زاده و صدر، حبیبى، كارگشا، تقى بنى(گى از گروه اسالمى  كھ بھ نمایند زاده آقاى قطب
كنید  حزب ملت ایران در كنگره شركت كرده بود، در كنگره عنوان كرده بود كھ اگر فكر مى

. كلید رھایى است، این مال شما" ایران آزاد"دفتر و دستك و اسم و عنوان روزنامھ 
این افراد و سازمانھا ھستند كھ . یش نخواھد بردروزنامھ، دفترودستك بھ تنھایى كارى از پ

نمایندگى   زاده با وجودیكھ آقاى قطب. برند بر اثر فعالیت خود، روند مبارزه را بھ پیش مى
و . براى جدایى نداشت، از روى غرور و تك روى و بر اثر فشار، دفتررا بھ آنھا تحویل داد

با این عمل آنھا نیز خوشحال از اینكھ  .ھا جدا شد بدینسان گروه اسالمى از غیر اسالمى
كند، اداره روزنامھ را در دست گرفتند و روزنامھ بعد از  حاال روزنامھ ایران آزاد معجزه مى

گروھھاى غیر اسالمى دوباره بھ . آن چندان دوامى نیاورد و تبدیل بھ یك فحشنامھ شد
روھى تسویھ حساب كنند، خواستند كھ با دستھ و گ جبھھ ملى دوم بازگشتند و ھر وقت مى

و سرانجام نتوانستند روزنامھ را اداره كنند و پس از . آوردند یك شماره ایران آزاد در مى
باز اختالفات درونى ھمان گروھھا . دودستھ شدن،باختر امروز، ارگان جبھھ خاورمیانھ شد

  .مروزبھ بعد نیز باختر ا ۵۴شود و از سال  نیز خود موجب شد كھ ایران آزاد تعطیل
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 سوم ملى جبھھ خبرنامھ انتشار ١- ٢ 
  

خود در كنگره، از جبھھ ) ٣٠(بھ نمایندگى از مابقى دوستان زاده بعد از اینكھ آقاى قطب   
ملى علیرغم نداشتن نمایندگى براى جدایى، جدا شد و ایران آزاد و دفتر و دستك جبھھ ملى 

یان كار را گزارش داد، دوستان با را بھ طرف دیگر واگذار كرد و بھ پاریس بازگشت و جر
 .اینكھ موافق كار وى نبودند، ولى در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتھ بودند

بھ  ۴٢از طرفى چون از سال . منوال گذشت و ھركسى دنبال كار خودش بود مدتى بدین   
مھ بعد روحانیون و سازمانھاى اسالمى بودند كھ مبارزه با استبداد و استعمار را ادا

شدند، اخبارو نظرات آنھا  شان گرفتار زندانھاى رژیم شاه مى دادند و بعلت تفكر اسالمى مى
كرد، بھ نحوى  شد و اگر ھم گھگاھى بعضى از آنھا انتشار پیدا مى در خارج منتشر نمى

بنا بر پیشنھاد دكتر تقى زاده باز ھمین دوستان بعد از مشورت و تبادل نظر . شد تحریف مى
خبر نامھ جبھھ "اى تحت نام  دیكھ حبیبى موافق نبود، تصمیم گرفتند كھ روزنامھو با وجو
ودرآن اخبار گروھھا و سازمانھایى را كھ در داخل كشور ) ٣١.(انتشار دھند" ملى سوم

كنند، بدون در نظر گرفتن طرز تفكرشان و ھمراه با تجزیھ و تحلیل اوضاع و  مبارزه مى
عى و فرھنگى كشور بھ اطالع عموم برسانند و مردم را احوال سیاسى، اقتصادى، اجتما

 .در جریان مسائل جارى كشور قرار دھند
انتشار یافت و تا زمان  ١٣۴٧اولین شماره خبر نامھ جبھھ ملى سوم در اردیبھشت ماه    

ً انقالب جمعا   ً                        شماره از آن منتشر شد كھ بعدا  بصورت مجلدى درآمد و در  ۵۴                                       
مقاالت آن . ضمیمھ خبرنامھ منتشر شد ٢۵ -  ٢۴بعالوه حدود. فتاختیارعالقمندان قرارگر

صدر بود كھ در  ھاى آن از آقاى بنى كردند، اما بیشتر سرمقالھ را افراد مختلف تھیھ مى
نظامى، اقتصادى و كارگرى  - ایران چند جلد كتاب از آنھا تحت عنوانھاى مجموعھ سیاسى 

كار تایپ، آماده كردن، چاپ و توزیع را  قسمت بزرگ آن یعنى. انتشار پیدا كرد... و
صدر  ھا و آماده سازى اخبار را آقاى بنى ھا، مقالھ سرمقالھ. ھاى لندن بعھده داشتند بچھ

 .كار پخش و تداركات بھ عھده پاریس گذاشتھ شده بود. عھده دار بود
ذاشتن مابقى از آمریكا بھ پاریس بازگشتھ و بدون در جریان گ زاده در این زمان آقاى قطب   
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براى مثال، آن بخش را كھ پاریس . كرد كھ كسى از آنھا خبر نداشت دوستان كارھایى مى
در  زاده آقاى قطب. داد كھ این عمل خود مشكالتى را پدید آورد عھده دار بود، او انجام مى

را ھاى اتحادیھ انجمنھاى اسالمى و توزیع بین آنھا  واقع كار توزیع و ایجاد ارتباط با بچھ
ھاى  شخصى ایجاد كرده بود و در بین بچھ) ٣٢(بدست گرفتھ بود و از این طریق یك شبكھ

 .است زاده نمودكھ كارتوزیع وكارھاى تشكیالتى جبھھ ملى سوم بعھده قطب اتحادیھ چنان مى
دست بھ " خبرنامھ جبھھ ملى سوم"بعد از اینكھ فعالیت از نو آغاز شد، عالوه بر انتشار    

شماره از آن  ١۴زدند كھ تا انقالب ) ٣٣(ھایى تحت نام انتشارات مصدق  موعھانتشار مج
را ) ٣۴(بھ موازات انتشارات مصدق، انتشارات مدرس . مجموعھ انتشار پیدا كرده بود

صدر  بنى  .                       ً                                                پایھ ریزى كردند كھ جمعا  تحت این نام چھار جلد كتاب بھ زیور طبع آراستھ شد
گذرانید و نقش سردبیرى خبرنامھ را بعھده  تحقیق مى اغلب وقت خود را بھ مطالعھ و

گرفت و بعد از چاپ در ھمانجا بھ  داشت و كار تایپ، چاپ و انتشار در لندن انجام مى
 .شد فرستاده مى... سراسر اروپا، آمریكا، عراق، لبنان و

ه دكتر حسن حبیبى ھم مشغول تحقیق و مطالعھ و بنام شیخ این عده مشھور بود و چھر   
كرد كھ خودش را مقبول ھمھ بسازد و بھ ظاھر در كارھا و  زاھد مآبى داشت و سعى مى

شویم، كم كم فعالیت  نزدیك مى ۵٠بھ مرور كھ بھ سالھاى دھھ  .گرفت امور كمتر موضع مى
بھ بعد در  ۴٧گیرد و اتحادیھ كھ از سال  اتحادیھ انجمنھاى اسالمى دانشجویان شدت مى

كھ متشكل ازدانشجویان مسلمان تمام كشورھاى اسالمى ) ٣۵(  UMSOاروپا در درون
  .بود، شكل گرفت و بعد ھم ازآن مستقل شد

و حبیبى نقش   زاده بعد از تشكیل اتحادیھ اسالمى دانشجویان آقایان دكتر بھشتى، قطب   
كردند و از نظر  مشاور آن را بعھده داشتند و در نشستھا و سمینارھاى آن شركت مى

دكتر  . كردند و گسترش بھ آن كمك مىو توسعھ .... و مسایل اعتقادى، سیاسى و تشكیالتى
دانست و حتى در نشست چھارم كھ اینجانب براى  بھشتى كھ اتحادیھ را از آن خود مى

بھ  ١٣۵٠، در سال "آقاى جعفرى اتحادیھ ما را ببین"اولین بار در آن شركت كردم گفت، 
دى نواب و صادق طباطبایى بویژه نواب در آن اعمال ایران بازگشت اما وى از طریق مھ

 .كرد نفوذ مى
بر اثر نارضایتى كھ از دخالتھاى مشاورین در امور اتحادیھ، از طرف اعضاء اظھار    
از   زاده ھا و سمینارھا سرباز زد ولى آقاى قطب شد، آقاى حبیبى از شركت در كنگره مى
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أت مدیره اتحادیھ با دانشجویان در ارتباط طریق دوستان و ھواداران نھضت آزادى و ھی
 .جست بود و بعضى مواقع ھم در سمینارھا براى ایراد سخنرانى و یا بحثى شركت مى

صدر براى اولین بار در سمینار حكومت اسالمى كھ بوسیلھ  كھ آقاى بنى ١٣۵٢تا سال    
قبل از آن كمتر  اتحادیھ برگزار شده بود و بھ عنوان مدرس و سخنران در آن شركت كرد،

 - شد، ولى از طریق ھیأت مدیره مقاالتى با نام الف  در مجامع دانشجویى اتحادیھ دیده مى
مكتب مبارز مقاالت  ٨فرستاد كھ از شماره  مى) ٣۶(موسوى براى درج در مكتب مبارز

موسوى بخشى از مجلھ را بھ خود اختصاص داده است و در این سمینار بود كھ  - الف 
  .صدر موسوى است موسوى، آقاى ابوالحسن بنى - ند منظور از الف ھمھ فھمید

 

 اختالف شدن آشكار  ١- ٣  
   

اى  در ایران روابط ویژه... صدر، قطب زاده، یزدى، حبیبى و ھر كدام از آقایان، بنى   
گرفت و  داشتند و ھركسى اغلب با ھر گروه و یا شخصى كھ تمایل بیشتر داشت تماس مى

جبھھ ملى و  - كرد و از طریق این مبادالت، اختالفات داخل ایران  مى مبادلھ اطالعات
 .گردید بھ خارج از كشور و از خارج نیز بھ داخل منعكس مى - نھضت آزادى 

ً                                                              ھمانطوریكھ قبال  متذكر شدم با وجودیكھ ھمھ این عده باتفاق تصمیم نگرفتند ولى با                   
ھمھ آنھا بھ عنوان جمع جبھھ ملى  و. موافق بودند" خبرنامھ جبھھ ملى سوم"انتشار 

كھ سازمان مجاھدین خلق دست بھ مبارزات  ۴٩اما در سال . سومى مشھور شده بودند
مسلحانھ علیھ رژیم شاه زد و در سطح كشور بھ عنوان یك سازمان اسالمى كھ روش 
مسلحانھ را برگزیده است جا باز كرد و بسیارى را ھوادار و جذب خود نمود و از حمایت 
عده زیادى نیز برخوردار شد، این سازمان در بین مجامع مبارزاتى دانشجویى خارج از 

در این زمان بعضى از . كشور نیز مطرح شد و از حمایت و پشتیبانى آنھا برخوردار گردید
اى خود  و یزدى بھ سایر دوستان جبھھ زاده ھمكاران جبھھ ملى سوم از جملھ آقایان قطب

شده است و زمان، زمان " خمینى نامھ"امھ جبھھ ملى سوم اعتراض كردند كھ خبرن
چرخد و لذا  مبارزات مسلحانھ و مجاھدین خلق است و ھمھ چیز بر كاكل مجاھدین خلق مى

آقایان دكتر یزدى،  ۵١سرانجام در سال . باید مبارزات را حول محور مجاھدین سازمان داد
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زدند و بدین شكل اولین نقطھ " یام مجاھدپ"اى بنام  دست بھ انتشار ماھنامھ... زاده و قطب
كار توزیع انتشارات مصدق و خبرنامھ را   زاده متعاقب آن آقاى قطب. اختالف آشكار شد

  . كرد كھ پیام مجاھد مال مجاھدین است مدتھا ھم چنان وانمود مى). ٣٧(رھا كرد 
ر دھند و یا اینكھ اینان بدون اینكھ با ھم مشورت بكنند و یكدیگر را در جریان كار قرا  

براى نظرات جدید خود راه حل جمعى پیدا بكنند، با دوستان نزدیكتر خود بھ انتشار نشریھ 
این ماھنامھ بدون مشخص كردن اینكھ بھ چھ گروه و یا . مبادرت كردند" پیام مجاھد"

فضل هللا : "سرصفحھ شماره دوم آن با این آیھ. اى متعلق است، انتشار یافت دستھ
ً      دین على القاعدین اجرا  عظیماالمجاھ مزین شده بود و چون از طریق پست و ) ٣٨"(                     

، قریب بھ اتفاق نظرھا بر این بود كھ این )٣٩(شد بصورت مجانى براى افراد فرستاده مى
انتشار دھندگان آن نیز از آشكار كردن اینكھ این . نشریھ متعلق بھ مجاھدین خلق است

كردند، این عدم اطالع بھ حدى  نى است خوددارى مىنشریھ متعلق بھ چھ گروه و یا كسا
اى  بود كھ در نشست دھم اتحادیھ انجمنھاى اسالمى دانشجویان در اروپا از انتشار نشریھ

كھ در آن اخبار داخل كشور و بھ خصوص مدافعات اعضاى سازمان مجاھدین خلق در 
ناآگاھى و بعضى ھم ھا از روى  بعضى. دادگاھھاى شاه منعكس شود، صحبت بھ میان آمد

مجاھدین خود ارگان دارند وتمام اخبار خود را در آن منتشر : گفتند از روى آگاھى مى
سازند و نیاز بھ ارگان جدیدى نیست و منظور از ارگان مجاھدین خلق ھمان، ماھنامھ  مى
 .بود" پیام مجاھد"
اتمام حجت كرده  "پیام مجاھد"بعدھا شنیدم كھ مجاھدین خلق نیز بھ دست اندركاران    

بودند كھ اگر عنوان و نام خود را در این ماھنامھ مشخص نكنید، ما علیھ شما اطالعیھ 
ارگان نھضت : اش مشخص كرد كھ در نھمین شماره" پیام مجاھد"سرانجام . خواھیم داد

یابد كھ  بوسیلھ كسانى انتشار مى" پیام مجاھد"آزادى خارج از كشور است و معلوم شد كھ 
در تمام " جبھھ"كردند و بھ عنوان نمایندگان  صحبت مى" جبھھ ملى سوم"روز بنام تا دی

" انتشارات مصدق"و " خبرنامھ"شھرھاى اروپا و آمریكا سخنرانى كرده، انتشارات آن 
كردند، انتشار پیدا كرده است و اولین نقطھ اختالف بین آنان در افكار عمومى  را تبلیغ مى

  .ظاھر شددانشجویى خارج از كشور 
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 بعدى مشكل  ١- ٤ 
   

خرداد، انتشارات  ١۵انتشارات : چند نشریھ دیگر زاییده شد" پیام مجاھد"بعد از انتشار    
افزود ولى از اینھا مھمتر  كھ ھر كدام از اینھا خود بھ مشكالت و اختالفات مى... ابوذر و

كردند كھ  ھا سعى مى ضىبع. اختالف و نظرى بود كھ ھركدام نسبت بھ مجاھدین خلق داشتند
نفوذى در آن  - بدون در نظر گرفتن نحوه تفكر و خط مشى شان  - بھر طریقى كھ شده است 

ھا  بعضى. سازمان پیدا بكنند و یا اینكھ چنان تصور شود كھ آنھا در سازمان نفوذ دارند
عقیده اى دیگر  عده. گفتند كھ ما باید از سازمان مجاھدین تحت ھر شرایطى دفاع كنیم مى

ھاى مسلمان ھستند،  داشتند كھ درست است كھ تشكیل دھندگان و كادرھاى اولیھ آن بچھ
اینان . ولى این مسلمان بودن بھ این معنا نیست كھ ھمھ حرفھاى آنھا نیز اسالمى است

ھاى غیر اسالمى آنھا را تصحیح  عقیده داشتند كھ اگر ممكن است ما باید سعى كنیم روش
شان دھیم كھ بسیارى از مطالبى كھ بھ عنوان مطالب ایدئولوژیك انتشار كنیم و بھ آنھا ن

  .اند، اكثر شان نشأت گرفتھ از ایدئولوژى ماركسیستى است داده
 

 شد مى پخش و توزیع مسلمان دانشجویان وسیلھ كھ نشریاتى  ١- ٥ 
  

 :ردك نشریات زیر وسیلھ مسلمانان خارج از كشورانتشار پیدا مى ۵٧-  ۵٠درسالھاى   
 خبرنامھ جبھھ ملى سوم - ١ 
 انتشارات مصدق - ٢ 
 انتشارات مدرس - ٣ 
 پیام مجاھد - ۴ 
 خرداد ١۵انتشارات  - ۵ 
 انتشارات ابوذر - ۶ 
 مكتب مبارز، قدس،: عبارت بود از وانتشارات خود اتحادیھ انجمنھاى اسالمى كھ - ٧ 
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این نشریات بھ   مقاالت مختلف تمامى و كتابھا انتشار  ھا و واعالمیھ مجموعھ كرامھ 
در واقع میدان فعالیت ھمھ اینھا، . شد نحوى بھ وسیلھ اعضاء اتحادیھ پخش و توزیع مى

اتحادیھ انجمنھاى اسالمى دانشجویان بود و بھ صورت طبیعى اختالفات ھمھ اینھا در 
در درون اتحادیھ، جبھھ ملى سوم و نھضت . یافت شد و تبلور مى درون اتحادیھ منعكس مى

و در آمریكا یزدى طرفدارانى  زاده صدر، قطب یا بھتر بگویم ھركدام از آقایان بنى آزادى و
" بھ بعد، اختالفات كامال ۵٢در اوایل، این مسایل محسوس نبود، ولى از سال . داشتند

بھ طورى كھ این اختالفات در درون اتحادیھ مشكالتى را از جھات . محسوس شده بود
 .مختلف بھ وجود آورده بود

  

 فلسطین و صدر موسى امام و لبنان مشكل  ١- ٦ 
  

ھنوز این مشكالت حل نشده بود كھ مشكل لبنان و فلسطین و كشتار آنان در تل زعتر    
وسیلھ ارتش سوریھ، امام موسى صدر و جالل الدین فارسى و روحانیون مبارز نجف نیز 

وانجمنھاى عضو آن ھمھ این مشكالت و اختالفات در درون اتحادیھ . بھ آن افزوده شد
شد و  یافت و بخشى از نیروى اتحادیھ صرف از بین بردن این برخوردھامى انعكاس مى

 .داشت الجرم اتحادیھ را از حركت و فعالیت واقعى خود باز مى
 

 اختالف حل براى حلى راه جستجوى در  ١- ٧ 
   

ایجاد كرد و بخشى پس از اینكھ این مسائل در داخل اتحادیھ و مابین اعضاء آن اختالف    
كرد، بعضى از اعضاء  شد و كارھا تداخل پیدا مى از نیروھا صرف خنثى كردن یكدیگر مى

حال كھ تمام كارھاى این اشخاص از قبیل توزیع و پخش نشریات و : اتحادیھ پیشنھاد كردند
گیرد  كتابھاى مختلف و فروش آنھا وسیلھ انجمنھاى عضو و غیر عضو اتحادیھ انجام مى

یدان عمل و فعالیت اصلى ھمگى در دایره اتحادیھ است، و اگر اتحادیھ مانع فعالیت و م
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ً                                     جدى اینان در مجامع خود بشود، طبعا  این آقایان و گروھھا تا حد قابل مالحظھ اى میدان                                   
پس بر اتحادیھ است كھ این آقایان را دور ھم جمع كند . فعالیت خود را از دست خواھند داد

ً       در رو، مسایل مورد اختالف خود را مطرح كنند، تا معلوم شود كھ اوال  اختالف  و آنھا رو                                                              
ً                                                       ً بر سر چیست؟ و ثانیا  تا چھ حدودى ھركدام نسبت بھ ادعاى خود محق ھستند و ثالثا                      

و نیز قرار شد براى كار مشترك و . اتحادیھ وضع خودش را با این آقایان روشن كند
شود، گردن نھند  اقى كھ بھ وسیلھ جمع مشخص مىدستجمعى طرحى تھیھ و ھمگى بر میث

و از آن بھ بعد ھركس از آن میثاق عدول كرد سعى كنند اول او را دوباره بر سر میثاق 
در . برگردانند و اگر حاضر نشد كھ خود را اصالح كند، الجرم او را از جمع كنار بگذارند

رفت تا اینكھ باالخره با  طفره مىاوایل، ھیأت مدیره اتحادیھ از عملى ساختن این پیشنھاد 
اى از فعالین اتحادیھ، اتحادیھ تصمیم گرفت كھ این نشست را عملى سازد و  پافشارى عده

 . بھ حل اختالفات تاجایى كھ ممكن است بپردازد
و با  زاده صدر و قطب كھ قرار بود با شركت آقایان بنى ۵۶سرانجام، اولین جلسھ در سال    

صدر پیش  عالین اتحادیھ تشكیل شود بھ علت مشكلى كھ براى آقاى بنىاى از ف حضور عده
زاده و  آمده و نتوانستھ بود در آن شركت كند، بدون حضور وى و با شركت آقاى قطب

در . اى از اعضاء اتحادیھ در مسجد بالل واقع در شھر آخن در آلمان غربى برگزار شد عده
صدر مطرح شد كھ  زاده و بنى بین آقاى قطبآن جلسھ یك سرى از مسایل مورد اختالف ما

صدر ھمانطور  زاده بھ ھمھ آنھا پاسخ داد و در پایان اضافھ كرد كھ او با آقاى بنى آقاى قطب
كرده است، ھم اكنون ھم دوست است و  كھ از سالیان قبل دوستى داشتھ و ھمكارى مى

ندارند و بھرحال قرار شد كھ دھند و اختالفى باھم  بعضى كارھا را با كمك یكدیگر انجام مى
ركت كند، اى ش جلسات بعدى با شركت ھمھ برگزار شود و اینكھ ھركسى جداگانھ در جلسھ

صدر، قطب زاده،  بنى: با شركت آقایان ۵۶جلسھ بعدى در سال  .كند اى را حل نمى مسالھ
، صادق طباطبایى، مھدى نواب، ھمایون یاقوت ) حیدرى(دمحم منتظرى، مھندس غرضى 

و اینجانب بعد از پایان اعتصاب عذاى اتحادیھ انجمنھاى اسالمى ....فام، كریم خداپناھى،
صدر در پاریس تشكیل  دانشجویان و روحانیون مبارز خارج از كشور در منزل آقاى بنى

  .شد
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  صدر بنى آقاى منزل در اختالف حل جلسھ تشكیل  ١- ٨ 
دیھ انجمنھاى اسالمى دانشجویان و جھت آزادى زندانیان سیاسى، اتحا ١٣۵۶در سال    

روحانیون مبارز خارج از كشور، در كلیساى سن مارى پاریس بھ مدت یك ھفتھ دست بھ 
یكى دو سھ روزى كھ از اعتصاب غذا گذشت مابین اتحادیھ و . اعتصاب غذا زدند

و كار اختالف چنان ) ۴٠(روحانیون مبارز بھ رھبرى آقاى دمحم منتظرى اختالف بروز كرد
. باال گرفت كھ نزدیك بود این دو گروه در ھمان كلیسا در حین اعتصاب از ھم جدا شوند

اید، حاال این  با وجودیكھ ھر دو گروه بھ من ظلم كرده: صدر پادرمیانى كرد و گفت آقاى بنى
اگر یك چنین كارى بكنید نھ تنھا این اعتصاب بى . كار درست نیست كھ از ھم جدا شوید

ھا و جراید  وزنامھد، بلكھ در افكار عمومى نیز بى آبرو خواھید شد و رفایده خواھد بو
توانند  بفرمایید سرنوشت مبارزان ایرانى را مالحظھ كنید، كسانى كھ نمى« : خواھند نوشت

د توانست كشور خود را اداره چند روز در یك اعتصاب غذا با ھم كنار بیایند، چگونھ خواھن
اگر از ھم جدا شدید، نھ تنھا تمام فعالیتھاى خودتان بھ : كردصدر اضافھ  آقاى بنى .»كنند

. و دیگران را ھم لكھ دار خواھید كرد ھدر خواھد رفت و بى آبرو خواھید شد، بلكھ ما
بنابراین، بھ نفع ھمھ است كھ تا پایان اعتصاب غذا واعالن ختم آن با ھم باشید و بعد از 

 .رح كنیم و بھ حل اختالف بپردازیماعتصاب غذابا ھم جمع شویم ومسایل را مط
صدر مورد قبول واقع شد و ھمھ  باالخره پس از جر و بحثھاى زیاد، این پیشنھاد آقاى بنى 

پذیرفتند كھ تا پایان اعتصاب متحد با ھم عمل كنند و در پایان كار، جلسھ حل اختالف را 
بعد از . صدر جمع شدیم پس از پایان اعتصاب غذا، ھمگى در منزل آقاى بنى. برگزار كنند

اى مطرح شود  اینكھ بحث شروع شد، آقاى دمحم منتظرى بھ میان پرید و قبل از اینكھ مسالھ
 :گفت

یكسال قبل " زور علیھ عقیده"اول باید معلوم شود كھ چھ كسانى مانع شدند كھ كتاب «  
انحرافات ز منتشر نشود كھ اگر این كتاب یكسال زودتر منتشر شده بود، جلوى بسیارى ا

 .»گرفت جوانان ما را مى
مقدارى در اطراف این مسئلھ بحث شد و بعد از آن در مورد اعتصاب غذا و مسایلى كھ    

این جلسھ كھ چند ساعتى طول . بھ وجود آمده و بیشتر باعث اختالف شده بود، صحبت شد
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و قرار شد كھ باز كشید بدون اینكھ بھ نتایج مھم و دلخواھى دسترسى پیدا بكند، پایان یافت 
ھم اینگونھ جلسات ادامھ پیدا كند و افراد بیشترى در آن شركت كنند و بحث و گفتگو ادامھ 

  .پیدا كند تا اینكھ بھ امید خداوند بھ وحدتى پایدار با شركت ھمھ منجر گردد
  

 رسالت بنیاد و تولیت  ١- ٩ 
   

یزدى و دمحم منتظرى و یا  صدر، قطب زاده، یكى دیگر از موارد اختالف بین آقاى بنى   
بیناد "جبھھ ملى سوم، نھضت آزادى و بعضى از روحانیون بر سر بھ وجود آمدن 

میلیون تومان اختصاص داده  ٣٠اى مبلغ  آقاى تولیت براى تأسیس مؤسسھ :بود" رسالت
 : ھاى زیر بھ فعالیت بپردازد این موسسھ و یا بنیاد قرار بود كھ در زمینھ. بود

قرار بر این بود كھ این بنیاد یك مركز تحقیقاتى و : حقیقاتى و پژوھشىمركز ت - ١ 
پژوھشى بھ وجود بیاورد و بھ جمع آورى محققین، روشنفكران اھل قلم، صاحبان اندیشھ 

ھاى مختلف اجتماعى و فرھنگى،  و فكر بپردازد و كارھاى تحقیقات و مطالعاتى در زمینھ
 .ل مبتال بھ ایران را سر و سامان دھدسیاسى و اقتصادى، مذھبى و سایر مسای

از : ھاى مختلف پرورش و تربیت كادر مجرب و متخصص براى اداره كشور در زمینھ - ٢ 
دیگر كارھاى بنیاد تربیت كارد متخصص و مجرب براى اداره امور مختلف كشور با كمك 

اد با مركز تحقیقات و پژوھشى و با دادن بورس و كمكھاى مالى بھ دانشجویان و افر
 .استعداد بود

دیگر از كارھاى بنیاد تربیت كادر نظامى و چریكى بود و قرار : فعالیت نظامى و چریكى - ٣ 
اى را براى تعلیم كادرھاى نظامى و چریكى بھ لبنان بفرستند و بھ ھمین  بر این بود كھ عده

د و از لبنان بھ علت آقاى تولیت، دمحم منتظرى را براى این كار معرفى كرد و بھ او خبر دادن
آقاى تولیت گفت كھ من و دمحم در زندان باھم بودیم و او را آدمى با استعداد و . پاریس آمد

عالوه بر آن وى مأمور انتشار . فعال یافتم و قادر است كھ این قبیل امور را اداره كند
 .كارھاى شریعتى بھ عربى بود

اش از بین نرود و بتواند در طول زمان بھ  عالوه بر ھمھ اینھا براى اینكھ بنیاد سرمایھ - ۴ 
ھاى  فعالیتھا و كارھاى خود ادامھ دھد، قرار بر این بود كھ بخشى از سرمایھ را در زمینھ
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اقتصادى كھ سود آور باشد بكار بیاندازد كھ بھ مرور بشود از سود آن مخارج امور 
كند و  اقتصادى كھ مىقسمتھاى دیگر را پرداخت و در واقع این بنیاد خیریھ با كارھاى 

 .شود، قادر گردد كھ سالیان سال بھ امور عام المنفعھ بپردازد سودى كھ از بابت آن عاید مى
بعد از بحث و بررسى قرار شد كھ مركز این بنیاد در پاریس باشد و موسسھ در انگلیس    

ن بحث مدتى در اطراف كم و كیف مؤسسھ، چگونگى كار آن و ھیأت امناء آ. بھ ثبت برسد
 :نامگذارى شد" بنیاد رسالت"با توافق ھمھ، آن مؤسسھ . شد

صدر، قطب زاده، یزدى وآقاى  حبیبى، بنى:ھیأت امناى آن با توافق ھمھ قرار شد كھ آقایان 
بنیاد "بنا بود كھ  و نفر ھم از جانب آقاى تولیت باشد احمد صدرحاج سید جوادى ویك

اى ھم كھ چھار چوب  اساسنامھ. خود بپردازد این ھیأت امناء بھ امور زیرنظر" رسالت
كرد، تنظیم و برآن توافق  كارى، اھداف و وظائف و چگونگى اداره بنیاد را مشخص مى

با بعضى نیز جھت ھمكارى با مؤسسھ صحبت شد و آنھا نیز آمادگى خود را براى . شد
ھ ثبت برسد، آقاى چون قرار بود كھ مؤسسھ در انگلیس ب. ھمكارى در آن بنیاد اعالم كردند

تولیت بھ لندن رفت ودر لندن مرحوم تولیت در ھتل اقامت داشت و برادرھمسرش بنام 
چند روزى از ورود وى بھ لندن نگذشتھ . حسین آقا كھ ساكن لندن بود، میزبان وى بود

 .بودكھ آقاى صدرحاج سید جوادى وارد لندن شدو بھ سراغ آقاى تولیت رفت
  

 آمریكا بھ لیتتو آقاى رفتن  ١- ١٠ 
   

آقاى صدر حاج سید جوادى در لندن با آقاى تولیت تماس گرفت و در اطراف مؤسسھ    
اینكھ چھ . و چگونگى آن با آقاى تولیت بحث و تبادل نظر كرده است" بنیاد رسالت"

بحثھایى با آقاى تولیت بھ عمل آمده و چھ مسائلى در مورد ھیأت امنائى كھ توافق شده 
تنھا چیزیكھ مشخص . ده و چگونھ نظر آقاى تولیت تغییر كرده، معلوم نیستبود، مطرح ش

و معلوم شد این بود كھ آقاى تولیت بدون مشورت و حتى خداحافظى با فامیل و سایر 
روند و در آنجا نام مؤسسھ  دوستان بھ اتفاق آقاى صدر بھ آمریكا نزد آقاى دكتر یزدى مى

و آن ھیأت امناء توافق شده .دھند تغییر مى) ۴١"(ھرهبنیاد طا"بھ " بنیاد رسالت"را از 
كنند و در آمریكا بنیاد را بھ نام آقاى احمد صدر حاج سید جوادى و دكتر  را ھم عوض مى
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ً                               رسانند و مقادیرى نیز احتماال  در اختیار ھیأت امنا جدید قرار  بھ ثبت مى... یزدى و                            
وادى در صدد ثبت بنیاد درآمریكا ھمزمان كھ دكتر یزدى وصدر حاج سیدج). ۴٢(گیرد مى

دھند كھ آقاى دكتر  بھ دكتر یزدى خبر مى. كند ھستند، دكتر شریعتى درلندن فوت مى
دھند، براى  دكتر یزدى و صدر بھ تولیت خبر فوت دكتر را نمى. شریعتى فوت كرده است

زه را معطل اینكھ دكتر یزدى بتواند خود را بھ تشییع جنازه در لندن برساند، چند روز جنا
كنند و احسان، پسر دكتر شریعتى كھ درآمریكا پیش دكتر یزدى بود بھ پزشك قانونى  مى

 .زند كھ جنازه پدرش را تحویل كسى ندھند تا او بھ لندن برسد تلگراف مى
چون مرتب آقاى یزدى بھ . كند آقاى یزدى بعد از اتمام كار ثبت بنیاد بھ لندن پرواز مى   

آقاى . بیند گذرد كھ آقاى تولیت دكتر یزدى را نمى ست، چند روز مىزده ا تولیت سرمى
گوید، آقاى  زند؟ آقاى صدر مى گوید دكتر یزدى كجاست كھ بھ ما سر نمى تولیت بھ صدر مى

دكتر شریعتى آمده است بھ لندن و كمى كسالت دارد، و بھ این علت دكتر یزدى بھ لندن 
گوید  شود و مى دكتر بھ لندن آمده است خوشحال مىآقاى تولیت از این خبر كھ . رفتھ است

تواند در این مركز مشغول كار  چھ بھتر حاال كھ او توانستھ است از كشور خارج شود، مى
 .و فعالیت شود و عضو مؤثرى براى آن باشد

: گوید كند و مى بعد از آن آقاى تولیت از آمریكا بھ آقاى على امیر حسینى در لندن تلفن مى   
خبر : گوید گوید چھ خبر؟ تولیت مى اید؟ آقاى امیر حسینى مى شما این خبر را شنیده آیا

بعد آقاى تولیت بھ آقاى . گوید بلى آقاى امیر حسینى مى. آمدن دكتر شریعتى و كسالت او
حاال شما از جانب من بروید خدمت آقاى دكتر و سالم مرا بھ او : گوید على امیرحسینى مى

كھ من خبر نداشتم كھ شما درلندن ھستید واال فورى بھ دیدن شما  برسانید و بگویید
گوید كھ كسالت  آقاى امیر حسینى مى. رسم ھم اكنون ھم در اسرع وقت خدمت مى. آمدم مى

گوید سخت و شدید است یعنى چھ؟ آقاى  تولیت مى. آقاى شریعتى خیلى سخت وشدید است
گوید  در این لحظھ آقاى امیر حسینى مى. صدر گفتھ است كھ ایشان كمى كسالت جزئى دارند

. كھ متأسفانھ دكتر شریعتى فوت كرده است و امروز جنازه او را بھ سوریھ منتقل كردند
شود و ناگھان گویى كھ از خواب بیدار  آقاى تولیت با شنیدن این خبر بشدت ناراحت مى

اى دكتر یزدى این خبر را گوید حاال فھمیدم كھ چرا آق شده باشد، از پشت تلفن گریھ كنان مى
ً                                 بھ من نگفتھ است و خودش بھ لندن رفتھ و چرا اصال  او را در جریان آمدن دكتر شریعتى                                               

 .بھ لندن و فوت او در لندن قرارنداده است
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اى مفصل  گردد و در ایران نامھ بعد از این جریان آقاى تولیت از آمریكا بھ ایران باز مى   
وى نامھ . دھد را شرح مى" بنیاد رسالت"جریان تغییر كار  نویسد و صدر مى بھ آقاى بنى

در پاریس . صدر بدھد دھد كھ در پاریس بھ آقاى بنى را بھ آقاى صدر حاج سید جوادى مى
صدر ھم در جواب نامھ  دھد وآقاى بنى صدر مى آقاى صدر نامھ تولیت را بھ آقاى بنى

. ھد كھ در ایران آن را بھ تولیت بدھدد نویسد و بھ آقاى صدر مى اى مفصل مى تولیت، نامھ
شود كھ چرا  صدر دلخور مى تولیت از دست آقاى بنى. رسد صدر بدست تولیت نمى نامھ بنى
تا اینكھ در سال . احترامى كرده است اش را نداده است و بھ او بى صدر جواب نامھ آقاى بنى

گى مسئلھ آشكار رود و در پاریس چگون آقاى تولیت براى معالجھ بھ پاریس مى ۵٧
 .شود مى

  

 مسئلھ شدن مطرح  ١- ١١ 
  

ترتیب كار  زاده رود، آقاى قطب ھنگامى كھ آقاى تولیت براى معالجھ بھ پاریس مى   
دھد و در بیمارستان دو اطاق براى مرحوم تولیت  بیمارستان و پزشك را براى وى مى

حیم بشارتى باجناق آقاى یك اطاق براى خود تولیت و اطاق دیگر براى آقاى ر. گیرد مى
شود و  آقاى بشارتى نیز ھمجوار اطاق مرحوم تولیت مى. تولیت و بازدید كنندگان وى

آقاى على امیر حسینى نیز از لندن براى دیدار . رساند كارھاى روزمره وى را بھ انجام مى
 :گوید روزى آقاى تولیت بھ آقاى امیرحسینى مى. آید با مرحوم تولیت بھ پاریس مى

صدر شما چھ آدمى است كھ نھ یك سرى بھ من زده است و نھ جواب نامھ  این آقاى بنى«  
ن عجب آدم خودخواه و بى ادبى مرا كھ بھ آقاى صدر حاج سید جوادى دادم داده است؟ و ای

 .»است
حاالكھ مدتى است : گوید رود و بھ وى مى صدر مى آقاى امیرحسینى بھ منزل آقاى بنى   

بیمارستان است چرا شما یكبار نھ بھ او تلفن كردید و نھ بھ عیادت او  آقاى تولیت در
 : گوید صدر در جواب مى اید؟ آقاى بنى رفتھ

خواھند برگردند، براى اینكھ از  آیند، مى عادت من بر این است كھ افرادى كھ از ایران مى" 
سرانھ بھ دیدار آنھا ناحیھ من و از بابت دیدار با من مشكالتى برایشان پیش نیاید، من خود
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 ".روم روم، مگر اینكھ خودشان مایل باشند و اطالع دھند، آنوقت با كمال میل مى نمى
اى را كھ آقاى تولیت  خوب شما چرا جواب نامھ: گوید امیرحسینى مى بعد از آن آقاى على   

اب صدر درجو اید؟ آقاى بنى براى شما بوسیلھ احمد صدر حاج سید جوادى فرستاد، نداده
مند باشم، آنھا  بھ جاى اینكھ من ازآنھا گلھ. عجب، آنھا برخالف میثاق عمل كردند: گوید مى

ام، بلكھ در جواب نامھ آقاى  من نھ تنھا جواب آقاى تولیت را داده. مند ھستند از من گلھ
اى را بھ وسیلھ ھمان كسى كھ نامھ آقاى تولیت را آورده بود،  صفحھ ٢۶تولیت، یك نامھ 

صدر نامھ تولیت و  و بعد از این توضیح، آقاى بنى. را براى آقاى تولیت فرستادم جوابش
گوید این ھم  دھد و مى اى خودش را بھ آقاى امیرحسینى نشان مى صفحھ ٢۶فتوكپى جواب 

ھا  توانم یك فتوكپى از این مى: گوید خواھید؟ آقاى امیر حسینى مى دیگر چھ مى. جواب نامھ
بعد از آن آقاى . توانید از آنھا صدتا كپى بردارید شما مى: گوید صدر مى آقاى بنى. را بردارم

صدر را بھ آقاى  امیر حسینى پیش آقاى تولیت برمى گردد و جریان مذاكره با آقاى بنى
گوید این ھم جواب  دھد و مى اش را نیز بھ او مى دھد و فتوكپى جواب نامھ تولیت اطالع مى

 .اده استصدر د نامھ شما كھ آقاى بنى
مرحوم تولیت با دیدن جواب نامھ خود و شنیدن گفتگوى آقاى امیرحسینى با آقاى    

چقدر ما بى خود وبى جھت نسبت بھ آقاى : گوید شود و مى صدر مات و مبھوت مى بنى
فھمم كھ چرا اینھا اینطور  كردیم، حاال مى صدر بدبین بودیم و پشت سر او غیبت مى بنى

. صدر مالقات كند كند كھ با آقاى بنى از آن آقاى تولیت اظھار تمایل مىبعد . اند عمل كرده
صدر و تولیت در اطاق بیمارستان با ھم بھ گفتگو  شود و آقاى بنى ترتیب مالقات داده مى

كند و مرتب  صدر عالقھ پیدا مى بعد از این مالقات آقاى تولیت بھ آقاى بنى. پردازند مى
در لندن ھم بھ خانھ « :صدر بھ اینجانب نوشتھ آقاى بنى. كنند مىچندین بار دیگر باھم گفتگو 

 )۴٣.(»ھزار فرانك داد ٨٠را ... او رفتم و خرج چاپ كتاب اقتصاد توحیدى و
و خالف عھد و میثاق عمل كردن، خود " بیناد طاھره"بھ " بنیاد رسالت"تغییر دادن    

و دكتر یزدى نیز كھ ھر  زاده قطب. ودموجب اختالفاتى دیگر گردید و بر اختالفات گذشتھ افز
را اداره " پیام مجاھد"دو در نھضت آزادى خارج از كشور بودند و باھم انتشار ماھنامھ 

كردند، سرانجام زمانى كھ آقاى خمینى در پاریس بود از ھم جدا شدند و در جبھھ  مى
دند و دمحم منتظرى آقاى دكتر یزدى و دمحم منتظرى علیھ ھم بو. مخالف یكدیگر قرار گرفتند

داد و او ھمچنین با آقاى دكتر بھشتى  بھ عناوین مختلف علیھ دكتر یزدى اعالمیھ مى
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 .نامید مى" راسپوتین"اختالف شدیدى داشت و گاھى دكتر بھشتى را 
آنچھ ذكر شد بعضى از مسائل اختالف برانگیز بود كھ نگارنده حدود ده سال فعالیت خود    

در ... زاده و صدر و قطب اسالمى دانشجویان و در ارتباط با آقایان بنى در اتحادیھ انجمنھاى
بھر حال تمام این اختالفات در اتحادیھ و انجمنھاى عضو و . جریان آنھا قرار گرفتھ بودم

كرد و در بین طرفداران ھر گروه و شخصى كم و زیاد  غیر عضو آن انعكاس پیدا مى
نكھ ھنگامى كھ آقاى خمینى بھ پاریس آمد، تفرقھ و كوتاه سخن ای. نمود برخورد ایجاد مى

 :جدایى در درون نیروھاى اسالمى حاكم بود
صدر بر سر جبھھ ملى سوم و نھضت آزادى و  و یزدى با بنى  زاده اختالفات آقاى قطب - ١ 

برداشت متفاوت ھركدام از آزادى و استقالل و راه حلھاى آنان و نیز برخورد متفاوت آنھا 
از خبرنامھ جبھھ ... زاده و یزدى و ن مجاھدین خلق و متعاقب آن جدا شدن قطببا سازما

اگر استقالل اھمیت داشت، مجاھدین ھم اصل : گفتند آنھا مى. ملى سوم و انتشار پیام مجاھد
و " امام فرموده است والیت فقیھ"چون . بعد ھم با حكومت ملى مخالف شدند. كردند مى

 .مریكا سانسور كردندبھمین علت خبرنامھ را در آ
ھا در درون اتحادیھ و انجمنھاى عضو و غیر عضو آن  انعكاس این اختالفات و جدایى - ٢ 

 .گردید كھ باعث بوجود آمدن برخورد بین طرفداران ھر گروه و دستھ مى
اى از اعضاء اتحادیھ و  عده: اختالف با امام موسى صدر و حركت المحرومین - ٣ 

ى صدر و حركت المحرومین و دكتر چمران و در رابطھ با دانشجویان با امام موس
ھا و سازمان الفتح بعد از مسئلھ تل زعتر و كشتار  مواضعشان نسبت بھ فلسطینى

فلسطینیھا و سیلھ ارتش سوریھ اختالف پیدا كرده بودند و از طرفى چون دكتر چمران، 
وامام موسى صدر  و دكتر یزدى عضو نھضت آزادى وحامى حركت المحرومین  زاده قطب

 .بودند، با اینان نیزبرخورد بوجود آمده بود
اختالفات روحانیون مبارزخارج ازكشوربا حركت المحرومین و امام موسى صدر و  - ۴ 

 ".بنیاد رسالت"اضافھ شدن اختالف دمحم منتظرى و دكتر یزدى بر سر 
از مجاھدین خلق و اختالفات گروھھاى مختلف اتحادیھ بر سر حمایت بدون قید و شرط  - ۵ 

تشویق رفتن بھ درون كنفدراسیون جھانى دانشجویان بھ خاطر حمایت ازگروه طرفدار 
سازمان مجاھدین خلق در درون كنفدراسیون و تقویت این گروه در مقابل گروھھاى 

 .متشكل دیگر عضو كنفدراسیون یعنى جبھھ ملى دوم
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صدر و دكتر عبدالكریم سروش  ى بنىبھ وجود آمدن و یا بوجود آوردن اختالف بین آقا - ۶ 
توضیح اینكھ بعداز انتشار روش شناخت بر پایھ توحید آقاى ). حاج حسین فرج دباغ(

صدر  اى در نقد روش شناخت آقاى بنى صدر در مكتب مبارز، آقاى دكتر سروش  مقالھ بنى
و چون  .نوشتھ و براى درج آن در مكتب مبارز، براى ھیأت مدیره اتحادیھ فرستاده بود

اما آقاى دكتر سروش در . ھیأت مدیره آنرا وارد ندانستھ، از چاپ آن خوددارى ورزیده بود
صدر نیز در آن شركت داشت بھ وى انتقاد كرد و گفت شما با اعمال  سمینارى كھ آقاى بنى

آقاى  صدر پرسید كدام مقالھ؟ و از آقاى بنى. اید نفوذ خود مانع چاپ مقالھ اینجانب شده
طباطبایى كھ مسئول ارتباطات اتحادیھ بود پرسید، مسئلھ چیست و چرا مقالھ آقاى صادق 

دكتر سروش چاپ نشده است؟ آقاى طباطبایى در جمع حاضردرسمیناراظھار داشت، 
اما چون ھیأت مدیره . اى ازآقاى سروش درانتقاد بھ روش شناخت بدست ما رسید مقالھ

ناخت تشخیص داد، از چاپ آن خوددارى ورزیدیم اتحادیھ آن مقالھ را بى رابطھ با روش ش
صدر روحش از این مقالھ خبردار نبوده و درست و یا نادرست، ھیأت  و افزود كھ آقاى بنى

 .مدیره از چاپ آن خوددارى كرده است
بھ وجود آمدن اختالف بین بعضى از اعضاء اتحادیھ و دمحم منتظرى بر سر سازمان  - ٧ 

اخیر بھ خاطر دفاع از مجاھدینى كھ نسبت بھ اسالم وفادار مانده گروه . دانشجویان مسلمان
بودند، در آمریكا از درون كنفدراسیون انشعاب كردند و سازمان دانشجویان مسلمان را در 

ولى نظر بھ اینكھ تعداد قابل . برابر اتحادیھ انجمنھاى اسالمى دانشجویان بوجود آوردند
انشجویان مسلمان رابھ خود جلب كنند، چندان مطرح اى نبودند و نتوانستند كھ د مالحظھ

 .نشدند، اما موجب اختالف شدند
شویم كھ جھل،  اگر بخواھیم پى بھ ریشھ و اساس ھمھ این اختالفھا ببریم، متوجھ مى   

ھایى  حسادت، انحصارطلبى، بركشیدن خود وسیلھ تخریب دیگران و بیش از ھمھ، قرائت
مختلف بیان قدرت بودند، در بروز و شدت گرفتن این  شدند و اشكال كھ از اسالم مى

اختالفھا خودنمایى خواھد كرد كھ شق اخیر، امروز نیز بشدت خود باقى است و باید ریشھ 
ھاى مختلف از اسالم كھ بیان قدرت ھستند را پیدا كرد و این كارى بغایت بزرگ و  قرائت

اما این كار . و بلكھ بشریت استگره گشاى فكرى نسل امروز و نسلھاى آینده مسلمانان 
سترگ از حوصلھ این مقال خارج است و بر صاحبنظران و دردمندان واجب است كھ بھ 

  .این مھم بپردازند
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  خمینى آقاى كار روش - ٢  

  اشخاص و گروھھا با عمومى برخورد :الف 
تمام  شخصى زیرك و تودار، سیاسى بھ معناى: توان گفت آقاى خمینى را بھ حق مى   

او چنان بھ رگ خواب مردم . كلمھ، با تجربھ، تیزبین، وقت شناس و مردم شناس دانست
ھا در جھت  مسلط بود كھ ھر لحظھ قادر بود سوار بر احساسات مردم شود و از نیروى آن

 از ر چھ زمانى و در چھ شرایطىدانست كھ د او خوب مى. اھداف خود بھره بردارى كند
 بردارى كند گرفت بھره رش قرار مىكھ در دست داشت و یا در اختیا اى برگھاى برنده کدام

او چنان ). ۴۴(كرد  با منتقدین و مخالفان خود درفرصتھاى مناسب تسویھ حساب مى و
مردم و روشھاى مختلف آن " كارپذیر كردن"زمینھ در كرد كھ گویى سالیان دراز عمل مى

مردم و تحمیق آنھا چنان ید طوالیى  در برانگیختن. تحقیق كرده و تجربھ آموختھ است
داشت كھ قادر بود مردم را وادارد علیھ منافع خودشان و كشورشان عمل كنند و خوشحال 

 .نیز باشند
بھ بعد براى رسیدن بھ اھدافى كھ در  ١٣٢٠آقاى خمینى از عھد جوانى یعنى از سالھاى    

. كرد بدست آمده عمل مى گشت و قدم بھ قدم در ھر فرصت سر داشت بھ دنبال فرصت مى
دید كھ  پدرش خوابش را ھم نمى: "گفت كھ ممكن است این سخن آقاى احمد خمینى كھ مى

ولى از درست باشد  )۴۵(. روزى رھبر ایران شود و تمام كشور در اختیارش قرار بگیرد
را  ھا و فرصت ......،كرد و ایده آلى در سرداشت اینكھ او در ذھن و فكر ھدفى را تعقیب مى

 كرد، جاى داد واز فرصتھاى بدست آمده درجھت اھدافش كمال استفاده را مى از دست نمى
سرانجام . وى آموختھ بود كھ چگونھ از فرصت بدست آمده باید استفاده كرد. نیست شک

این آخرین فرصت بدست آمده  اوھم در. زمان، فرصت نھایى را در اختیارش گذاشت
  . فراھم ساخت"مطلقھوالیت "شرایط رابراى استقرار

وى بھ روحیات طبقھ مختلف مردم، احزاب و دستجات سیاسى و بھ خصوص عالئقشان   
و از فرصتھا و امكاناتى كھ خود این اشخاص، احزاب و دستجات در . خوب آشنا بود
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ً               گذاشتند سریعا  بھره بردارى مى اختیارش مى بھ " والیت مطلقھ"او قبل از استقرار . كرد              
تھ، حزب سیاسى و اشخاص وعده ھمان چیزى را كھ مورد عالقھ شان بود و ھر گروه، دس

بھ كسانى كھ شیفتھ آزادى بودند، شعارآزادى : داد در آرزوى بدست آوردن آن بودند، مى
براى كسانى كھ طالب استقالل بودند، آزادى واستقالل را مطرح . داد براى ھمھ سر مى

بردند، وعده آب و  و آب و اتوبوس و برق رنج مىبراى كسانى كھ از كم بود نان . كرد مى
براى ارتشیان و كسانى كھ از سلطھ مستشاران . داد برق و نان و اتوبوس مجانى مى

براى آن . داد و استقالل خودشان بر ارتش را مى" آقایى"آمریكایى ناراحت بودند، وعده 
لیدند، وعده اضمحالل نا مرداد و حكومت خفقان شاه مى ٢٨دستھ از مردم كھ از كودتاى 

براى روشنفكران و صاحبان قلم و . داد سلطنت و اداره كشور بھ دست خودشان را مى
براى آندستھ از . آورد داد كھ آزادى قلم و بیان را بھ ارمغان مى اربابان جراید، وعده مى

سخر مردم وروحانیون كھ از بى بند و بارى رژیم شاه و نادیده گرفتن عقاید مذھبى و بھ تم
كردند، وعده اجراى ھمھ اینھا را بھ آنھا  گرفتن بعضى رسوم و عقاید، احساس ناراحتى مى

براى كسانى كھ از ابتذال فرھنگ غربى و شیوع فحشاء و بھ عنوان فرھنگ . كرد ھدیھ مى
و براى . ساخت پیشرفتھ در كشور شكایت داشتند، فرھنگ رھایى بخش اسالم را مطرح مى

نالیدند،  ین، مھندسین و دكاتره كھ از عقب افتادگى صنعتى و علمى مىتكنوكراتھا، متخصص
ھاى  شكوفایى دانشگاھھا و مراكز علمى و صنعتى كھ قادر باشد آنھا را از تمام وابستگى

  .   داد علمى و صنعتى غرب برھاند وعده مى
ان خالصھ براى آنھایى كھ از نبود حكومت دموكراسى مردم بر مردم و احزاب قلبش   
و چون در ذھن . كرد طپید، حكومت جمھورى مردم بر مردم و آزادى احزاب را نثار مى مى

او اسالم مساوى قدرت و سلطھ بود، بیان او از اسالم، بیان قدرت بود و نھ آزادى و براى 
ایجاد و استمرار قدرت، پایبندى بھ قول و قرار زمانى كھ آن قول و قرار بھ ضرر آن بود، 

 .شمرد رابر آن متعھد نمىخود را در ب
  

 شخصى سلطھ استقرار -  ب 
   

آقاى خمینى در جھت استقرار سلطھ خود بر مردم و تمام بنیادھاى كشور گام بھ گام از    
زمانى كھ بھ مراجع تقلید و . كرد كھ او را بھ ھدفش نزدیك سازد روشھایى استفاده مى
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خود و اعمالى كھ قصد آنھا را داشت  روحانیون نیاز داشت تا پشتیبانى آنھا را نسبت بھ
ساخت علیرغم اینكھ با او موافق  كرد كھ آنھا را مجبور مى جلب كند، از روشى استفاده مى

اش برخیزند و در پاریس وقتى نیاز بھ حمایت و فعالیت ھمھ جانبھ  نبودند، بھ پشتیبانى
خود بھ عنوان تنھا رھبر براى جاانداختن ... صدر، یزدى، بازرگان و آقایان قطب زاده، بنى

دانست كھ چگونھ باید با آنھا  بالمنازع كشور در افكار عمومى جھان را داشت، خوب مى
آقاى خمینى با زیركى خاص خود و آگاه بر قدرت خود و قدرتى كھ او . برخورد كند

بودن و قدرت " نایب امام زمان"و " مرجعیت تقلید"اش را داشت یعنى  نمایندگى
، از قدرت این بنیاد تاریخى در برخورد با اشخاص ،افراد و "تشیعمرجعیت در "

و ھنگامى كھ از تمام نیرو و امكانات مراجع تقلید، سیاسیون، . كرد گروھھااستفاده مى
دانست كھ اینھا از لحاظ نحوه  استفاده كرده بود و مى... متخصصین، افراد صاحب نفوذ، و

و بدون قید و شرط در برابر او مطیع نخواھند بود تفكر و روش كار با او ھمآھنگى ندارند 
و یا جزو حلقھ اصلى وى نیستند و یا نخواھند شد، با روشھاى مختلف و بنام مقتضیاتى كھ 

آوردند، بھ طرق مختلف بھ شخصیت زدایى، سلب  بھ وجود آمده بود و یا بھ وجود مى
ست و آنھا را از صحنھ خارج خوا حیثیت، بى آبرو كردن و برانگیختن مردم علیھ آنھا برمى

ھا، یك پلھ بھ استقرار  كرد و با ھریك ازاین حذفھا و خارج ساختن ساخت و طرد مى مى
در ذیل بھ شرح بعضى از روشھایى كھ او از آنھا در جھت   .شد نزدیك مى" طلقھوالیت م"

  :پردازم كرد، مى استقرار سلطھ خویش استفاده مى
 

 انفرادى رابطھ ایجاد - ١ 
  
آقاى خمینى در تمام دوران، حتى دوران قدرت و سلطھ مطلقھ، اغلب با اشخاص بھ    

براى یافتن راه حلى براى مسایل مختلف با اشخاص بھ . كرد صورت انفرادى مالقات مى
پرداخت،  كرد ودر حضور جمع بھ بحث نمى نشست و با جمع كار نمى بحث و استدالل نمى

خواست كھ نتایج نظرات و راه حل خود را ارائھ دھند  ا مىبلكھ از افراد، اشخاص و یا جمعھ
اى پاسخ گوید، خیلى  كرد نسبت بھ مسئلھ در مواقعى كھ اجبار پیدا مى. و بعد مرخص بشوند

در جمعھایى كھ اتفاق . كرد زد و اغلب بابلھ و خیر جلسھ را تمام مى كوتاه و مقطع حرف مى
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شد و اگر ھم بحث موافق  ھا وارد بحث نمىشد، با آن افتاد و در حضورش تشكیل مى مى
شد  خودش بلند مى" معموال. كرد خواست و ذوق او نبود با روش خاص خود آن را ختم مى

 .گفت كھ نظرات خود را بنویسید و بھ احمد بدھید مى" كرد و احتماال و جلسھ را ترك مى
نى كند و یا اینكھ آنھا شد كھ براى آنھا سخنرا در بین جمعھا بیشتر بدین خاطر ظاھر مى   

پذیرفت، متناسب با وضعیت آن فرد،  افرادى را كھ بھ تنھایى مى. بوس او بیایند بھ دست
شخص و یا نماینده دستھ یا گروه و با توجھ بھ میزان محبوبیت، امكانات اجتماعى، قدرت 

افراد بھ  او آگاه بود كھ پذیرفتن. كرد گرفت و تعریف و تمجید مى آنھا را تحویل مى... و
رسد و ھم فواید  خواھد مى ایكھ مى تنھایى و ایجاد رابطھ انفرادى، ھم زودتر بھ نتیجھ

افراد آنچھ را كھ با او " اوال  :شود دیگرى در بر دارد كھ از رابطھ جمعى آنھا حاصل نمى
كنند،بخصوص آن  اند، ھمھ آن را براى دیگران نقل نمى مطرح كرده، گفتھ و یا شنیده

كنند بضرر خودشان است و عالوه بر این اگر از طرف آقا  ى راكھ احساس مىقسمتھای
دارند، چون آن را شكستى براى  نسبت بھ آنھا بى توجھى شده باشد، آنرا ھرگز ابراز نمى

در جلسھ دو بدو، او قادر خواھد بود كھ ھر كسى را با توجھ بھ " ثانیا. كنند خود تلقى مى
وعده و وعید دادن مطابق ذوق او، بھ خدمت خود درآورد شناختى كھ از او دارد و با 

تواند نتایج آن گفتگوھا را ھرطور كھ دلش خواست و  وھروقت ھم كھ در آتیھ الزم شد، مى
شود و ھم رابطھ  بھر شكلى عنوان كند و مھمتر اینكھ ھم نقاط ضعف خودش كمترآشكارمى

 .گیرد ھایش كمتر در معرض فاش شدن قرار مى
  

 افراد بھ دادن انمید - ٢ 
  
گرفتند و از امكانات علمى، تشكیالتى،  بھ كسانى كھ در ارتباط با او بودند و یا قرار مى   

داد تا خودى نشان دھند و  برخوردار بودند، میدان مى... اجتماعى، اطالعاتى، سیاسى و
رد چنان احساسى بھ آنھا دست دھد كھ فكر كنند توانایى، استعداد و یا شخصیتشان مو

ھایى ھم  آمد و زیاده روى در این رابطھ حتى مواردى كھ پیش مى. پذیرش واقع شده است
كرد، بھ عاملین آن خورده  كردند، تا جایى كھ چندان ضررى براى خودش احساس نمى مى
... و یزدى و  زاده بھ ھمین علت وقتى كھ آقاى قطب. گرفت گرفت و ندیده و یا نشنیده مى نمى
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زد و چندان  كردند كھ نماینده آقا ھستند، حرفى نمى ر پاریس عنوان مىدر اوایل كار د
ھا اعتراض  توجھى نداشت تا باالخره بعد از اینكھ چندین بار از اینطرف و آنطرف بعضى

اند،  نماینده دارید؟ و فالن حرفھایى را كھ بھ عنوان نماینده شما زده كردند كھ مگر شما
تور داد تابلویى بھ دیوار ویالى باغ بزنند و در آن حرفھاى شماست؟ از روى اكراه دس

تا زمانى كھ افراد در خدمت او بودند و اوامر ". آقاى خمینى نماینده ندارد"اعالن كنند كھ 
. كردند، بھ بدى و خوبى، درستى و نادرستى آنھا چندان كارى نداشت او را اطاعت مى

 .وى بودمعیار درستى و نادرستى ھم تبعیت و اطاعت از خود 
  

 مردم احترام مورد شخصیتھاى و اشخاص بھ اعتنایى بى - ٣ 
  

افتاد كھ از یك شخصیت غیر روحانى مورد عالقھ مردم نامى بھ زبان  كمتر اتفاق مى   
كرد  آورد و در جایى كھ اجبار پیدا مى تا جایى كھ امكان داشت ازآنھا نامى بھ میان نمى.آورد

كرد كھ دیگران خیلى سریع نظر نھایى او را  ى عنوان مىگذشت و یا نوع از كنار آن مى
ھا نظرش را نسبت بھ  ھا و غیر خودى بھ عنوان مثال بارھا بھ وسیلھ خودى. متوجھ نشوند

 : پرسید دكتردمحم مصدق پرسیده بودنداواز كنارآن گذشتھ بودتا اینكھ وقتى خبرنگارى ازاو
" بینید؟ ق چگونھ مىبت بھ زمان دكتر مصدمقام و موضع جدید مبارزات خلق ایران را نس« 

ً                               مبارزات كنونى ایران یك حركت كامال  اسالمى است و در جھت تغییر كامل : درجواب گفت                                 
 )۴۶(»باشد نظام شاھنشاھى و استقرار حكومت اسالمى مى

 : و یا ھنگامى كھ استاد دانشگاه روتكرز آمریكا پرسید 
من نظر : "آقاى خمینى در جواب گفت" نظر حضرتعالى نسبت بھ جبھھ ملى چیست؟ « 
 )۴٧(»ام اش ھم نكرده ثبتى ندارم و نفىم
 :در یك سخنرانى نسبت بھ مصدق چنین گفت ۵٧/١١/٨و یا در تاریخ  
... حاال گرفتار ملیت و آزادى و این حرفھا ھستیم، سر قبر دكتر مصدق برویم و.... «: 

ما خوش باور . كنیم كردیم، نھ اینھا را باور مىما نھ بھ آنھا باور ... عرض كنم، از این حرفھا
 )۴٨(»...نیستیم، چھ كنیم

و یا در اوایل انقالب در ھمان مدرسھ رفاه وقتى در مقدمھ اساسنامھ یا آئین نامھ شوراى  
 ١٣٢٩اسفند  ٢٩شود و در  نویسند كھ نھضت ما از نھضت تنباكو شروع مى انقالب مى



٥٤     

  

شود و فریاد برمى  اش سخت برافروختھ مى قیافھ.. .شود و موفق بھ ملى كردن نفت مى
گذارم كھ این نھضت را كھ  آورد كھ این نھضت ھیچ ربطى بھ قضیھ نفت ندارد و من نمى
در مورد مرحوم دكتر ). ۴٩(روحانیت رھبرى كرده است، بھ قضیھ نفت و مصدق بچسبانند

سلمان از سراسر اروپا، شریعتى ھم، ھنگامى كھ در رابطھ با فوت آن مرحوم دانشجویان م
 : آمریكا و كانادا تلگرافھاى تسلیتى برایش ارسال كردند، در جواب تمام آن تسلیتھا گفت

آقاى دكتر یزدى تلگرافھاى زیادى از اروپا و آمریكا ازطرف اتحادیھ انجمنھاى اسالمى " 
ف و از دانشجویان در اروپا و انجمنھاى اسالمى دانشجویان در آمریكا از بخشھاى مختل
تشكر ... سایر برادران محترم مقیم خارج از كشور اید ھم هللا در فقد دكتر شریعتى واصل شد

 )۵٠."(هللا را ابالغ نمایید اینجانب را بھ ھمھ برادران محترم اید ھم
و یا در پاریس ھنگامى كھ یكى از  در فقد دكتر شریعتى: ن چھار كلمھبلھ فقط ھمی   

آقا نظر شما در مورد شریعتى چیست؟ با : شھر برلین پرسید دانشجویان انجمن اسالمى
ّ      تغ یر گفت . كرد در موارد دیگر ھم بھ ھمین نحو عمل مى". حاال موقع این حرفھا نیست: "  

. كرد شد و ھیچ فعال دیگرى را تحمل نمى آقاى خمینى با استعداد سازگار نمى" اصوال
كرد و بھ ھمین علت  عمل مى) او عكس العمل كردن(خواست باید از طریق او  ھركس مى

 .راند كرد و استعدادھا و افراد مستقل را مى استعدادھا و متملقین را بر مردم مسلط مى بى
  

 خود حامیان با قوا توازن برقرارى - ٤ 
  
  ھا و اشخاص، قدم  ھا، دستھ ھاى دیگر كار او این بود كھ در جھت وحدت گروه از روش    

داد كھ بین ھمھ آنھا در رابطھ با خودش توازن قوا  جیح مىداشت و تر مؤثرى بر نمى
برقرار كند و ھر گروه و دستھ و یا شخصى را در برابر گروه، دستھ و شخص دیگرى 

گرچھ بھ ظاھر از وحدت و اتحاد و . قرار دھد و در این رابطھ حداكثر بھره بردارى را بكند
موارد بیشتر روى سخنش با روحانیون آورد ولى در اینگونھ  توحید كلمھ سخن بھ میان مى

متحد و یكپارچھ كردن ھمھ نیروھا و تشكیل یك نیروى " وحدت كلمھ"است و منظور از 
 .خود اوست" كلمھ"متشكل از ھمھ نیست، بلكھ منظور متحد شدن برگرد او و 

تر صدر، دك چندین بار بھ او پیشنھاد و گفتھ شد كھ شما این آقایان یعنى قطب زاده، بنى   
را جمع كنید و آنھا را بھ وحدت و كار جمعى دعوت كنید و یا در حضور .. یزدى، حبیبى و
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كرد ولى  ھم بھ حرفھاى آنھا گوش كنید و ببینید اختالف بر سر چیست؟ حرفھا را گوش مى
شاید ھم بھ خاطر این بوده است كھ بعدھا . داشت براى تحقق آن چندان توجھى مبذول نمى

 .»اینھا تا آخر با ما نخواھند آمد دانستم كھ ھم مى من از اول« :گفت
كردند و اختالف را از طریق  ھا اختالف مى اشخاص و گروه. كرد از اختالفھا استفاده مى   

البتھ كسانیكھ بخواھند بر مردم مسلط شوند و شالوده یك حكومت فردى و  .كردند او حل مى
آمیز، برقرار كردن توازن قوا بین  موفقیت دیكتاتورى را بریزند، یكى از مھمترین روشھاى

از واضحات . باشد دست اندركاران و صاحبان قدرت و مانع ایجاد وحدت آنھا علیھ خود مى
است كھ اگر این افراد، اشخاص و نیروھا با ھم متحد شوند و از موضع قدرت با وى طرف 

زى است كھ ھیچگاه باب           ً                                                شوند، قطعا  جلو بوجود آمدن دیكتاتورى را خواھد گرفت و این چی
  .طبع و سلیقھ دیكتاتورھا نبوده و نیست

 

 متوسط افراد ھوشى درجھ از تر پائین زدن حرف - ٥ 
  

این یك قانون تجربى است كھ اگر كسانى بخواھند بر موج سوار شوند و محبوبیت    
ھ شده، و باكمك ھمین مردم برانگیخت - اى بشوند  اى پیدا بكنند و یا مركز ثقل توده توده

ھا ھستند، باید با  وقتى مخاطبشان توده - سلطھ مطلق خود را بر مردم و كشور تحمیل كنند
زبان خیلى ساده با آنھا صحبت كنند و اغلب مسائل بدیھى وساده را كھ براى ھمھ قابل فھم 

الزم است كھ . ھاى احساسى آنھا باشد، برایشان مطرح كنند ومطابق با احساس و خواستھ
ر درجھ ھوشى افراد متوسط جامعھ با آنھا حرف بزند وابدا گرد مسایل غامض ھمیشھ زی

چون توده برانگیختھ شده بھ لحاظ ذھن زود باورشان، توانایى تجزیھ و . وپیچیده نگردند
ھاى احساسى و آرزو و رؤیاھاى  تحلیل مسایل پیچیده را ندارند وھركسى كھ طبق خواستھ

پندارند و این توده  ین شخص و حالل مشكالت خود مىآنھا حرف بزند، وى را قدرتمندتر
آقاى خمینى در این . برانگیختھ شده بدون تفكر، گوش بھ فرمان یك چنین رھبرى ھستند

ساده " زد، كامال كار توانایى عجیبى داشت و بدین لحاظ بود كھ وقتى با توده حرف مى
سائل بدیھى را برایشان گذاشت و م كرد و اغلب انگشت روى احساسات آنھا مى صحبت مى
  . كرد مطرح مى
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چنانكھ نقل شده است اوائل انقالب زمانیكھ ھنوز آقاى خمینى در مدرسھ رفاه ساكن بود،   
چند روزى بعد از پیروزى انقالب آقاى منتظرى قریب بھ این مضمون بھ ایشان گفت بھ این 

بھ اینجا و شعار دادن، بھ  آیند بگویید، بھ جاى آمدن توده عظیم كھ ھمھ روزه بھ اینجا مى
این مردم ما را بھ : گوید آقاى خمینى در جواب مى. دنبال كار و كوشش و سازندگى بروند

 .اند، ما نباید جلو آمدن آنھا را بھ اینجا بگیریم این قدرت رسانده
 

 مطلب خالصھ و بندى جمع 
  

كرد، عقاید و  سعى مىدر اوایل كار تا جاییكھ ممكن بود : شود گفت بھ طور خالصھ مى   
افكار درونى خود را نسبت بھ افراد و اشخاص كھ در بین مردم از محبوبیتى برخوردار 

البتھ غیر مستقیم و با ایماء و اشاره و گاه با زبان غیر صریح نظر . بودند، آشكار نسازد
 .كرد خود را بھ اھل خرد تفھیم مى

اطرافش فعال بودند، بھ تناسب قدرت و  با افراد و شخصیتھایى كھ در رابطھ با او در   
نظرات و . ساخت كرد و بین ھمھ آنھا در رابطھ با خود موازنھ برقرار مى توانشان عمل مى

كرد و آنچھ را  گرفت و در دستگاه فكرى خودش آن را حالجى مى گزارشھا را از افراد مى
ساده و عامیانھ بھ " داد، با زبانى كامال كھ در جھت رسیدن بھ اھداف خودش تشخیص مى

. كرد كھ دیگران قادر نباشند بفھمند كھ این نظرات از كجا منشاء گرفتھ است نحوى بیان مى
بگذارد، او راه موافق با قدرت او  - روش كارش این بود كھ مانع كار و فعالیت كسى نشود 

لھ را پیش بگیرد و اگر نھ دیگران بر ضدش برخیزند و دست آخر او براى ختم كردن غائ
متناسب با . تا ھر كسى دل خوش كند كھ آقاى خمینى تنھا با اوست - یكطرف را حذف كند 

كرد كھ تمام  شخصیت ھركس و استعداد و توانش و نیز تمایلش او را تحریك و ترغیب مى
سعى و كوشش خود را در خدمت وى قرار دھد و فكر كند كھ فقط راه حل كشور در دست 

وفقیت و رھایى كشور از سلطھ داخلى و خارجى باید بھ او تواناى اوست و براى كسب م
شد، بنا بھ فراخور حال  صدر روبرو مى وقتى با آقاى بنى" من باب مثال. "خدمت كرد

خورى، مواظب  شما دانشمندى و بھ درد آینده كشور مى: "گفت مى )قریب بھ مضمون(او
: گفت گشت، مى روبرو مى ادهز زمانى كھ با آقاى قطب". خودت باش؛ با دیگران فرق دارى
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و یا ھنگامى " خورى تو یك آدم سیاسى و سرشناس ھستى و بھ درد تشكیالت كشور مى"
تو یك شخصیت بین المللى و جھان : "گفت كرد، مى كھ با آقاى دكتر یزدى مالقات مى

با روحانیون نیز بھ نحوى دیگر ". كشور بھ امثال شماھا نیاز دارد. شناس و مدیر ھستى
با ھر كس بھ تناسب وضع شخصیت و نكات ضعفش او را تحریك و تشویق . كرد ل مىعم

امیر ناطقی یکی از اعضای بنام و (  ن - یكى از دوستان قطب زاده، آقاى ا. كرد بھ كار مى
گفتم كھ این  زاده من بھ آقاى قطب: برایم نقل كرد و گفت )اولیھ اتحادیھ انجمنھای اسالمی

آقا : گفت  زاده آقاى قطب. شور آرام و قرار بگیرد و مشكالت حل بشودگذارند ك آخوندھا نمى
شما خیالتان راحت باشد، كار دست شماھاست، «:گفتھ است -  آقاى خمینى است منظور –

 . »د و بھ درس و بحث خود برمى گردندرون اینھا كنار مى
نى كھ وارد آقاى خمینى كھ مردى با تجربھ، زیرك، تیزھوش و مردم شناس بود، زما   

پاریس شد ھم مسلح بھ روشھاییى كھ برشمردم بود و ھم نیروھاى مسلمان خارج از 
جو كلى مبارزاتى، دست . كشور و بخصوص رھبرانشان دچار اختالف و پراكندگى بودند

دانشجویان مسلمان در تمام اروپا و آمریكا ھمھ جا فعال بودند وجلسات . جبھھ اسالمى بود
ینارھاى باشكوه و با شركت فعال اقشار مختلف دانشجویى تشكیل بحث و سخنرانى وسم

. شد و رھبرى آن نیز در دست انجمنھاى اسالمى و یا افراد و شخصیتھاى مسلمان بود مى
اى را  كردند، یك اتحاد بزرگ و ھمآھنگى ھمھ جانبھ كسانى كھ از بیرون بھ مسئلھ نگاه مى

ر كسانیكھ در درون این سازمانھا، انجمنھا و ولى ب. كردند از جانب مسلمانان مشاھده مى
جمعھا بودند و نقشى فعال داشتند، پوشیده نبود كھ در بین افراد سرشناس، مطلع و 
شخصیتھاى آن، اختالف و پراكندگى وجود دارد و بسیارى مواقع كار بھ خنثى كردن 

بین طرفداران این اختالف و پراكندگى باعث برخورد و تقابل . كشید نیروھاى یكدیگر مى
ھر گروه و . گردید احزاب ملى و اسالمى و سازمانھاى آن و نیز شخصیتھاى آن مى

اى رھبرى و اداره امور آینده كشور و مردم را تنھا الیق گروه و دستھ خود  دستھ
در یك چنین شرایطى و با آگاھى از این برخوردھا، آقاى خمینى وارد پاریس . دانست مى
و از جزئیات مسایل آگاه نبوده باشد ولى از كلیات آن ھم بى خبر گرچھ ممكن است ا. شد

  .نبوده است
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 مسئلھ طرح 
اگر بپذیریم كھ آقاى خمینى از یك چنین قدرت و امكاناتى : حال این سئوال مطرح است    

كھ برشمردم برخوردار بوده و بھ روشھاى استقرار سلطھ بر مردم نیز مسلح بوده است و 
و و استعداد و امكانات خود در جھت ایجاد حكومت مطلقھ استفاده كرده و از تمام نیر

شرایط زمانى و مكانى نیز برایش آماده بوده است، بنابر این دیگر صحیح نیست كھ بھ 
دیكتاتورى  خود و دیگران خورده بگیریم كھ چرا چنین و چنان نكردند وراه را براستقرار

جمھورى اسالمى بھ استقرار دیكتاتورى والیت مطلقھ باز گذاشتند تا اینكھ سرانجام كار 
اگر جواب این سئوال مثبت باشد، دیگر جا و فضایى براى فعالیت مردم و  .فقیھ منجر شد

ماند و ھمیشھ باید منتظر بماند  ھاى خود باقى نمى نقش انسان در استیفاى حقوق و آزادى
و دلش خواست از حقوق مردم حمایت تا اینكھ كسى از گرد راه برسد و اگر آدم صالحى بود 

از طرف دیگر این نیز . ھا بكوشد كند و آنھا را بھ حقوق خودشان برساند و در تأمین آزادى
مسلم است كھ انسان، فعال و خالق آفریده شده است و این استعداد در نھاد او بودیعھ 

كند و با فراھم ھاى خود دفاع  اوست كھ وظیفھ دارد از حقوق و آزادى. گذاشتھ شده است
  . آوردن وسایل و امكانات، آنھا را بدست آورد و حافظ و نگھدار آنھا نیز باشد

جھان و  اگر بھ سرنوشت مردم . آور است غفلت از این فعالیت و خالقیت ذاتى فاجعھ  
اند و  تاریخ ملل و اقوام مختلف نگاه كنید درخواھید یافت؛ آنھایى كھ آزادیھایى كسب كرده

ز حقوق نسبى انسانى و آزادى برخوردار ھستند، این حقوق و آزادى را كسى امروز ا
برایشان بھ ارمغان نیاورده است، بلكھ آنھا براى بدست آوردن حقوق و آزادى خود در یك 

اى راه و روش رسیدن بھ مرحلھ بعدى  اند و در ھر مرحلھ پروسھ و جریان طوالنى جنگیده
ھاى  راى مرحلھ دیگر خود تجربھ بدست آورده و كاستىرا فراگرفتھ و یا از ھر شكستى ب

اند تا سرانجام مرحلھ بھ مرحلھ بھ آزادى و حقوق نسبى خود  روش خود را اصالح كرده
راه پرپیچ و خم و . اى نیست رسیدن بھ آزادى و كسب حقوق خود، كار ساده .اند نائل آمده

ھنگى خالق و عظیمى است كھ با طوالنى در پیش دارد و در گرو یك كار فرھنگى و غیر فر
 .پذیر است گذشت نسلھا و تداوم كار و سازماندھى مناسب ھر مرحلھ امكان
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آزادى و حكومت مردم بر مردم در تمام كشورھایى كھ مردم از آزادى نسبى برخوردارند    
شود، یكشبھ و یا در طول یكى دو سال بدست  و در آنھا حقوق انسانھا محترم شمرده مى

ه، بلكھ این امر در سایھ مبارزه مستمر و طوالنى تحقیق یافتھ و آن مردم در طول نیامد
. اند زمان و نسل بھ نسل بھ تحقق این امر نزدیكتر شده تا بھ اینجا كھ امروز ھستند رسیده

این راه، ھم بھ مطالعھ و . این یك كار شدنى است ولى راھى سخت و طوالنى در پیش است
بنابراین، صرف ھمھ وقت بھ . بھ حكمت یعنى زندگى عملى نظم یافتھعلم نیاز دارد و ھم 

برند،  تواند كارگشا باشد و فقط مردم عاقل در عمل از آن استفاده مى مطالعھ بھ تنھایى نمى
آموزد، بلكھ این استفاده از راه مشاھده صورت  زیرا مطالعھ تنھا، راه استفاده عملى را نمى

شود، عقلى كھ بیرون از مطالعات و باالتر از  قل آزاد انجام مىگیرد و این كار بوسیلھ ع مى
براى پیشبرد این راه است كھ ھر انسانى وظیفھ دارد كھ از انجام آنچھ درتوان . آن است

 .دارد، دریغ نورزد و ھمین وظیفھ است كھ مرا واداشتھ كھ این مسائل را طرح كنم
یر این كتاب، این نیست كھ یكى را محكوم ھدف از طرح این مسائل و نوشتن كتابھایى نظ   

و دیگرى را حاكم گرداند، بلكھ بھ عنوان یك ایرانى مسلمان و كسى كھ در این انقالب و این 
وضعیت شركت داشتھ و شاھد بسیارى از امور و نوسانات آن بوده و خود نیز در بخشى 

آید كوتاھى  از دستم بر مىدانم كھ از حداقل كارى كھ  از آن فعال بوده است، وظیفھ خود مى
نكنم و قبل از اینكھ شمع عمرم بھ پایان برسد، در راه روشنگرى این نسل و نسلھاى آینده، 

ھا و سرگذشت فعالیت خود رااز روى صداقت و  ھا و شنیده مشاھدات، تجربیات، دیده
پراكنده و یكرنگى با مردم كشور خود در میان بگذارم بھ این امید كھ از البالى این اوراق 

مطالب گوناگون آن، گره بعضى مسایل براى این نسل و نسلھاى آینده گشوده شود و 
در جاھاى دیگر نخواھند یافت روشن بگرداند " چشمشان را بھ بعضى از حقایق كھ احیانا

و شاید بھ بعضى از افراد و اشخاص كمك كند كھ ذھنشان را نسبت بھ بعضى از حقایق كھ 
اند، روشن كند و سبب شود كھ بر غناى تجربھ  اند و یا كم توجھ كرده ھبھ آنھاتوجھ نداشت

امید است كھ فصول . ترى را در پیش بگیرند خود بیفزایند و در كار خود روش صحیح
دیگر این كتاب موجب روشن شدن بعضى از نكات تاریك و مھم تاریخ كشور و انقالب ما 

 .بشود
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ل دومفص  

 میثاق   
  
یكى از . بعد از آزادى از زندان شبى در جمعى بحث بر سر مسایل انقالب درگرفت   

حاضرین پرسید آیا بھ نظر شما در این انقالب كسى روى خط خودش تا بھ آخر ایستاده 
است؟ خود او اعتقاد داشت كھ ھمھ از خطوط خود عدول كردند و در بسیارى موارد نیز 

بھ ! بلى: من در جواب سئوال او گفتم. اند ھاى خود را بھ طاق نسیان سپردهبسیارى از حرف
نظر اینجانب تنھا كسى كھ بھ ھر روش و منشى بود، از اول تا آخر روى خط فكرى خویش 
ایستاد و پافشارى كرد و اقبال بھ وى روى نمود و فرصت در اختیارش قرار گرفت و انجام 

 .آورد، آقاى خمینى بود آنچھ را كھ در پى آن بود بھ دست
من ھیچ ادعایى نسبت بھ آن . كنم این جواب ھم اكنون ھم بسیارى را ناخوش آید فكر مى   

تا بھ  ١٣۴١ندارم ولى این نظرى است كھ در طول زمان و با تعقیب مسایل از سالھاى 
امروز از خالل تجربھ، مشاھده مسایل، شركت در فعالیتھاى سیاسى و مذھبى، شركت در 
بخشى از جریانھاى انقالب، گفتگو با اشخاص صاحب نفوذ در انقالب و شناختى كھ نسبت 

كنم آنچھ واقع  كوشش مى. ام بھ بعضى از مدعیان رھبرى انقالب پیدا كرده، بدست آورده
اند،  ام و یا از كسانى كھ خود دست اندر كار بوده شده است و من شاھد و ناظر آن بوده

قضاوت درستى و نادرستى . را براى این نسل و نسلھاى آینده بیان كنم ام شنیده و یا خوانده
 .مطالب نیز بعھده خوانندگان است

کھ بھ تدریس والیت فقیھ  ۴٨دست کم چنین می شود گفت کھ آقاى خمینى از بھمن سال   
از تمام امكانات و " والیت فقیھ"پرداخت، روى خط خودش ایستاد و در پى استقرار 

آمد، سعى  ھره جست و از خط خودش عدول نكرد و ھرزمان كھ فرصتى پیش مىتاكتیكھا ب
ً            كرد آنرا بیان و مجددا  یادآورى كند مى " والیت فقیھ"تا اینكھ سرانجام موفق بھ استقرار .                     
این نكتھ كھ ذكر شد، آقاى خمینى روى خط خودش ایستاد و گام بھ گام حركت كرد، نھ . شد
از پیش تدوین و آماده شده داشتھ ) ۵١(اى او برنامھ     ً واقعا   بھ این معنى نیست كھ وى تنھا

كرده است، بلكھ واقعیت این است كھ مسئلھ والیت  و بر اساس آن برنامھ تدوینى حركت مى
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بھترین حكومت و مدینھ فاضلھ وى . فقیھ بعنوان ایده آل برایش مطرح بوده و یا شده  است
این نكتھ از آثار و رفتار گذشتھ . قیھ بوده باشداى بوده است كھ در رأس آن ولى ف آن مدینھ

اى تدوین شده داشتھ،  ولى اینكھ براى این ایده آل خود برنامھ. آشكار است" وى كامال
كرده كھ ھمینكھ ولى فقیھ در  چنین چیزى برایش مطرح نبوده است و چنین فكر مى" اصال

 .حل خواھد شد رأس ھرم حكومت قرار گرفت، ھمھ امور خودبخود و با دست وى
والیت "ھنگامیكھ انقالب اوج گرفت با وجودیكھ حكومت ایده آل وى ھمان حكومت    

اما ھنگامى كھ وى . آورد بود، حداقل در جمع اغیار آشكارا از آن سخنى بھ میان نمى" فقیھ
در نزد افكار عمومى داخلى و خارجى جاى ویژه " ثقل انقالب"بعنوان ستاره و یا مركز 

ر برابر دتدارك براى رفراندوم تغییر نظام  ھنگامبراى اولین بار بھ . پیدا كردرا  خود
با  كردند، و مطرح مى...حكومت حكومت دمكراتیك اسالمى و یاكسانیكھ حكومت دمكراتیك، 

وجودی کھ شورای انقالبی کھ بھ دستور خود آقای خمینی تشکیل شده بود، بنا بھ قول 
جمھوری دموکراتیک « :بھشتی تصویب کرده بود مرحوم بازرگان،بھ اصرار دکتر

اما وقتی مرحوم بازرگان و دیگران اعالن کردند، حکومت جمھوری ) ۵٢(» .اسالمی
حكومت :"بشدت حملھ كرد وتوی دھان ھمھ زد وگفت.دموکراتیک اسالمی، آقای خمینی

ت وحتی بازرگان ھم جرأ) ۵٣".(ونھ یك حرف كمتر جمھورى اسالمى نھ یك حرف بیشتر
وسپس . ، مصوبھ شورای انقالب است»جمھوری دموکراتیک اسالمی«نکردکھ بگوید، 

ھنگامى كھ با دست دیگران زمینھ والیت فقیھ آماده و پرداختھ شد، وى تیر خود را بھ 
 . ھدف زد

كنند كھ آقاى خمینى در پاریس میثاقى بستھ است و سپس از آن میثاق  ھا ادعا مى بعضى   
ادعا دارندكھ آقاى خمینى در پاریس با طرح ) ۵٢(یا گروھى دیگر عدول جستھ است و 

آنھا موافقت كرده است و بعد در ایران از تعھد نسبت بھ آن سرباز زده ) ۵۵(اى ماده ١٣
ھاى توخالى و چھره روحانى او را  است و یا معتقدند كھ ما اغفال شدیم و فریب وعده

بھ حرفھا و صحبتھایى كھ در پاریس عنوان  كنند كھ او پشت پا خوردیم و یا استدالل مى
كرد زد و مردم بھ خاطر آن حرفھا و قولھا پشت سر او ایستادند و او را بھ پیروزى 

این نوع . رساندند و بعد كھ وى سوار بر اسب قدرت شد، چھره دیگر خود را نشان داد
مرى را در ھا در جاى خود ممكن است پذیرفتنى باشد، اما براى كسانى كھ ع استدالل

اند، در فراز و نشیبھاى  اند، اھل تاریخ و تجربھ تاریخى بوده مطالعھ و مبارزه گذرانده
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اند از  پرورانده اند، و داعیھ رھبرى و اداره امور كشور را در سر مى سیاسى شركت جستھ
من : "یا بگوید و) ۵۶" (آقاى خمینى با چكمھ رضاشاه آمده است" :گوید كسى كھ مى

ما خود رادرباره " :صدر و یااز آقاى بنى) ۵٧" (گوید م كھ مرجع تقلیدھم دروغ مىدانست نمى
وازترس اینكھ نكند در .... كردیم سانسور مى"والیت"شخصیت آقاى خمینى و نظر اودرباره 

از نادانیھاى " و یا) ۵٨(خواستیم از او جز خوبى بدانیم و بگوئیم  او ضعفھایى ببینیم، نمى
ھا،  كردیم بھ دلیل ھمین نادانى افیانش نھ تنھا نگران نبودیم بلكھ گمان مىآقاى خمینى و اطر

 است؟ دانم چقدر بیان واقعیت در آنزمان  نمى، )۵٩"(در امور دخالت نخواھند كرد
ھا حرف از آزادى، رأى  البتھ آقاى خمینى در پاریس و در انظار مردم جھان در مصاحبھ   

زد، اما ھیچگاه از محتوى ... جمھورى اسالمى، و مردم، جمھور مردم، قانون، حكومت
در صفحات آتى بھ منظور و مفھوم این لغات و اصطالحات در . آورد آنھا سخن بھ میان نمى

 .فرھنگ آقاى خمینى بھ شرحى كھ خواھد آمد پى خواھید برد
 گیریم اما براى پاسخگویى بھ سئوالى كھ در اول این فصل مطرح شد، مسائل را پى مى   

قبل از ھرچیز الزم است براى خوانندگان روشن شود كھ آقاى خمینى چھ نوع فكرى را در 
پرورانده و دنبال ساختن و پرداختن چھ چیزى بوده است تا بعد روشن شود كھ آیا  سر مى

گویند او در پاریس از تفكر و ھدف خود دست كشیده و روى بھ میثاق  آنطوریكھ مى" واقعا
والیت "آنرا شكستھ و بھ حرف اول خود كھ ھمان استقرار " از مجددادیگر آورده است و ب

 باشد برگشتھ است؟" مطلقھ فقیھ
   

  خمینى آقاى فكرى ھاى ریشھ 
   

كرد گام بھ گام آنچھ را كھ  بھ نظر من آقاى خمینى ھنگامى كھ فرصت پیش آمد، سعى مى   
وى قبل از آن در . گرداند را مستقر" والیت فقیھ"در سر داشت بھ عمل درآورد و حكومت 

سعى كرد، چھارچوب فكرى و ھدف غایى " والیت فقیھ"با طرح درس  ۴٨ -  ۴٧سالھاى 
براى اولین  )۶٠"(حكومت اسالمى"تحت عنوان " آن دروس بعدا. خود را مشخص سازد

بار در بیروت چاپ شد و بوسیلھ اتحادیھ انجمنھاى اسالمى دانشجویان در اروپا و مجامع 
 .ى پخش گردیددانشجوی
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ھاى فكرى آقاى خمینى باید بھ خیلى پیش از این سالھا، یعنى بھ  براى پى بردن بھ ریشھ   
آقاى خمینى بعد از . اى ناشناس بوده است برگشت زمان جوانى او، موقعى كھ طلبھ

نوشتھ كھ در آن بھ شدت بھ ) ۶١(كتابى تحت عنوان كشف اسرار ١٣٢٠شھریور 
 : ھ كرده استدیكتاتورى رضاشاه حمل

تراوش كرده بود پوسیده ) رضاخان(آن حرف بى خردانھ كھ از مغز یك سرباز بى سواد « 
ت تصرف روزگار آنرا كھنھ و كھنھ شد و فقط قانون خداست كھ خواھد ماند و دس

را از تمام معارف ایران باالتر و  كسى كھ گفتھ بود من یك سرباز دزد« و یا  ) ۶٢(»كند نمى
گرچھ معارف آن روز از سرباز دزد . داند م او معنى روحانى و معارف را نمىدان بھتر مى

فھم صالح و فساد نداشت و فشارھاى او بھ ) رضاخان(لیكن او . تر بود ھم خیلى ننگین
 )۶٣.(»خواست ریشھ را از بیخ بكند او مىروحانیین براى اصالح نبود 

 : گوید آن كتاب مى ١٣٧ -  ١٣٨در صفحھ  
لى با این آیھ تشكیل حكومت اسالمى داده است  تا روز قیامت و پر روشن است خداى تعا" 

كھ فرمان بردارى كسى جز این را واجب نكرده است و چون بر تمام امت واجب كرده 
 ) ۶۴".(اطاعت اولوالمر را

داند و با آغوش  تنھا حكومتى كھ خرد آن را حق مى« :گوید و بعد در دنبالھ ھمین مطلب مى 
ً      گوییم حكومت حتما  باید  مانمى....پذیرد حكومت خداست و چھره باز مى گشاده باشد " با فقیھ"                

بى "گوییم حكومت باید با قانون خدایى كھ صالح كشورومردم است اداره شودواین  بلكھ مى
 .»گیرد صورت نمى" نظارت روحانى

نرا بھ شدت بھ نظام وظیفھ اجبارى رضاشاه تاختھ و آ ٣٠۶ -  ٣١٠بعد در ص    
غیرقانونى دانستھ است ودر این رابطھ بھترین نظام وظیفھ را قانون نظام اسالمى بیان 

 :گوید مى) ۶۵(سوره انفال ۶٠كند و با كمك از آیھ  مى
ترین بیان ذكر چند ماده حكم اساسى را كرده كھ ھمھ موافق  این آیھ با كوچكترین و لطیف« 

توانید  گوید ھر قدر كھ مى مى. كند دا نمىصالح كشور و با وقت حزب كارگر نیز تماس پی
تواند براى  دستھ كارگر در اوقات بى كارى مى. باید در این راه اقدام كنید و كوشش نمایید

تعلیمات نظامى ھركس در شھر خود در یك سازمان مناسب مجتمع شود و این كار را بھ 
وى مادى را كمك طور تفریح و اختیار كھ ھم نشاط معنوى و ورزشى روحى و ھم نیر

قسم دیگر از نظام اسالم نظام اجبارى است و آن در وقتى است كھ . رساند انجام دھد مى
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و خاضع كردن ) ۶۶(خواھد ھجوم بھ ممالك دیگر كند براى نشر اسالم  دولت اسالمى مى
كشور جھان را درمقابل قانون عدل خدایى و یا آنكھ مملكت اسالمى مورد ھجوم واقع شود 

كند و  دراین موقع دولت اسالمى بسیج عمومى مى. بخواھند بھ آن دست درازى كنندواجانب 
دراین صورت محتاج باجبار نمى شوند بلكھ خود توده اطاعت امرخدا را برخود حتم والزم 

حھ كند شود و اگر كسى مسام شمردوبراى جھاد ودفاع و حفظ استقالل كشور حاضر مى مى
 ».كند دولت او را اجبار مى

كھ كتاب بررسى و تحلیل از نھضت امام خمینى را تالیف ) زیارتى(آقاى حمید روحانى    
از ھرگونھ حركت و عمل ) آقاى خمینى: (گوید جلد اول كتاب مى ٩۶كرده است در صفحھ 

ً                    حساب نشده و صرفا  احساساتى خوددارى مى ورزید و در مبارزات انقالبى كھ با رھبرى                  
ھاى انقالبى جورى  و با بكار بستن تاكتیك) ۶٧. (شد وارد نمى مرجع تقلید زمان ھمراه نبود

حتى نزدیكترین افراد و دوستانش بھ حقیقت و ) ۶٨(حركت كرد كھ تا روز آغاز نھضت
هللا  گویا مرحوم آیت: گوید و در پاورقى ھمین صفحھ مى. افكار و منویات ایشان پى نبردند

فكار و نیات مترقیانھ و روحیھ انقالبى ایشان كاشانى تاحدى ایشان را درك كرده بود و از ا
تنھا كسى كھ بعد از من امید : كنند و در محفلى اظھار كرده است آگاھى داشتھ كھ نقل مى

 :توان گرفت از این فرازھا چند نتیجھ مى. است بھ درد ملت ایران بخورد آقاى خمینى است
 .داشتھخاندان پھلوى قصد از بیخ و بن بركندن روحانیت را  - ١ 
 .شمرد داند و اولواالمر را ھم ولى فقیھ مى تا روز قیامت حكومت را از آن اولواالمر مى - ٢ 
باید دست ولى فقیھ باشد و یا حداقل حكومت  ھحكومت خردپذیر، حكومت الھى است ك - ٣ 

 باید با قانون خدایى و با نظارت روحانى اداره شود
الم در خارج از مرزھا بپردازد و براى صدور حكومت اسالمى باید بھ صدور و نشر اس - ۴ 

و نشر اسالم و خاضع كردن كشورھاى جھان در مقابل قانون خدایى دولت اسالمى بسیج 
 .كند عمومى مى

ھاى فكرى و نحوه تفكر او در مورد اداره امور كشور و حكومت  بعد از توجھ بھ ریشھ   
بھتر نظریاتش در مورد حكومت اش، جھت روشن شدن  اسالمى از دوران جوانى و طلبگى

كھ در " والیت فقیھ"و مملكت دارى الزم است كھ فشرده نظر وى در مورد چھارچوب 
، انتشار پیدا كرد )حكومت اسالمى(كرد و بھ نام والیت فقیھ  در نجف تدریس مى ۴٨سال 

  .را مورد بررسى قرار دھیم
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 حكومت مورد در خمینى فكرى چھارچوب - ١ 
  

 : گوید كتاب والیت فقیھ مى ١٠ى در ص آقاى خمین   
اش منعقد  براى انسان پیش از آنكھ نطفھ. براى ھمھ امور قانون و آداب آورده است] اسالم[« 

ھمانطور كھ براى وظایف . رود قانون وضع كرده است شود تا پس از آنكھ بھ گور مى
 ».م داردحكومتى قانون و راه و رس عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و

معتقد است كھ آنچھ بشر در مورد اداره خود و مملكت نیاز دارد، از احكام قضایى،  
اقتصادى، سیاسى، اجتماعى گرفتھ تا روابط بین المللى، جنگ و صلح و حقوق بین المللى 

 :و در ادامھ مطلب مى گوید. ھمھ و ھمھ در اسالم تكلیف آن مشخص شده است
یل مشروطھ قانون بنویسند و قانون اساسى ر ا تدوین کنند وقتی کھ خواستند در اوا«" 

قانون اساسی را از روی آن ...مجموعۀ حقوق بلژیکی ھا را از سفارت بلزیک قرض کردند
ضمیمھ كردند و بھ خورد ملت و براى گول زدن ملت بعضى از احكام اسالم را ھم ...نوشتند

 )۶٩.(»دادند
 :كند كھ در دنبال آن اضافھ مى 
دى و امثال آن كجا از ن مواد قانون اساسى و متمم آن كھ مربوط بھ سلطنت و والیتعھای« 

 : گوید مى ١٩و  ١٨و در صفحھ  )٧٠(».اسالم است
باینجا رسیده و ما را بھ اینجا رسانده است كھ حاال محتاجیم زحمت  «موج تبلیغات استعمار  

چنین ادامھ  ٢١و در دنبالھ در ص   ».كھ اسالم ھم قواعد حكومتى دارد بكشیم تا اثبات كنیم
 :دھد مى

باید خلیفھ تعیین كند و تعیین ) ص(ما معتقد بھ والیت فقیھ ھستیم و معتقدیم كھ پیغمبر اكرم « 
اینكھ ... خواھد آیا تعیین خلیفھ براى بیان احكام است؟ بیان احكام خلیفھ نمى. ھم كرده است

خواھیم تا اجراى قوانین  ما خلیفھ مى. مت استالزم است خلیقھ تعیین كند براى حكو" عقال
. بھ ھمین جھت اسالم ھمانطور كھ جعل قوانین كرده، قوه مجریھ ھم قرار داده است... كند

 »ر متصدى قوه مجریھ قوانین ھم ھستولى ام
رسول اكرم  براى اثبات اینكھ ولى امر متصدى قوه مجریھ ھم ھست استدالل مى كند كھ   
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كند  بعد از آن آخوندھاى نجف و قم را سرزنش مى. كرد یان و اجرا ھم مىقانون را ب) ص(
افزاید كھ این نقشھ  و مىكنند  كارى بھ سیاست ندارند و دیانت را از سیاست جدا مى« كھ چرا

امور اجتماعى سیاسى و علماى اسالم در " دیانت از سیاست جدا باشد" استعمار است كھ
 ) ٧١.(»دخالت نكنند 

كتاب دالئل تشكیل حكومت و لزوم مؤسسات اجرایى آن و چگونگى  ۵٠تا  ٢۶ از صفحھ 
 : گوید مى ٢٧در ص . كند تصدى قوه اجراییھ را بیان مى

قانون . قانون بھ تنھایى فایده ندارد... اصوال قانون و نظامات اجتماعى، مجرى الزم دارد« 
اى  ح قانون بایستى قوه مجریھپس از تشری. كند گزارى بھ تنھایى سعادت بشر را تأمین نمى

بھ . سازد قوه مجریھ است كھ قوانین و احكام عادالنھ دادگاھھا را عاید مردم مى. بوجود آید
" ولى امر"ھمین جھت اسالم ھمانطور كھ قانونگذارى كرده قوه مجریھ ھم قرار داده است 

 ».متصدى قوه مجریھ ھم ھست
را مثال ) ع(و حضرت على ) ص(م در اثبات این مطلب رویھ حضرت رسول اكر   
كیفیت این قوانین : گوید پردازد و مى بعد از آن بھ ماھیت و كیفیت قوانین اسالم مى. آورد مى
رساند كھ براى تكوین یك دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرھنگى جامعھ  مى

حكام مالى خمس در این رابطھ دالیل مختلفى از قوانین شرع از جملھ ا. تشریح گشتھ است
آورد و در دنبالھ آن احكام دفاع  و زكات و جزیھ و خراجات را براى تشكیل حكومت مثال مى

شود و اجراى ھمھ آنھا را منوط بھ داشتن تشكیالت  ملى و احكام جزایى را متذكر مى
داند و تنھا راه چاره براى رسیدن بھ حكومت اسالمى را از بین بردن ھیأتھاى  حكومتى مى

لزوم وحدت اسالمى را متذكر  ۴١در ص  .داند مھ خائن و فاسد و ظالم و جائر مىحاك
گوید كھ استعمارگران و حكام مستبد و جاه طلب، وطن اسالمى را تجزیھ  شود و مى مى

 : اند كرده
روسیھ، . یك زمان ھم كھ دولت بزرگ عثمانى بوجود آمد، استعمارگران آنرا تجزیھ كردند« 

و سایر دولتھاى استعمارى متحد شدند و با آن جنگھا كردند و ھركدام انگلیس، و اطریش 
گرچھ بیشتر حكام دولت . قسمتى از قلمرو آنرا بھ تصرف یا تحت نفوذ خود درآوردند

عثمانى لیاقت نداشتند و بعضى از آنھا فاسد بودند و رژیم سلطنتى داشتند باز این خطر براى 
میان مردم پیدا شوند و بھ كمك مردم در رأس این  استعمارگران بود كھ افراد صالحى از

 ».ملى بساط استعمار را ھم برچینندقدرت قرار گرفتھ با قدرت و وحدت 
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 . شمارد در ادامھ ھمین مطلب در بحث لزوم تشكیل حكومت، حكومت را قیم مردم مى 
امروز و بنابراین .ھاى خداوند متعال و تغییرناپذیر است این حكمت، ھمیشگى و از سنت« 

م و قانون اسالم باشد یعنى حاكمى كھ قیم و برپا نگھدارنده و نظ"  ولى امر"ھمیشھ 
ھا كھ دامنگیر جوامع اسالمى  دھد كھ تمام بدبختى و چنین ادامھ مى )٧٢(»ضرورت دارد

شده است براى این است كھ ما براى تشكیل حكومت و برانداختن تسلط حكام خائن و فاسد 
اینھا براى این « :نكردیم و بالعكس بھ دعاگویى حكام ستمكار پرداختند ودستھ جمعى قیام 

تشكیالت حكومتى صالح  ما) ٧٣.(بود كھ ما قیم و رئیس و تشكیالت رھبرى نداشتیم
 )٧۴(».خواھیم مى

   

  اسالمى حكومت طرز - ٢ 
   

 :پردازد كتاب بھ استدالل و اثبات مسایل زیر مى ١٧٢تا  ۵٢از صفحھ    
 ف حكومت اسالمى با سایر حكومتھااختال -  
 شرایط زمامدار در دوره غیبت -  
 والیت فقیھ، والیت اعتبارى و تكوینى -  
 والیت فقیھ بھ استناد بھ اخبار و روایات -  
فقھا در اجراى قوانین و فرماندھى سپاه و اداره جامعھ و دفاع از كشور و دادرسى و  -  

 قضاوت مورد اعتماد پیامبرند
 بر وفق قانون حكومت -  
 منصب قضا متعلق بھ كیست؟ -  
 مرجع امور علماء اسالمند -  
 منصب علماء ھمیشھ محفوظ است  -  
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  حكومتھا سایر با آن اختالف و اسالمى حكومت - ٣ 
   

 : گوید در بیان اینكھ حكومت اسالمى چھ نوع حكومتى است مى   
البتھ نھ مشروطھ . شروطھ استحكومت اسالمى نھ استبدادى است و نھ مطلقھ، بلكھ م« 

مشروطھ . بمعنى متعارف فعلى آن كھ تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اكثریت باشد
از اینجھت كھ حكومت كنندگان در اجراء و اداره مقید بھ یك مجموعھ شرط ) ٧۵(است 

مجموعھ شرط ھمان . معین گشتھ است) ص(ھستند كھ در قرآن كریم و سنت رسول اكرم 
از این جھت حكومت اسالمى . و قوانین اسالم است كھ باید رعایت و اجراء شوداحكام 

فرق اساسى حكومت اسالمى با حكومتھاى مشروطھ . حكومت قانون الھى بر مردم است
در این كھ نمایندگان مردم یا شاه در اینگونھ رژیمھا بھ . سلطنتى و جمھورى در ھمین است

ھ قدرت مقننھ و اختیار تشریع دراسالم بھ خداوند پردازند در صورتى ك قانونگزارى مى
ھیچكس حق قانونگزارى . شارع مقدس یگانھ قدرت مقننھ است. متعال اختصاص یافتھ است

 .توان بمورد اجرا گذاشت ندارد وھیچ قانونى جز حكم شارع را نمى
كومت اسالمى بجاى مجلس قانونگزارى كھ یكى از سھ دستھ حكومت حبھمین سبب در 

ھاى مختلف  دھد، مجلس برنامھ ریزى وجود دارد كھ براى وزارتخانھ دگان را تشكیل مىكنن
مجموعھ قوانین اسالم كھ در قرآن وسنت ... دھد در پرتو احكام اسالم برنامھ ترتیب مى

 ۵۴در ادامھ در ص   ).٧۶(»است  گردآمده توسط مسلمانان پذیرفتھ ومطاع شناختھ شده
 : گوید مى

در این طرز حكومت، حاكمیت منحصر بھ خدا است . حكومت قانون استحكومت اسالم « 
ق انون اسالم یا فرمان خدا برھمھ افراد و بر دولت اسالمى .و قانون فرمان و حكم خدا است

افراد تا ابد  ھمھ افراد از رسول اكرم گرفتھ تا خلفاى آن حضرت و سایر. حكومت تام دارد
  ».تابع قانون ھستند
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 زمامدار یطشرا - ٤ 
در مورد شرایط زمامدار براى حكومت اسالمى پس از عقل و تدبیر دو شرط را الزم     

 . داند مى
 علم بھ قانون  - ١ 
 عدالت - ٢ 
داند، براى زمامدار علم قوانین را الزم  و چون حكومت اسالم را حكومت قانون مى 

 :شمرد ومى گوید مى
عدالت داشتھ از " م را بداند یعنى قانوندان باشد و ثانیاباید احكام اسال" حاكم و خلیفھ اوال « 

زیرا حكومت اسالمى . عقل ھمین اقتضا را دارد. كمال اعتقادى و اخالقى برخوردار باشد
اگر زمامدار مطلب . حكومت قانون است نھ خودسرى و نھ حكومت اشخاص بر مردم

شود و اگر  ت حكومت شكستھ مىچون اگر تقلید كند قدر. قانونى را نداند الیق حكومت نیست
الفقھاء حكام على "و این مسلم است كھ . تواند حاكم و مجرى قانون اسالم باشد نكند نمى
سالطین اگر تابع اسالم باشند باید بھ تبعیت فقھا درآیند و قوانین و احكام را از ". السالطین

" پس بایستى رسما. ستنددر این صورت حكام حقیقى ھمان فقھا ھ. فقھا بپرسند و اجراء كنند
نون مجبورند از فقھا تبعیت بھ فقھا تعلق بگیرد نھ بھ كسانى كھ بھ علت جھل بھ قا

 : گوید مى ۶٣در ادامھ آن در ص  )٧٧(».كنند
شمارى از فقھاى  این خاصیت كھ عبارت از علم بھ قانون و عدالت باشد در عده بى« 

مت عدل عمومى در عالم تشكیل انندحكوتو اگربا ھم اجتماع كنندمى. عصرما موجود است
 : گوید در مورد اعتبارى بودن والیت فقیھ مى .»دھند

قراداد (و واقعیتى جز جعل ندارد، مانند جعل . والیت فقیھ از امور اعتبارى عقالیى است« 
. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفھ و موقعیت ھیچ فرقى ندارد. قیم براى صغار) و تعیین
در این . كسى را براى حضانت، حكومت یا منصبى تعیین كند) ع(است كھ امام  مثل این

  ) ٧٨(».م با فقیھ فرق داشتھ باشدو اما) ص(موارد معقول نیست كھ رسول اكرم 
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 پیغمبر اعتماد مورد زمامدار و قوانین مجرى فقھا - ٥ 
  

 : گوید مى ٩٣ -  ٩٢در صفحھ    
فقط فقھاى .. ست فقھاى عادل موظف و مأمور انجام آنندكلیھ امورى كھ بعھده پیغمبران ا« 

گردانند، حدود و قصاص را  عادلند كھ احكام اسالم را اجراء كرده نظامات آنرا مستقر مى
كنند، خالصھ  نمایند، حدود و تمامیت ارضى وطن مسلمانان را پاسدارى مى جارى مى

فتن خمس وذكات وصدقات اجراى تمام قوانین مربوط بھ حكومت بعھده فقھاست، ازگر
وجزیھ وخراج وصرف آن در مصالح مسلمین، تا اجراى حدود و قصاص كھ باید تحت نظر 

حفظ مرزھا، و نظم . تواند عمل كند مستقیم حاكم باشد و ولى مقتول ھم بدون نظارت او نمى
 .شھرھا، ھمھ و ھمھ

ت اسالم بود و مأمور اجراى احكام و برقرارى نظاما) ص(ھمانطوریكھ پیغمبر اكرم  
خداوند او را رئیس و حاكم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقھاى عادل 

اجتماعى اسالم را مستقر ھم بایستى رئیس و حاكم باشند و اجراى احكام كنند و نظام 
  ».گردانند

  

 قانون وفق بر حكومت - ٦ 
   

و قانون را نیز بھ معناى  چون معتقد است كھ حكومت اسالمى، حكومت قانون است   
گوید  كند و در واقع مى مجموعھ قوانین اسالم كھ در قرآن و سنت گرد آمده است معنى مى

 : گوید كتاب مى٩۴و  ٩٣قانون یعنى قوانین و احكام اسالم، لذا در ص  
چون حكومت اسالم حكومت قانون است قانون شناسان و از آن باالتر دین شناسان یعنى » 

ایشان ھستند كھ بر تمام امور اجرایى و ادارى و برنامھ ریزى . د متصدى آن باشندفقھا بای
فقھا در اجراى احكام الھى امین ھستند، در اخذ مالیات، حفظ مرزھا و . كشور مراقبت دارند
ھمھ در امان قانونند، در پناه قانون . حاكم در حقیقت قانون است... اجراى حدود امینند
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لمانان در دائره مقررات شرعى آزادند، یعنى بعد از آنكھ طبق مقررات اسالمند مردم و مس
. این حرفھا در كار نیست. شرعى عمل كردند كسى حق ندارد بگوید اینجابنشین یا آنجا برو

 .»رند و حكومت عدل اسالمى چنین استآزادى دا
د كھ والیت كند كھ مردم موظف ھستن بعد با آوردن چند روایت و آیھ قرآن استدالل مى   

علماء منصوب «: گوید از ھمھ مھمتر مى ١٢٢و  ١٢١در ص . فقھاى عادل را گردن نھند
امام آنھا را فرمان داده است كھ حاكم باشند و با استناد بھ  گوید كھ و مى »اند بھ فرمانروائى

 :امام این منصب را براى فقھا قرار داده است: گوید مى" مقبولھ عمربن حنظلھ"
ھمانطور كھ حضرت . صادر فرموده كلى و عمومى است) ع(ان كھ امام این فرم« 

كرد و  در دوران حكومت ظاھرى خود حاكم، والى و قاضى تعیین مى) ع(امیرالمؤمنین 
ھم چون ) ع(عموم مسلمانان وظیفھ داشتند كھ از آنھا اطاعت كنند، حضرت امام صادق 

تواند براى  مردم دنیا حكومت دارد مى باشد و بر ھمھ علماء، فقھا و مطلق مى" ولى امر"
نصب را ھمین كار را ھم كرده و این م. زمان حیات و مماتش حاكم و قاضى تعیین فرماید

 : گوید مى ١٢٧در صفحھ  .»براى فقھا قرار داده است
و  »"اند ھمیشھ محفوظ است مقام ریاست و قضاوتى كھ ائمھ براى فقھاى اسالم تعیین كرده« 

 : گوید مى ١٣۵ص در ادامھ در 
 .»باشد است براى علما نیز ثابت مى (ص)ھمان امارت و والیتى كھ براى بنى اكرم « 
 : گوید مى ١۵٢و ١۵١در ص   
ھاى كشور باید بدست  جریان ادارى كشور و صدور احكام قضایى و تصویب برنامھ« 

امااینكھ مقامتان .ددانشمندان روحانى كھ امین حقوق الھى و داناى حالل و حرامند سپرده باش
اید ھیچ علتى ندارد جز  اند، و این كھ چنین مقامى را از دست داده را از شما بازگرفتھ بوده

اید و درباره سنت پس از  پراكنده) یعنى قانون اسالم و حكم خدا(اینكھ از دور محور حق 
 .»اید وجود دارد اختالف پیدا كرده اینكھ دالئل روشن بر حقیقت و كیفیت آن

  

 اسالمى حكومت تشكیل براى مبارزه برنامھ - ٧ 
   

بھ توضیح و ظایف روحانیون براى تشكیل  ٢٠٨ -  ١٧٣در بخش آخر كتاب ص    
پردازد و آنھا را در انجام وظائف و تبلیغ براى ایجاد حكومت بدست  حكومت اسالمى مى
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گوید  شمرد و مى ا مىكند و تبلیغات و تعلیمات را از اھم وظائف آنھ آنھا تشویق و تحریك مى
بھ ، »ولى تبلغات براى شما امكان دارد اآلن نھ كشورى دارید و نھ لشكرى،« شما كھ

توضیح بعضى از احكام عبادى كھ منشاء اجتماعى و سیاسى دارند مثل نماز جماعت و 
ایم و  چطور عاشورا را محكم نگھداشتھ «:گوید شمرد و مى اجتماع حج و جمعھ را بر مى

ایم از دست برود چگونھ ھنوز مردم برای عاشوری سینھ می زنند و اجتماع می  نگذاشتھ
بوجود شما ھم امروز كارى كنید كھ راجع بھ حكومت موجى   - سالم بر مؤسس آن  –کنند 

 ».آید و اجتماعات برپا گردد
كند و امید  در این صفحات مرتب روحانیون را بھ عناوین مختلف تشویق و تحریك مى 

شمرد و براى این ھدف از خدا، قرآن، پیغمبر، امام  آنھا را سرور ھمھ مردم مى دھد و مى
گیرد و آنچھ را كھ مورد عالقھ مردم است و نزد توده و مردم  صادق و بزرگان دین كمك مى

آورد و اھم وظائف پیامبران و امامان را بدست گرفتن  عزیز و محترم ھستند بھ میان مى
ھا نشستھ و  بھ روحانیونى كھ در حوزه. داند ل حكومت مىقدرت اجرایى كشور و تشكی

تازد و  سخت مى »ارھا داریم؟كھ این كارھا از ما ساختھ نیست، چكار بھ این ك«گویند  مى
دھد كھ شما  و بھ آنھا امید و نیرو مى. »فكار، آثار تلقینات بیگانگان استاین ا«" گوید كھ مى

 :ھا را داریداز ھمھ باالترید و توان تمام این كار
اند كھ از عھده  مگر آنھا كھ اكنون در كشورھاى اسالمى امارت و حكومت دارند چكاره« 

آئیم؟ كدامیك از آنھا بیش از فرد متعارف و معمولى لیاقت دارد؟ بسیارى  برمى آیند و ما نمى
ً            از آنھا اصال  تحصیل نكرده حاكم حجاز كجا تحصیل كرده و چھ تحصیل كرده است؟ ! اند            

بسیارى . ضاخان سواد نداشت، و سرباز بیسوادى بیش نبود؛ در تاریخ نیز چنین بوده استر
از احكام خودسر و مسلط، از لیاقت اداره جامعھ و تدبیر ملت و علم و فضیلت بى بھره 

كردند چھ تحصیل كرده  ھارون الرشید یا دیگران كھ بر كشور بزرگى حكومت مى. اند بوده
تن علوم و تخصص در فنون، براى برنامھ و براى كارھاى اجرایى بودند؟ تحصیالت و داش

آنچھ مربوط بھ . كنیم و ادارى الزم است كھ ماھم از وجود این نوع اشخاص استفاده مى
نظارت و اداره عالیھ كشور و بسط عدالت بین مردم و برقرارى روابط عادالنھ میان مردم 

آنچھ براى حفظ آزادى ملى و استقالل الزم . باشد ھمان است كھ فقیھ تحصیل كرده است مى
شما ...  كند فقیھ است كھ بھ چپ و راست انحراف پیدا نمى..... است ھمان است كھ فقیھ دارد

كنید، شما  كھ این قدرت و جرأت و تدبیر را دارید كھ براى آزادى و استقالل ملت مبارزه مى
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و دستگاه استعمار و استبداد را بلرزه  اید مردم را بیدار و بمبارزه وادار كنید كھ توانستھ
آموزید و تدبیر و لیاقت شما در كارھاى اجتماعى  درآورید روز بھ روز بیشتر تجربھ مى

ً               وقتى موفق شدید دستگاه حاكم جائر را سرنگون كنید یقینا  از عھده اداره . شود بیشتر مى                                                     
ه كشور، قوانین الزم طرح حكومت و ادار. ھاى مردم برخواھید آمد حكومت و رھبرى توده

اگر اداره كشور مالیات و درآمد الزم دارد اسالم مقرر داشتھ، و اگر . براى آن آماده است
احتیاجى نیست بعد از تشكیل حكومت بنشینید . قوانین الزم دارد ھمھ را وضع كرده است

نشان را قانون وضع كنید یا مثل حكام بیگانھ پرست و غرب زده بسراغ دیگران بروید تا قانو
ماند برنامھ وزارتى كھ آن ھم بكمك و  ھمھ چیز آماده و مھیا است فقط مى. عاریھ بگیرید

ھاى مختلف در یك مجلس مشورتى ترتیب  ھمكارى مشاورین و معاونین متخصص در رشتھ
 .شود داده و تصویب مى

است كھ  آنچھ كم داریم ھمت و قدرت مسلح. خوشبختانھ ملتھا ھمھ تابع و متحد شما ھستند 
ما . گوییم تحصیل نكنند ما نمى" و چنین ادامھ می دھد"  آوریم آنرا ھم انشاهللا بھ دست مى

مخالف تحصیل نیستیم مخالف با علم نیستیم، بھ كره ماه بروند، صنایع اتمى درست كنند، 
د، شما اسالم را معرفی کنی. گیریم، منتھى در آن موارد ھم تكالیفى داریم ماجلو آنھا را نمى

شاید این سالطین و رئیس جمھمورھای ممالک . برنامھ حکومتی اسالم را بھ دنیا برسانید
ما کھ نمی خواھیم از دست . اسالمی متوجھ مطلب شوند کھ مطلب صحیح است و تابع گردند

خیال . مأیوس نباشید.... ھر کدام را کھ تابع و امین باشند سرجایشان می گذاریم. آنھا بگیریم
اگر . داند كھ لیاقت و عرضھ شما كمتر از دیگران نیست خدا مى. امر نشدنى است نكنید این

 ».نداریمعرضھ ظلم و آدمكشى باشد، البتھ ما 
و در . زمان شھادت داد كھ شما در ظلم و آدمكشى بھ اضعاف مضاعف عرضھ داریدو    

  :گوید مى ٢٠٨و  ٢٠٧پایان كتاب ص 
نیت و آسایش بسر برده ایمان و اخالق فاضلھ خود را توانند در ام مسلمانان ھنگامى مى» 

حكومتى كھ اسالم نظام و طرز اداره . حفظ كنند كھ در پناه حكومت عدل و قانون قرار گیرند
ا بھ اجراء اكنون وظیفھ ماست كھ طرح حكومتى اسالم ر. و قوانینش را طراحى كرده است

 ».درآوریم و پیاده كنیم
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    خمینى آقاى نظرات چكیده - ٨ 
   

توان چنین  با توجھ بھ مطالبى كھ از دو كتاب فوق گوشزد كردیم، از مطالب یادشده مى   
نتیجھ گرفت كھ آقاى خمینى اساس طرز تفكرو حكومت و نظامى را كھ درجھت استقرارآن 

كرد وسرانجام آنرا مستقر گردانید، با زبانى بسیار ساده و روشن خیلى سالھا  كوشش مى
 ١٣٢٠شھریور از كتاب كشف اسرارش بعد. الب براى مردم بیان كرده استپیش از انق

بھ طور مخفى وغیر قانونى تجدید  ۴٢خرداد ١۵در سالھاى بعد از وبعد انتشار پیدا كرد
 .شد چاپ  یكى دو سال مانده بھ انقالب نیز باز در ایران . پخش گردید" چاپ ومجددا

رمورد حكومت اسالمى و چھارچوب كلى آن، كتاب والیت فقیھ كھ مجموعھ درسھایش د   
 ۴٨كیفیت قواى مختلف درآن واداره رھبرى آن بود، پس از اینكھ این دروس در سال 

درنجف بپایان رسید، بالفاصلھ در خارج از كشور چاپ و پخش گردید وبھ صورت جزواتى 
. چاپ شد در ایران تجدید ۵۶این كتاب بھ طور وسیع در سال . درداخل كشور نیز پخش شد
 : نكات اساسى آنھا عبارتند از

واجب و خداى متعال تا روز قیامت تشكیل ) ولى فقیھ(اطاعت اولواالمر یا ولى امر  -  
حكومت اسالمى داده است كھ ریاست آن باید در دست ولى فقیھ باشد و یا حداقل با قانون 

 .خدایى و با نظارت روحانى اداره شود
 كند بسیج عمومى مى) نشر اسالم(انقالب دولت اسالمى براى صدور  -  
اسالم تمام قوانینى كھ بشر براى اداره خود و اداره مملكت نیاز دارد را، آورده است و  -  

قوه مقننھ تنھا بعھده شارع مقدس اسالم است و بیان كننده آن قوانین نیز ولى فقیھ است 
 ) ١٩٠و ۶۵و۵۴و۵٣و٣٢و٢١و١٢والیت فقیھ،صص(
والیت فقیھ، (، متصدى قوه مجریھ است )ولى فقیھ( ریھ داردولى امراسالم قوه مج -  

 )١٨٩- ١٩٠و ١٠١و ۶۵و ۶٠و ٢٧و ٢١صص 
والیت (قوه قضائیھ و عزل و نصب قاضى و ھمھ امور قضایى در اختیار ولى فقیھ است  -  

 )١٩٢ -  ١٨٩و ١۵١و ١٢٧و ١٢٢و ١٢١و ٩١و ۶۵و ٢٨فقیھ، صفحات 
ذارى وجود ندارد، چون تنھا شارع مقدس یگانھ قدرت در حكومت اسالم مجلس قانونگ -  
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 ).۵٣والیت فقیھ ص (مقننھ است ولى در عوض مجلس برنامھ ریزى دارد 
ولى امر یا ولى فقیھ قیم و رئیس مملكت و مردم است و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ  -  

 ). ۵١و  ۴٩، ١۵والیت فقیھ، صفحات (وظیفھ و موقعیت ھیچ فرقى ندارد 
گیرد و فقھا بر تمام امور اجرایى، ادارى و برنامھ ریزى  بھ فقھا تعلق مى"حاكمیت رسما -  

 ). ١٩٢ -  ١٨۵،  ١۵١، ٩٣، ۶٠والیت فقیھ، صص (كشور مراقبت ونظارت عالیھ دارند 
منظور از قانون، مجموعھ قوانین اسالم است كھ در قرآن و سنت جمع آورى شده و  -  

، ۶۵، ۶٠، ۵٩، ۵٣، ٢١ھمان كتاب، صص (لى فقیھ است بیان كردن آن ھم بھ عھده و
١٨٩- ١٩٢، ١٧٩.( 

طرح حكومت اسالمى و اداره كشور و برنامھ آن و قوانین الزم براى اداره آن، در ھمھ  -  
ھاى مختلف آماده است و آن عبارت است از قوانین و نظامات مختلف اسالم كھ بھ  زمینھ

 .شود وسیلھ ولى فقیھ بیان مى
و مسلمانان در دائره مقررات شرعى آزادند، یعنى بعد از آنكھ طبق مقررات شرعى  مردم -  

آزادى . در كاراین حرفھا نیست. عمل كردند كسى حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو
 ).٩۴ص (دارند و حكومت عدل اسالم چنین است 

 ).٩٣- ٩٢و  ۶۵صص (در امر حكومت است ) ص(ولى فقیھ جانشین رسول اكرم  -  
والیت فقیھ، ص (چون حكومت اسالم حكومت قانون است، فقھا باید متصدى آن باشند  -  

٩۴.( 
آیا این مسائلى كھ آقاى خمینى چندین سال قبل از انقالب بیان كرده است، ھمان والیت    

فقیھ و والیت مطلقھ فقیھ نیست؟ و آیا والیت مطلقھ غیر از این چیزھایى است كھ آشكارا و 
با " شن عنوان شد؟ پس در این رابطھ حق بھ جانب آقاى خمینى است كھ آنچھ را قبالرو

تواند بھ او در این رابطھ  كسى نمى. زبانى ساده بیان كرده بھ مرحلھ اجرا درآورده است
                              ً                                                          خرده بگیرد و انتقاد كند كھ قبال  او اینھا را بھ ما نگفتھ بود و یا بھ اطالع عامھ نرسیده بود 

مھمترین انتقاد و ایراد بر او این است، ھنگامیكھ سوار . ز آن خبر و اطالع نداشتیمو یا ما ا
كرد، بلكھ تابع قدرت مسلط بود  بر اسب قدرت شد، دیگر تبعیت از فقھ مورد قبول خود نمى

اى، وقتى آن قرار و قاعده بھ ضرر قدرت بود  و براى حفظ آن اوال تابع ھیچ قراروقاعده
كرد عادل است، فرمان كشتار ھزاران زندانى را  فقیھى كھ قبال فكر مى نبود و ثانیا ھمین

كردند و حتى  صادر كرد و قضات با حكم وى در چند دقیقھ احكام اعدام جوانان را صادر مى
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 ...متجاوز از صد مورد خالف قانون اساسى مورد تأیید و تصویب خود عمل كرده است و
 ١٣از ھنگامى كھ آقاى خمینى در تاریخ : باید گفت اما با وجود ھمھ آنچھ كھ گفتھ شد   

بھ پاریس آمد تا دو ھفتھ قبل از تشكیل مجلس خبرگان در تاریخ  ١٣۵٧مھرماه 
كسى نھ تنھا از زبان آقاى خمینى، بلكھ از زبان ھیچیك  ١٣۵٨مرداد ماه  ٢٨چھارشنبنھ 

ت و براى اولین بار از سردمداران رژیم جمھورى اسالمى نامى از والیت فقیھ نشنیده اس
در قانون اساسى «: اى اعالم كرد طى مصاحبھ ١٣۵٨مرداد  ١۶آقاى منتظرى چھارشنبھ 

 )٧٩.(»و حكومت فقیھ تصریح شودبایستى والیت 
نباید از خود بپرسیم چھ عواملى در ما وجود داشت كھ مانع از آن شد كھ این پیامھاى    

بیم چرا ھنوز كھ زمان و فرصت باقى بود، آشكار و روشن آقاى خمینى را بموقع در نیا
قادر نشدیم با ھم متحد شویم تا از اسقرار یكتاتورى والت فقیھ جلوگیرى كنیم؟ آیا اغفال 
شده بودیم، گول خورده بودیم، عاشق شده بودیم، فریب قول و قرارھاى داخلى ویا خارجى 

پروراندیم كھ  داشتیم و مىراخورده بودیم، و یا چیزھاى دیگرى را در اندیشھ و فكر خود 
دقت نكنیم و یا چندان بھاى " باعث شد، ما بھ این مطالب و پیام آشكار آقاى خمینى قبال

گرفتیم و یا بھ خود و  الزم را بھ آن ندھیم و یا روحانیت و آقاى خمینى را دست كم مى
 دادیم؟ ھاى خود بھاى بیش از اندازه مى توانایى

تا بھ امروز با این مسائل درگیر  ۶٠خرداد سال  ٢١زداشتم، در من بعد از دستگیرى و با   
بھ طور مستمر بھ . ام ام و براى حل این معما از ھر امكانى كھ بدست آوردم سود جستھ بوده

ام كھ مسایل و معضالت را براى خودم  ام و سعى كرده تحقیق و كشف اسرار انقالب پرداختھ
ھاى افراد دست  ھا، اطالعات فاش شده، نوشتھ ھھا، تجرب با توجھ بھ داده. روشن كنم

اندركار و خاطره نویسان و وقایعى كھ خود در آنھا شركت داشتھ و یا از زبان دست 
 :ام كھ ام و نیز امور واقع شده، بھ این نتیجھ رسیده اندركاران شنیده

و گذرا ورقى  اند، سطحى بسیارى كتاب والیت فقیھ را یا مطالعھ نكرده و یا اگر ھم كرده - ١ 
اند و بھ خاطر عشقى كھ بھ انقالب و تغییر رژیم و كینھ ایكھ نسبت بھ شاه و رژیمش  زده

اند، فقط آن فرازھایى از كتاب را كھ علیھ رژیم شاه و مبارزه با آن رژیم بوده است را  داشتھ
 .اند مورد توجھ خویش قرار داده

ً                       اى دیگر اصال  بھ این مسائل مطروحھ بھ دستھ - ٢  اند و قدرت روحانیت را بھ حساب  ا نداده           
اند، خود را راضى كرده كھ  نیاورده و بھ آن كم بھا داده بودند و بھ خاطر عشقى كھ داشتھ
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كنند و در باال نظارتى خواھند داشت و بھ  آقاى خمینى و روحانیت در امور دخالت نمى
 .ھند داددرس و بحث و مدرسھ برخواھند گشت و امور را بھ دست اینھا خوا

اند، بھ  اى ھم كھ خود در ساختن دیكتاتورى و استقرار حكومت مطلقھ دست داشتھ عده - ٣ 
خاطر تنفر بى حد از شاه و ایستادگى آقاى خمینى در برابراو، این عالئم و پیامھاى آقاى 

متوجھ آن نشدند و یا احساس كرده بودند كھ " خمینى را نادیده انگاشتند و یا اصال
 .اه تنھا با حمایت ھمھ جانبھ آقاى خمینى ممكن استسرنگونى ش

بسیارى ھم با وجودیكھ از مسائل اسالمى مطلع بوده و خود را اسالم شناس و مرد  - ۴ 
كردند كھ مرجع تقلید معصوم و مبرى از  اند، اغفال شده و فكر مى دانستھ سیاست مى

 .خطاست و او را ھم شأن معصوم پنداشتھ بودند
شاید كشف كرده و یا مطلع شده بودند كھ قدرت در دست آقاى خمینى قرار  اى ھم عده - ۵ 

 .اند ھا بر استقرار او توافق كرده گیرد و یا شاید خارجى مى
اند كھ حكومت آینده  ھا شده باشند كھ بھ آنھا وعده داده اى ھم شاید اغفال خارجى عده - ۶ 

كنیم و لذا براى  مایت مىدست شما خواھد بود و ما در استقرار حكومت، از شما ح
 .سرنگونى شاه و رژیمش پشت سر آقاى خمینى ایستادند و عامل انتقال قدرت شدند

اند و  گویند كھ آن كتاب را مطالعھ كرده و از مطالب آن مطلع بوده اى مى و عده - ٧ 
اند كھ بسیارى از مطالب كتاب نادرست است ولى آقاى خمینى در پاریس میثاق  دانستھ مى
رى بستھ و نظر خود را نسبت بھ مطالب و نظریات عنوان شده در كتاب والیت فقیھ، دیگ

در مورد حكومت اسالمى تغییر داده است و بھ میثاق دیگرى گردن نھاده است ولى بعد از 
 .كسب قدرت پیمان شكنى كرده و زیر قول و قرارھاى خود زده است

شود بھ بیان و توضیح بعضى از  مى در فصول و بخشھاى آینده عالوه بر این كھ سعى   
وقایع تاریخى كھ در جایى ذكر نشده و یا اگر ھم شده بریده و گذرا بوده است و یا فقط بھ 

تا حدودی ھم شاید نکات ذکر شده در باال روشنائی پبدا . آن اشاره شده است، پرداختھ شود
 :پردازم بکند، اما قبل از ھر چیز بھ توضیح شكستن میثاق مى

 میثاق ستنشك 
  
نظر : اى را عقیده بر این است كھ آقاى خمینى زمانى كھ در پاریس بوده گفتھ است عده   

خود را نسبت بھ آنچھ در كتاب والیت فقیھ آمده تغییر داده و در مطالب آن تجدید نظر كرده 



٧٩     

  

ده است و در آنجا میثاقى بستھ و بعد دوباره زمانى كھ قدرت را قبضھ كرده از آن عدول نمو
 .و میثاق خود را شكستھ است

 :براى روشن شدن مسئلھ و چند و چون آن، سئوالھاى زیر قابل طرحند 
ھا بستھ  آقاى خمینى در پاریس چھ میثاقى و با چھ افراد، اشخاص، گروھھا و یا دستھ - ١ 

 است؟
 میثاق بستھ شده كجا عنوان شده است و كم و كیف آن چھ بوده است؟ - ٢ 
اى  اى و یا سخنرانیھاى خویش كوچكترین اشاره ینى در جایى، در مصاحبھآیا آقاى خم - ٣ 

 خود تجدید نظر كرده است؟) والیت فقیھ(كرده كھ نسبت بھ مطالب كتاب حكومت اسالمى 
آقاى خمینى " شود كھ آیا واقعا با روشن شدن سئوالھاى مطروحھ در فوق معلوم مى   

و میثاق دیگرى بستھ و بعد آنرا شكستھ است؟ نسبت بھ مطالب كتاب خود تجدید نظر كرده 
 :كنم كھ مسئلھ میثاق و عھد شكنى از اینجا نشأت گرفتھ كھ من فكر مى

 .اند یا بھ مفاھیم لغات در فرھنگ و زبان آقاى خمینى و روش آخوندى توجھ نكرده -  
نرانى              ً                            آمیز كھ غالبا  روحانیون و آقاى خمینى در سخ یا از روش توریھ و دروغ مصلحت -  

 .اند توجھ بوده برند، بى و در برخورد با مخاطبین خود بكار مى
داد بھ چیزى  یا روش نمدمالى خواجھ نصیرالدین طوسى را كھ مورد استفاده قرار مى -  

 .اند نگرفتھ
یا گذشتھ روحانیت را كھ بقول مرحوم شریعتى یكى از سھ پایھ مثلث زر و زور و تزویر  -  

اند و  ود از اركان مھم قدرت استبداد و استعمار بوده بھ چیزى نگرفتھداده و خ را تشكیل مى
 .اند آقاى خمینى را تافتھ جدا بافتھ از كل روحانیت دانستھ

مرداد و نقش كاشانى و فدائیان اسالم و برخورد آقاى  ٢٨یا مسئلھ نفت و كودتاى  -  
 .اند ا مبذول نداشتھبروجردى با كاشانى و فدائیان اسالم و آقاى خمینى توجھ الزم ر

ھاى اعتقادى، اقتصادى، اجتماعى  و یا اینكھ چون كشور دچار شكست فاحشى در زمینھ -  
كند تا دامن  شده است ھركسى سعى مى... و فرھنگى، سیاسى، دیكتاتورى مطلقھ فقیھ و

اگر ھمھ دید خود را عوض كنند و عینك رنگى را . خود را بھ این مصیبت و شكست نیاالید
چشم خود بردارند و بنا بھ موقعیت و امكان خود سھمى از این شكست را بھ گردن از 

شود  بگیرند و از سھیم بودن خود در این شكست نھراسند، ھمھ مسائل بھ خوبى روشن مى
گذارد و توانایى الزم را براى انسان فراھم  اى قدم بعرصھ وجود مى و راه و روش تازه
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دث، اتفاقات، اسناد و مدارك موجود، از حوادث و وقایعى كھ كند تا از خالل وقایع، حوا مى
خود در آن شركت داشتھ و جایى انتشار پیدا نكرده است، تحلیل جامع و مانعى كھ بھ 

 . حقیقت نزدیكتر باشد، بدست آورد
چون با مطرح بودن و محور . انسانى كھ بدنبال كشف حقیقت است باید از خود درگذرد   

بعد . رود مى.... بھ مسلخ شرعى و مصلحت گروھى، دینى، شخصى و بودن خود، حقیقت
از توضیح این مقدمھ بھتر است كھ بھ اصل موضوع مورد بحث یعنى شكستن میثاق و 

بستھ است برگردیم و در این  - گویند  ھمانطوریكھ مى - عھدى كھ آقاى خمینى در پاریس 
  .پردازیم د نیز مىرابطھ بھ پاسخ سئوالھایى كھ در اول این بخش مطرح ش

 

 پاریس در خمینى آقاى افعال و اعمال خارجى نمود
   

توان بھ دو  آنچھ در پاریس وسیلھ آقاى خمینى انجام و انعكاس پیدا كرده است را مى   
 :بخش تقسیم كرد

 مالقات با اشخاص - ١ 
 ھا و سخنرانیھا مصاحبھ - ٢ 

 اشخاص با خصوصى مالقاتھاى - ١  
  

پاریس با تعداد زیادى از شخصیتھاى داخلى و خارجى مالقات و گفتگو آقاى خمینى در    
از كم و كیف مالقاتھاى . بسیارى از این مالقاتھا خصوصى بوده است. كرده است

گھگاھى اینجا و . خصوصى ایشان با شخصیتھا و افراد چیز زیادى انتشار پیدا نكرده است
ولى اكثر . اند مطروحھ را عنوان كردهآنجا خود این اشخاص جزئى و یا قسمتى از مسائل 

آنھا و اھم آن مسائل كلیدى و قرار و مدارھاى خصوصى وى ھمچنان در پرده ابھام مانده 
اند، بھ گور سپرده  و یا ھمراه با بعضى از افراد و اشخاص مطلع كھ دار فانى را وداع گفتھ

  )٨٠.(شده است
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  سخنرانیھا و ھا مصاحبھ - ٢ 
 

س از زبان آقاى خمینى جارى شده و انتشار پیدا كرده و ھمگى آنھا نیز ھم آنچھ در پاری    
اما آنچھ كھ موجود نیست كم و . ھا و سخنرانیھاى وى است اكنون موجود است، مصاحبھ

ھا است كھ كمتر بدان  كیف و چگونگى ترتیب آماده كردن و آماده شدن این مصاحبھ
اینجانب ابتداء، تھیھ و ترتیب  .رفتھ استپرداختھ شده و مورد تجزیھ و تحلیل قرار گ

آورم و سپس، بھ  ام مى ھا را بطوریكھ خود در پاریس شاھد بوده، دیده و یا شنیده مصاحبھ
  .پردازم صدر مى نظرات آقاى دكتر یزدى و بنى

 ھا مصاحبھ ترتیب و تھیھ  ٢- ١  
ھاى آقاى خمینى  حبھام تھیھ و ترتیب مصا آنچھ را كھ در پاریس خود شاھد و ناظر بوده   

 :چنین بوده است
كردند كھ براى آقاى  اشخاص و افراد مختلف با نظرات و تمایالت مختلف سعى مى - ١ 

این افراد و اشخاص با طرز تفكر و تلقى خود از اسالم و . خمینى مصاحبھ ترتیب بدھند
اشتند سعى انقالب و با روابطى كھ با بعضى از محافل مطبوعاتى و وسایل ارتباط جمعى د

ترتیب دھند و خیلى ... كردند كھ مصاحبھ براى آن روزنامھ، مجلھ، رادیو و تلویزیون و مى
از صاحبان وسایل ارتباط جمعى، خود مستقیم بھ یكى از این دست اندركاران مراجعھ 

 .كردند مى
ورزید، اغلب مصاحبھ كننده  آقاى خمینى كمتر بھ مصاحبھ مستقیم مبادرت مى - ٢ 

كرد و بھ فرد مورد نظر خود، آقایان یزدى، قطب زاده،  طرح مى" ى خود را قبالسئوالھا
اینھا متن سئوالھاى مصاحبھ كننده را خدمت آقاى . داد مى... صدر، صادق طباطبایى و بنى

كرد وبھ شخص رابط  سپس آقاى خمینى جواب سئوالھا را آماده مى. خمینى مى دادند
كردند و یك متن  ل پاسخھاى آقا را حك و اصالح مىاین اشخاص رابط او. داد عودت مى

در حین انجام مصاحبھ نیز ھمین . گذاشتند كردند و با آقا در میان مى جھان پسندى آماده مى
كردند، در ترجمھ جوابھاى آقا نیز ھرجا بھ  آقایان رابط كھ اغلب نقش مترجم را بازى مى
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 .ندكرد نظرشان اصالح الزم بود، كم و زیاد اصالح مى
گفتند كھ افكار عمومى جھان  زیركى و ھوش سرشار آقا این بود كھ وقتى این آقایان مى   

نسبت بھ فالن مسئلھ چنین و چنان است و بھتر است كھ مسئلھ اینطور بیان شود،او فورى 
براى مثال جریان . داد گرفت و در دستگاه فكرى و زبان خودش جوابھا را مى مسئلھ را مى

خواستند بھ نجف بروند، بطوریكھ  یك گروه تلویزیونى مى. كنم ھا را ذكر مى ھیكى از مصاحب
. دانم آقا گفت زبان خارجى نمى. با آقاى خمینى تماس گرفتم «:كند صدر نقل مى آقاى بنى

و در واقع جواب سئوال دادن . ممكن است بروند طورى منعكس كنند كھ زیان بخش بگردد
اینجانب جوابھا را تھیھ كردم . قرارشد سئوالھا را بدھند، داد .دانست بھ روزنامھ نگاررا نمى

اما آنھا . فیلم را مخابرات عراق گرفت. مصاحبھ انجام شد. و با ھم بھ نجف فرستادم
بھنگام ورودش در لوموند منتشر آن كاست . دركاست ھم ضبط كرده بودند) خبرنگاران(

  ).٨١(»شد

  صدر بنى و یزدى بیان بھ ھا مصاحبھ انجام و ترتیب ٢- ٢ 
 

با مجلھ ایران فردا  »پشت صحنھ انقالب«ابراھیم یزدى گفتگویى تحت عنوان آقاى دكتر     
بعمل آورده است و در رابطھ با این سئوال كھ  ١٣٧٧بھمن و اسفند  ۵٢و  ۵١شماره 

  :گوید شد؟ مى ھا برنامھ ریزى مى چگونھ مصاحبھ
ظر گرفتھ بودیم این بود كھ بھ خبرنگاران ھا در ن روشى كھ ما براى انجام مصاحبھ« 

گفتیم شما سئواالتتان را بدھید و چون آقاى خمینى زبان بلد نیستند، سئواالت شما را  مى
و ھر . كنیم گیریم و آنھا را ترجمھ مى كنیم و جوابھاى آقا را كھ بھ فارسى است مى ترجمھ مى

بعد از . امان یافتھ و كنترل شده بودبا یك چنین روشى ھمھ مسائل س. دھیم دو را بھ شما مى
ً                       اینكھ حدود ده پانزده مصاحبھ صورت گرفت چون سئوالھا عموما  تكرارى بود آقاى خمینى                                                         
ھیئتى را مأمور كردند كھ جوابھا را تنظیم كنند و بنویسند و بھ نظرشان برسانند تا بھ 

ً     اما بعدا  گفتن. خبرنگاران داده شود  .»نیستد كھ دیدن جوابھا دیگر الزم         
 اعضاء ھیئت چھ كسانى بودند؟ 
البتھ دكتر حبیبى خیلى كم . ھا، دكتر حبیبى و من بود ھیئت متشكل ازآقایان موسوى خوئینى 
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اگرچھ سئوالھا تكرارى بودند و جوابھا ھم مشخص بود اما در ھر حال . آمد بھ نفلوشاتو مى
شدیم و بھ صورت مكتوب  بردیم و نظراتشان را جویا مى سئواالت جدید را نزد آقا مى

 ».نوشتیم مى
ھا و چگونگى آن در روزنامھ انقالب اسالمى  صدر نیز در مورد صدور اعالمیھ آقاى بنى   

 : گوید مى ١٣٧٧مھرماه  ۴۴٧در ھجرت شماره 
شھریورتا آمدن آقاى خمینى بھ پاریس و بازگشتش بھ تھران، ١٧از زمان صدوراعالمیھ « 

 . »او را یك ھیأت تھیھ كرده استھاى  ھا و مصاحبھ اعالمیھ
 :نویسند اى دیگر بھ اینجانب مى وى در نوشتھ 
ھا و دكتر  رفت مركب از احمد، آقاى اشراقى، موسوى خوئینى سئوالھا بھ یك كمیسیون مى« 

در واقع نیز ترتیب كار چنین بود كھ پاسخ پرسش را اینجانب ... و اینجانب زاده یزدى، قطب
ھا ھم  كردند و موسوى خوئینى راست و ریس مى زاده ران بقول قطبدیگ. كردم انشاء مى
غیر از اینجانب كھ پاى ثابت بودم . برد احمد یا اشراقى نزد آقاى خمینى مى. نوشت داشت مى

آقاى : پرسید ھربار ھم خمینى از اشراقى مى. ھا بقیھ گاه بودند و گاه نبودند و موسوى خوئینى
شد كھ خبرنگارى را كسى نزد  قت كرده است؟ البتھ ھرگاه مىصدر با این جوابھا مواف بنى

برد واگر كسى كھ بتواند جواب درخور را بھ فارسى بھ او بگوید جواب دقیق  آقاى خمینى مى
 )٨٢(».شد داد و بلند مى كوتاه جواب مىدادوگرنھ دوسھ سئوال را مى
ھا ھمھ  موسوى خوئینى شود در بیان آقاى دكتر یزدى، بجز خودش و چنانكھ مالحظھ مى   

و اگر خوانندگان گرامى بھ این گفتگوى دكتر . حذف ھستند و در این رابطھ نقشى ندارند
ایران فردا آمده است مرورى بكنند بھ روشنى در  ۵٢و  ۵١ھاى  یزدى كھ در شماره

خواھند یافت كھ با این بیان كل انقالب بدست تواناى آقاى دكتر یزدى صورت گرفتھ است و 
حتى ھمكار، ھم . اند اى و كنارى داشتھ گران یا وجود خارجى نداشتھ و یا نقش حاشیھدی

كھ سالیان طوالنى در فرانسھ، سروكارش با  زاده حزبى و دوست خودش آقاى صادق قطب
ھاى گروھى و خبرى بود، و در طول اقامت آقاى خمینى در فرانسھ نیز  مخبرین و رسانھ

گرفت، و  آورد و مصاحبھ و ترجمھ توسط خود او انجام مى ىبسیارى از خبرنگاران را او م
مطلب اخیر بقدرى اظھرمن الشمس بود كھ حتى كسانیكھ كھ چند روزى را در نفلوشاتو 

اند، با وجود این، نام وى از دیدگاه آقاى یزدى حذف شده  اند، آنرا بچشم خود دیده بوده
 .است
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ھاى آقاى خمینى مشھود است كھ اگر  بھاز نحوه بیان چگونگى ترتیب و انجام مصاح   
گذاشتھ بودند كھ آقاى خمینى خودش مستقیم و بدون دخل و تصرف دیگران با خبرنگاران 

زد و آنچھ را كھ در ضمیر خود داشت در ھمان پاریس،  مصاحبھ كند، حرفھاى دیگرى مى
در صدد ساختن  شد كھ آقاى خمینى كرد و بر ھمھ معلوم مى در برابر دید جھانیان آشكار مى

آقاى مھندس . كنم در این رابطھ بھ یك نمونھ اشاره مى. و استقرار چھ نوع حكومتى است
 : نویسد بازرگان مى

حقیقت امر این است كھ مردم توجھ و انتظار نداشتند و قصد حاكمیت روحانیت را باور « 
اى دعوت بھ قیام كھ بر) ۵٧/۵/۵(نجف  ٩٨شعبان  ٢١واال امام در اعالمیھ ) ٨٣(كردند نمى

، حق انحصارى ۴٢خرداد  ١۵آخرین ماه رمضان صادر شده بود تكیھ خاص روى قیام 
ھا و جناحھا و  اسالم و مسلمانان و روحانیون در گذشتھ و آینده و طرد سایر نھضت

اظھار داشتھ بودند كھ در نھضت مقدس اخیر ایران كھ ابتداء " شخصیتھا كرده صریحا
بود صد در صد اسالمى است و تنھا بدست تواناى روحانیون با  ۴٢د خردا ١۵شكوفائیش از 

پشتیبانى ملت مسلمان و بزرگ ایران پى ریزى شد و بھ رھبرى روحانیت بى اتكاء بھ 
سالھ چون اسالمى است بى  ١۵شود و نھضت  اى یا شخص یا جمعیتى اداره شده و مى جبھھ

ست ادامھ دارد و خواھد داشت و آنانكھ دخالت دیگران در امر رھبرى كھ از آن روحانیت ا
خواھند نھضت اسالمى را  براى جلب منافع شخصى بھ جنب و جوش افتاده و مى" اخیرا

سوء قصد دارند " آلوده كنند و یا آنرا متكى بھ بعضى جناحھا یا دنبالھ رو معرفى نمایند حتما
ً                                        یا احیانا  با ساختن بعضى از آنھا با دستگاه جبار مى را متوقف و شاه را ھضت خواھند ن          

 )٨۴(».مصون نگھدارند
ً        انتشار این اعالمیھ، نھضت آزادى را بھ تحیر و تا سف وا مى    بھ آقاى خمینى . دارد                                              

 ١۶و جوابى بھ تاریخ . خواھند نویسند و از وى در این رابطھ توضیح بیشتر مى اى مى نامھ
 :دارند كھ در آن از جملھ چنین آمده است رمضان دریافت مى

امروز باید افراد محترم نھضت آزادى ایران در داخل و خارج و جمیع جناحھاى اسالمى « 
هللا تعالى بدون از دست دادن فرصت دست در دست یكدیگر نھاده و در این امر حیاتى  ایدھم

كھ برچیده شدن رژیم پھلوى است، مبارزه و بدون مناقشات ملت را بسوى ھدف نھایى كھ 
 ...ى است، ھدایت نمایندایجاد حكومت اسالم

شعبان ابھامى است كھ آلت دست بعضى از افراد  ٢١مرقوم شده بود كھ در بند اول اعالمیھ  
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باید متوجھ باشید كھ آن بند بدنبال مطالبى بود كھ نھضت آزادى را غیر . مغرض شده است
مات چندین نمود و زح كرد و دانستھ و یا ندانستھ ملت را از آن جدا مى اسالمى معرفى مى

در این مورد خطیر من مكلف بودم اشتباه آنان را گوشزد نمایم . داد سال را بنفع شاه ھدر مى
دارم كھ این بند مربوط  اعالم مى" لذا صریحا. ھاى اساسى مبارزه ایران را نشان دھم و پایھ

نمایند كھ  بكسانى است كھ نھضت اصیل ایران را بھ امر سیاسى غیر اسالمى ترسیم مى
ھا و مصاحبات خود شاه را محكوم وبر  اش حفظ شاه است نھ كسانیكھ در نوشتھ نتیجھ

ھا و  دھند ونھ كسانى كھ در طول مبارزات در نوشتھ قرارمى" شاه"یا " آزادى"سردوراھى
سخنرانیھاى خود پیوستگى و ھمگامى خود را با اسالم و انزجار و تبرى خود را از رژیم 

 ٩٨. ام اند، چنانچھ در اكثر نوشتجات خود بدان تصریح نموده منحط پھلوى اعالم نموده
 )٨۵(».، روح هللا الموسوى الخمینى١۶....
آقاى خمینى در پاسخ بھ نھضت آزادى خارج از كشور، با روش ویژه خود دستى بھ سر    

اما معھذا در اینكھ حاكمیت از . و روى نھضت آزادى كشیده و سایرین را طرد كرده است
 .اى بدان نشده است است و نھ مختص روحانیت كوچكترین اشاره آن ھمھ

ھا كھ از بیان ترتیب دھندگان  ھمانطوریكھ گفتھ شد و در نحوه و چگونگى انجام مصاحبھ   
ھا و پاسخھاى آن روتوش شده است و اگر آقا خود با فراغ بال  آن مشھود است، مصاحبھ

این، بفرض بپذیریم كھ ھیچ دخل و تصرفى با وجود . زد راند، حرفھاى دیگرى مى سخن مى
ھا صورت نگرفتھ و امانت رعایت شده است  وبا توجھ بھ اینكھ تا مجلس  در این مصاحبھ

زبان او بیرون نیامد، بھ نظر نگارنده ھیچكدام اینھا بھ شرحى  خبرگان، كلمھ والیت فقیھ از
اندو  نجف تدریس كردهكھ خواھد آمد ناقض كتاب حكومت اسالمى و آن خطى كھ ایشان در

 .اند نیست سیستم حكومتى كھ در پى آن بوده
آقاى خمینى عصاره طرز تفكر و آمال و آرزوى خود نسبت بھ نوع حكومت و نظام    

آورده و تا سن ) حكومت اسالمى(دلخواه خود را در دو كتاب كشف اسرار و والیت فقیھ 
من بھ طور خالصھ اساس این دو و . سالگى آنرا تعقیب و پیگیرى كرده است ٨٠حدود 

 .ام كتاب را در فصل سوم بخش چھارچوب فكرى آقاى خمینى، آورده
سالگى مسائل را تعقیب كرده است و در طول این مدت فكرش  ٨٠كسى كھ تا سن قریب    

رسد حال كھ چند روزى بھ پاریس آمده  ساختھ و پرداختھ شده است، خیلى بعید بھ نظر مى
ود تجدید نظر خواھد كرد و مطابق با ذوق و افكار دیگران خطوط فكرى است، در افكار خ
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 .خود را تغییر خواھد داد
آنچھ باعث بھ وجود آمدن و مطرح كردن یك چنین بحثھایى شده است بھ نظر من بیشتر  

توحید كلمھ، قانون، حكومت قانون، : بھ خاطر آمدن بعضى لغات و اصطالحات نظیر
حكومتى اسالم، نظام اسالمى، آزادى، استقالل، آزادى قلم و بیان  جمھورى اسالمى، برنامھ

 . ھاى آقاى خمینى است ھا و مصاحبھ در گفتھ... و
 ٨٠از ھمھ كسانى كھ معتقدند آقاى خمینى ظرف چند ماھى تحول كرد و عقاید و افكار    

لى و شدنى سالھ خود را انتقاد و در آن تجدید نظر كرد باید پرسید چگونھ چنین كارى عم
 : گوید صدر درمورد درماندگى فكرى آقاى خمینى مى است؟ آقاى بنى

آورم كھ عالوه بر نامھ آقا مصطفى بھ خود من، فرزند دیگر او یعنى احمد آقا  بیاد تو مى« 
نوشتھ بود اگر رھبر . اى بھ دمحم منتظرى نوشتھ بود كھ در پاریس آنرا براى من خواند نامھ

جوانھا دستھ دستھ . شود ا قیامت ھم ملت از حكومت شاه خالص نمىاست، ت.... ملت این
بدر ... كشد كھ مقدس مآبھا ھم از دست این شوند و سھ سال طول نمى ماركسیست مى

اى را در این عصر اداره  امعھتوان ج دانند كھ با خیار حیوان نمى اینھا ھنوز نمى. روند مى
 :گوید در ھجرت مى و یا در روزنامھ انقالب اسالمى  )٨۶(»كرد

آقاى دوستكام در پاریس پیشنھاد كرد طرح كامپیوترى كردن احادیث، اخبار و روایات و « 
كتب اسالمى را آماده كنیم و تمام اینھا را بھ حافظھ كامپیوتر بسپاریم تا دیگر نیاز بھ اینھمھ 

. ى انجام دھدگرفتارى و مشكل نباشد و ھركسى بسادگى بتواند كار ده سالھ را ظرف مدت كم
با . حرفش را نزنید" اصال: آقا در جواب گفت. این طرح را من بھ آقاى خمینى پیشنھاد كردم

 .»دھند شروعیت خودشان را از دست مىشوند و م انجام این كار روحانیون بیكار مى
آیا پرسیدنى نیست كھ چنین شخصى چگونھ متحول شد؟ البتھ منكر متحول شدن انسان    

كند اثر آن فكر جدید در افكار و  وقتى كسى از فكرى بھ فكر دیگر تحول پیدا مى نیستم، اما
باید پرسید اگر او متحول شده بود چطور شد بھ محض . كند رفتار او بروز و ظھور پیدا مى

 .اینكھ پایش بھ ھواپیما رسید، بھ نقطھ اول بازگشت
صدر را باید در روحیھ و طرز  بنىرسد كھ یكى از علل تقابل آقاى خمینى و  چنین بنظر مى   

آقاى خمینى كھ در نقش یك پیر و عارف، قطب و یا : تلقى آنھا نسبت بھ نقش خود دانست
صدر و دیگران این بود كھ آنھا نیز مثل یك  مرجع تقلید عمل كرد، انتظارش از آقاى بنى

وى بعنوان پیر، سالك، پیرو و مقلد در پیش وى زانو بزنند و بدون چون و چرا آنچھ را كھ 
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صدر  و آقاى بنى. گوید عمل كنند و در اجراى آن چون و چرا روا ندارند مرشد و راھنما مى
 .توانست در نقش یك مراد گوش بفرمان عمل كند نیز نمى

در طریقت عرفانى ما، مریدان و سالكان باید در برابر مرشد دست ادب بسینھ زنند و بھ    
اوامر مرشد چون و چرا بردار . بدون چون و چرا عمل كنند ھاى آنھا ھا و نسخھ راھنمایى

گرفت و یا بھ  ھا را نمى البتھ این بھ معناى آن نیست كھ آقاى خمینى اطالعات و داده. نیست
داد، بلكھ برعكس، تحلیلھا،  پیشنھاد مریدان و سالكان و تقلید كنندگان خود گوش فرا نمى

كرد، ولى بعد از این توجھ  طالعھ و بھ آنھا توجھ مىگزارشھا و پیشنھادھاى افراد مطلع را م
كرد  و مطالعھ، آنھا را در دستگاه اطالعاتى خودش با زیركى خاص خود تجزیھ و تحلیل مى

و از درون آنھا راه حل مخصوص و دلخواه خودش را استخراج و سپس آن را بھ افكار 
توانست تحمل كند كھ كسى  نمىبعد از ارائھ دادن آن دیگر . داد عمومى و مردم ارائھ مى

علیھ آن چون و چرا كند و انتظار داشت كھ ھمھ در نقش مرید، سالك و مقلد، بدون چون و 
صدر و  چرا نسخھ ارائھ شده را ھر چھ باشد، عمل كنند و این كارى بود كھ از آقاى بنى

كھ بھ این صدر قادر نبوده است  و یا شاید آقاى بنى آمد بعضى از شخصیتھاى دیگر برنمى
روحیھ عارف منشانھ پیر طریقت كھ در پى استقرار دیكتاتورى دینى است پى ببرد و آنرا 

 .در خود ھضم كند
ھاى خود اغلب امام خمینى را قاعد دوران و در مكاتبات پدر  صدر در نوشتھ آقاى بنى   

ھا  انىكرد ولى از این مسئلھ روانشناسانھ غافل بوده است كھ در سنت ما ایر خطاب مى
ھنوز كھ ھنوز است پدرھا در رابطھ با فرزندان براى خود نقش مرشدى قائل ھستند 

توانند چون وچراى فرزند را تحمل كنند، بویژه اگر این چون و چرا بھ مرحلھ جدى  ونمى
  .         ً                            برسد، اصال  دیگر برایشان قابل تحمل نیست

  خمینى زبان فھم كلید 
ى براى فھم مطالبش لغات و اصطالحات خاصى ھمان طورى كھ ھر عالم و دانشمند    

دارد و ھر كسى كھ بخواھد مطالب او را درك كند، باید كھ اصطالحات و مفاھیم بكار برده 
شده را از نظر دید او درك كند، بدون توجھ و درك لغات و اصطالحات مثنوى از نقطھ نظر 

اش دریابد و  مطروحھ مالى رومى كسى قادر نخواھد بود نظر مولوى را نسبت بھ مسائل
اى  عالم و دانشمندى و یا ھر بیان كننده نظریھ و عقیده... ھمینطور حافظ، سعدى و
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كند و معانى این مفاھیم و اصطالحات  اصطالحات و لغات را با مفاھیم مورد نظرش بیان مى
كند،نظرش نسبت بھ بیان فالن لغت و یا  بكاربرده شده در فرھنگ اوست كھ مشخص مى

 :كلید فھم زبان آقاى خمینى در دو چیز نھفتھ است. ح چیستاصطال
 لغات و اصطالحات بكار برده شده در فرھنگ آقاى خمینى  - ١ 
 روش توریھ یا توریت  - ٢ 

 خمینى فرھنگ در لغات و اصطالحات - ١  
  

ً    بعضى لغات معانى كشدارى دارند و مانند مفاھیم ریاضى و فیزیك نیستند كھ دقیقا  ھر                                                                              
لغاتى . آن لغت و اصطالح را بكار برد و یا دید، معانى دقیق آن در نظرش مجسم شودكسى 

... مانند عدالت، آزادى، استقالل، ظلم و ستم، دیكتاتورى، دموكراسى، حكومت جمھورى و
مفاھیمى ھستند كشدار كھ در فرھنگھا و مسلكھاى مختلف و حتى نزد اشخاص مختلف 

و اصطالحات نظیر آنھا، از نظر دموكراسى غربى یك  این لغات. معانى متفاوتى دارند
معانى . داراى مفھوم دیگرى است) ماركسیسم(مفھوم دارد و از نظر دموكراسى شرقى 

در اصطالح و فرھنگ . ھمین لغات در بین مذاھب مختلف باز تا حدودى باھم متفاوت است
ھا و  اینكھ گفتھ عالوه بر. اى تشیع نیز این لغات مفھوم خاص خودش را دارد حوزه
با توجھ بھ دو ) ٨٧.(ھر كسى داراى اصطالحات و لغات و سبك خاصى است یھا نوشتھ

آورم و  كتاب كشف اسرار و والیت فقیھ آقاى خمینى معانى چند لغت و اصطالحات را مى
كسانى كھ بخواھند بیشتر تحقیق كنند و ھمھ جوانب آن را در نظر آورند، بایستھ است كھ 

 .ابھاى آقاى خمینى معانى مورد نظر وى را دریابندخود از كت
 

 خمینى نظر از اصطالحات و لغات بعضى معانى ١- ١
  

 حاكمى كھ قیم و برپانگھدارنده نظم و قانون اسالم است: ولى امر یا ولى فقیھ   
 یعنى اینكھ مجلس قانونگذارى وجود ندارد و قدرت مقننھ: مشروطھ در اسالم 
 .دس اسالم استدر اختیار شارع مق 



٨٩     

  

 مجموعھ قوانین اسالم كھ در قرآن  و سنت گردآمده است: قانون 
 قانونشناس و قادر بھ استخراج احكام اسالم، اسالم شناس و یا فقیھ: قانوندان 
نھ حكومت اشخاص بر مردم و نھ حكومت خودسرى،  حكومت قانون و: حكومت اسالمى 

 قانون است حكومت در دایره شرع چون حكومت اسالم حكومت
 فقیھ: زمامدار 
 قیم براى صغار، قیم ملت، رئیس قوه مجریھ، قوه قضائیھ و قوه مقننھ: ولى فقیھ 
مردم و مسلمانان در دائره مقررات شرع آزادند، : آزادى در دائره مقررات شرعى: آزادى 

 یعنى بعد از آنكھ طبق مقررات شرعى عمل كردند كسى حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا
 .آزادى دارند. این حرفھا در كار نیست. آنجا برو

آزادى در چھارچوب دائره و مقررات شرعى كھ ولى فقیھ بیان كننده آن : آزادى بیان و قلم 
 .است

یعنى اینكھ ما مو بھ مو نظر اسالم را اجراء و پیاده كنیم و مستقل از این و آن : استقالل 
 .باشیم

طراف اسالم و نظامات آن كھ ولى فقیھ بیانگر آن است ا اتحاد و وحدت در: توحید كلمھ 
 ).وحدت در حول محور ولى فقیھ(
حكومت جمھورى اسالمى، چون جمھور مردم مسلمان ھستند و : جمھورى اسالمى 

شود  پس نظام دلخواه مردم مى. خواھند و اسالم ھم حكومت قانون است حكومت اسالم مى
ت بھ معانى اصطالحات و لغاتى كھ آقاى خمینى در با توجھ و عنای .نظام جمھورى اسالمى

ً                             ھا و سخنرانیھاى خود بكار برده است، كامال  روشن است كھ منظورش از آنھا،  مصاحبھ                                        
ھمان مطالبى است كھ در كتاب والیت فقیھ آمده است، با این تفاوت كھ در اینجا آن لغات و 

صطالحات و لغاتى كھ بھ ذھن        ً        و ظاھرا  بصورت ا تر شده الحات مقدارى شستھ و رفتھاصط
مردم بیشتر آشنا است درآمده است و نھ آن معانى كھ دیگران در نظرشان بوده است و فكر 

 .اند كھ آقاى خمینى متحول شده و نظرش درباره والیت فقیھ تغییر كرده است كرده
نگ با وجود این ھنوز بعضى اشكاالت دیگر ھستند كھ با توجھ بھ مفاھیم لغات در فرھ   

این نوع اشكاالت با توجھ بھ روشى كھ آقاى خمینى . آقاى خمینى قابل حل نیستند
آقاى خمینى در بسیارى . برده است، قابل حل ھستند بكار مى... ھا وسخنرانیھا و درمصاحبھ

 .استفاده كرده است) ٨٨(از موارد از روش توریھ یا توریت 
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   توریت یا توریھ روش - ٢ 
این پایھ استوار است كھ با مخاطبین خود مسایل را بھ نحوى بیان  اساس این روش بر    

ً                  كنید كھ برداشتھاى مختلفى از آن مستفاد بشود، بدون اینكھ ظاھرا  مطلب دروغى را بھ                                                              
آید یا مورد سئوال  اى بعمل مى و یا زمانى كھ از شما مصاحبھ. مخاطبین خود گفتھ باشید

دھید كھ سئوال كننده از جواب شما چیزى را  مى شوید، پاسخ سئوال را بھ نحوى واقع مى
ھنگامى كھ شرایط زمانى و مكانى آماده باشد . كھ خود مایل است بشنود از شما دریافت كند

شود كھ  این روش بیشتر بھ این علت بكار گرفتھ مى. شود سود جست از این روش مى
در نیابند، در عین حالى  مردم در ھمان زمان پى بھ نظر واقعى شما نبرند و عمق مطلب را

اید، ولى سئوال كننده و یا  كھ شما در جواب یا گفتھ خود، دست بھ گفتن دروغى نزده
یابند  مخاطبین بھ دلیل شرایط خاصى كھ دارند و یا آماده شده است، عمق مطلب را در نمى

تھ و كنند و راضى و خوشحال از اینكھ شما آن چھ را آنھا خواس و بھ ظاھر آن بسنده مى
 :زنم براى روشن شدن این روش مثالى مى. اید نظرشان بوده است بیان كرده

آمدند و سئوالھاى  ھاى وزارت اطالعات مى در زندانھاى جمھورى اسالمى اغلب بچھ   
سئوال " مثال. كردند مختلفى را براى اینكھ بھ عقیده درونى زندانى پى ببرند مطرح مى

ت حجاب جمھورى اسالمى چیست؟ منظور از سئوال شد كھ نظر شما در مورد سیاس مى
اگر . این بود كھ بفھمند زندانى نظرش موافق سیاست حجاب جمھورى اسالمى است یا خیر

من مخالف سیاست حجابى : گفت كھ نوشت و مى زندانى حرف دلش را رك و راست مى
. آورد ر مىھستم كھ جمھورى اسالمى آن را بھ اجرا در آورده است، برایش مشكالتى ببا

گفتند كھ مخالف یك چنین سیاستى ھستند، بلكھ  كسانى كھ وارد بھ مسئلھ بودند، آشكارا نمى
نظر بھ اینكھ ما مسلمان ھستیم و اعتقاد بھ اسالم و قرآن داریم و حجاب ھم یكى : گفتند مى

ظر سئوال كننده از این جواب برداشت مورد ن. از دستورات اسالم است ما آنرا قبول داریم
فھمید، در  خودش یعنى موافقت نسبت بھ سیاست حجاب جمھورى اسالمى را از آن مى

و آن عبارت . روشن است كھ اصل جواب مفھوم دیگرى در بر دارد" صورتى كھ كامال
در شرایط . پذیرش حجاب و نھ قبول سیاست جمھورى اسالمى در مورد حجاب: است از

بالفاصلھ عمق مطلب و برداشت واقعى آن را  خاص و بویژه جو برانگیختھ شده كسانى كھ
. كنند و بھ این علت است كھ بسیارى از این روش استفاده كرده و مى. دریابند خیلى نادرند

آقاى خمینى در بسیارى از جاھا از این روش استفاده كرده است و با مخاطبین و سئوال 
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  . استھاى خود با توجھ بھ این روش صحبت كرده و پاسخ داده  كننده
و یا  اگر چھ در باال آمد کھ در توریھ، مخاطب احساس نمی کند کھ بوی دروغ گفتھ شده

حق . درحقیت توریھ یعنی این کھ الف. د، اما توریھ دروغ مضاعف استدروغ می گوی
با . رعایت نکردن و ب –کھ از حقوق انسان است  –مخاطب را بر اطالع از حقیقت 

سخنان را چنان بگوید کھ خود منظور مورد نظر خویش  اطالعی مخاطب، استفاده از بی
یعنی . خواھد و حقیقت ندارد برداشت کند  گفتھ باشد و مخاطب، از آن، مفھومی را کھ می

بھای سنگین این دروغ مضاعف را مردم ھمھ کشورھا طی قرون . دروغ بعالوه فریب
ن برای برآوردن توقعات قدرت، بدین ترتیب، قدرتمدارا. پردازند اند و امروز نیز می پرداختھ

غیر از این روش خمینی گھگاھى ھم روش . اند برای خود ساختھ  الزم دیده ،ھرگونھ جواز
   . تقیھ را بھ كمك طلبیده است

كنند و روش و زمان  تقیھ نیز روش دیگرى است كھ اغلب،علماء از آن استفاده مى   
عانى و منظور اصطالحات و لغات در با توجھ بھ م. دانند بكارگیرى آن را ھم خوب مى

             ً                           برده است كامال  پیداست كھ نھ تنھا او نسبت  فرھنگ آقاى خمینى و روش توریھ كھ بكارمى
بھ مطالب كتاب والیت فقیھ تجدید نظر نكرده است و در پاریس میثاقى نبستھ است، بلكھ گام 

كومت اسالمى و والیت اى براى رسیدن بھ ھمان اھدافى كھ در مورد ح بھ گام از ھر وسیلھ
فقیھ گفتھ و عنوان كرده، سود جستھ است و از ھمھ مھمتر ھراز گاھى از خود عالئمى 

كرده در پى اھداف دیگرى است كھ در جاى خود بھ این  داده كھ مشخص مى بروز مى
  .مسئلھ اشاره خواھم كرد

  آزادى نھضت اى ماده ١٢ بیانیھ 
 

گویند كھ نھضت آزادى در جمع حزبى  اد دیگر مىبعضى از اعضاء نھضت آزادى و افر    
اى را آماده كرد و ھنگامى كھ آقاى بازرگان رھبر  ماده ١٢و تشكیالتى خود یك بیانیھ 

نھضت آزادى ایران براى دیدار و گفتگو با آقاى خمینى بھ پاریس رفت آن بیانیھ را با آقاى 
قاى خمینى، آقاى بازرگان پست خمینى درمیان گذاشتھ و با پذیرش آن بیانیھ از جانب آ

بعد آقاى خمینى از تعھد نسبت بھ آن سرباز زده و عھد و . نخست وزیرى را پذیرفتھ است
 .میثاق را شكستھ است

اى بر ھمگان معلوم نیست، بپذیریم كھ آقاى  ماده ١٢با وجودیكھ ھنوز مفاد كامل آن بیانیھ  
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تواند بھ معناى انكار و تجدید نظر در  یھ نمىخمینى آنرا پذیرفتھ است، باز ھم پذیرش آن بیان
 :زیرا. ھاى فكرى آقاى خمینى باشد خطوط اصلى و ریشھ

نظر بھ اینكھ آقاى خمینى رھبر بالمنازع انقالب شد و ولى فقیھ و مرجع تقلید ھم بود و  - ١ 
این او بود كھ آقاى بازرگان را بھ نخست وزیرى تعیین كرد و حتى در حكم نخست وزیرى 

 :ى نوشتو
بنا بھ پیشنھاد شوراى انقالب برحسب حق شرعى وحق قانونى ناشى از آراء اكثریت « 

قاطع قریب بھ اتفاق ملت جنابعالى را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى بھ 
 )٨٩(».نمایم مأمور تشكیل دولت موقت مىگروھى خاص، 

: پرسد خارجى از آقاى بازرگان مىیك خبرنگار  ١۵/٧/۵٧و با توجھ بھ اینكھ در تاریخ    
حكومت بسیار : گوید جمھورى اسالمى چھ جور حكومتى است؟ آقاى بازرگان در جواب مى

عالى و خوبى است، توضیح آن طوالنى است و در مصاحبھ ده روز قبل خود بھ این مسائل 
واھد شد ھا و كتابھایى در این مورد نوشتھ شده و باز ھم نوشتھ خ ام و مقالھ پاسخ داده

 « :گوید و در مصاحبھ ده روز قبل خود آقاى بازرگان در مورد حكومت اسالمى مى). ٩٠(
رھبرى سیاسى ده سالھ  الگویى كھ ما براى حكومت اسالمى در نظر داریم دوران رسالت و

بدون ). ٩١(»در كوفھ است) ع(جسالھ امامت على در مدینھ و دوران پن )ص(حضرت دمحم 
ل از این تاریخ از این الگو و خطوط اساسى حكومت ده سالھ حضرت دمحم آنكھ حداقل تا قب

و بویژه خطوط سیاسى رسیدن آن دو بزرگوار بھ حكومت  )ع(و پنجسالھ حضرت ) ص(
براى توده مردم روشن باشد و برعكس از دید اكثریت توده مردم تا قبل از آن این بوده 

اند و نھ بھ انتخاب مردم و لذا  نصب شده است كھ این دو الگو از جانب خداوند بھ حكومت
ھاى آقاى بازرگان و بر اساس ھمین دو الگوى ذكر شده توده مردم  براساس ھمین گفتھ

دانستند و نھ مردم و خداوند اطاعت آنھا  حضرت دمحم و على را در برابر خداوند مسئول مى
فقیھ ھم از لحاظ جنبھ  بر طبق نظریھ آقاى خمینى، ولى. را بر مردم واجب كرده بوده است

حكومتى درست بھ منزلھ ھمان حضرت دمحم و على است و اطاعت از او واجب و الزم 
در اینجا از این مسئلھ بگذریم کھ پیامبر حکومت بھ معنای امروزی تشکیل نداده و . است

بھ کتاب والیت فقیھ، بدعت و (تشکیل حکومت جزئی از وظایف رسالت او نبوده است 
 .)نام دین مراجعھ شودفرعونیت ب

بدین ترتیب آقاى خمینى خودش را در برابر شورایى، مجلسى و یا مردم مسئول و    
بنابراین اگر ھم آن بیانیھ مورد قبول بوده باشد چون در آن باال . دانست پاسخگو نمى
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چون دیدم كھ اینان لیاقت و : گوید نشستھ و گویى بر ھمھ چیز اشراف كامل دارد، مى
توانند اسالم را پیاده كنند،آنھا را كنار گذاشتم و مجبور شدم  ى انقالب را ندارند ونمىتوانای

 :كنم كھ خودم مستقیم وارد عمل شوم و از بابت این انتخاب نامناسب توبھ مى
اى خودشان را بھ آقاى خمینى ارائھ داده  ماده ١٢اگر آقاى بازرگان در پاریس بیانیھ   - ٢ 

ا منوط بھ پذیرش آن بیانیھ از جانب آقاى خمینى ساختھ است، و نخست وزیرى خودش ر
در این صورت این سئوال مطرح است كھ آیا آقاى خمینى آنرا پذیرفت و اعالن كرد كھ بر 
اثر توافقى كھ با رھبر نھضت آزادى شده است، بازرگان را بھ نخست وزیرى منصوب 

خود نھاده و آن را مسكوت گذاشت؟ اگر  كنم و یا اینكھ آن بیانیھ را گرفت و در زیر تشك مى
 ١٢در صورتى كھ آقاى بازرگان قبولى و توافق نخست وزیرى را منوط بھ قبول آن بیانیھ 

اى از جانب آقاى خمینى كرده بود، آیا الزم نبود كھ آقاى بازرگان مفاد یك چنین بیانیھ  ماده
ت وزیرى خود را قبول و و میثاق بھ این مھمى را كھ با آقاى خمینى بستھ و شرط نخس

پذیرش آن قرار داده است در اختیار ملت خود بگذارد؟ اگر ھم در اوایل كار بھ علت بحران 
صالح نبود آن میثاق انتشار پیدا كند، آیا در زمان نخست وزیرى ھم صالح نبود؟ آیا در 

مفاد موقعى ھم كھ كنار رفت و از طرف مردم بھ مجلس راه یافت باز ھم صالح نبود كھ 
اى زمام امور مردم را  آنرا در اختیار مردم بگذارد؟ وقتى شخصى و یا گروه و دستھ

گیرد، نباید آن میثاق براى خود مردم و صاحبان  اى بھ دست مى براساس میثاق و بیانیھ
  حقوق اصلى معلوم و مشخص باشد؟ و آیا این حق مردم نیست كھ از آن مطلع باشند؟

روم قم و امور دست شماست و روحانیون بھ  پاریس گفت، مى اینكھ آقاى خمینى در - ٣ 
گردند، آیا بھ این معنى است كھ او دیگر در امور دخالت  كار درس و بحث خود باز مى

كند؟ اگر این معنا از آن مستفاد بشود، این تناقض چگونھ قابل حل است؟ ھنگامى كھ  نمى
طرح و قدرت قانونى پیدا كردن  ھنوز انقالب پیروز نشده است اشخاص براى اجراى ھر

گیرند و بعد ھم بر  ھر عملى ازمرجع تقلید و رھبر انقالب حكم و دستور گرفتھ و یا مى
كند، حكم فرماندھى كل قوا صادر  خست وزیر منصوب مىنحسب حق شرعى و قانونى 

 این خود باالترین دخالت نیست؟... كند و مى
خرداد بوجود آورده است و گفتھ است  ١۵شود چنین شخصى و مرجعى كھ  مگر مى   

نھضت اخیر صدردر صد اسالمى است و تنھا بدست تواناى روحانیون پى ریزى شده، بھ 
شود، مرجعیت  اى یا شخص یا جمعیتى اداره شده و مى رھبرى روحانیت بى اتكاء بھ جبھھ

ال گیرند، حا را قبضھ كرده است، رھبر بالمنازع شده و ھمھ از دست وى فرمان مى
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 اى بنشیند و نظاره گر باشد؟ گوشھ
تا جائیكھ آن روزھا گفتھ شد آقاى بازرگان درپاریس بدون حصول توافق و بدون  - ۴ 

در این رابطھ نکات گفتنی . (عازم ایران شدبعد از بازگشت از لندن بھ پاریس،  خداحافظى
ق افتاد كھ نخست بعد از آن چھ حادثھ ویا امرى اتفا.) در فصل یازده ھمین اثر آمده است

 .وزیرى راپذیرفت، معلوم نیست مگراینكھ این امور یك تاكتیك خاص بوده باشد
آقاى خمینى نھ تنھا نسبت بھ نظرات خود تجدید نظرنكرده، بلكھ نسبت بھ آنھا مصر نیز  

او طرز  .داده است داده،عالئم آن را از خود بروز مى بوده است وھر وقت فرصتى دست مى
نسبت بھ اسالم و والیت فقیھ سالھا قبل از انقالب با زبانى ساده و رسا بیان فكر خود را 

با . خواھد و بدنبال چھ چیزى است دانستھ است كھ چھ مى كرده است و بھ روشنى مى
وجودیكھ بسیارى از اشخاص و شخصیتھا سالھا با علماء و روحانیون حشر و نشر 

                        ً                   یز بى بھره نبودند و بعضا  نیز با آخوند و یا ھاى تاریخى كشور خویش ن داشتند و از تجربھ
در دامن آخوند بزرگ شده بودند و اینھمھ ضرب المثل در فرھنگ و بخصوص فرھنگ 

اند، بھ ھیچكدام از اینھا توجھ نكردند و  عامیانھ خود را در مورد آخوندھا دیده و یا شنیده
شوق وصال چنان بر او اى كھ دل در طلب وصل معشوق دارد و  درست مثل شیداى دلداده

  . بیند كند، جز صورت زیباى معشوق چیزى نمى غلبھ دارد كھ بھ ھر چھ نگاه مى
دیدند و این عشق مفرط مانند كوھى عظیم در برابر دیدن  ھمھ عیبھا را نیز حسن مى  

ھا،  البتھ ھمھ اشخاص، دستھ. حقایق و واقعیات ایستاد و ھمھ را مقھور و خام خود كرد
طبقات مختلف معشوق واحدى نداشتند، بلكھ ھر كسى دل در گرو معشوق خود گروھھا و 

... این شیدایى و دلدادگى را ھمھ بھ حساب مصالح و منافع ملى، دینى، مردمى و. داشت
اى از عوامل  اما چھ بیان كنند و چھ نكنند، حقیقت اینست كھ در آن ملقمھ. گذاشتند مى

و شاید مھمترین عاملى كھ مانع از آن شد كھ . مختلف در آن واحد موجود بوده است
بسیارى نتوانند بھ موقع از مكنونات قلبى و روش كار و ھدف نھایى آقاى خمینى با وجود 

ببرند، ھمین مشكل عجین شدن منافع و  بروز و ظھور عالئم مختلف بھ موقع بدان پى
صیت و غرور با منافع و مصالح شخصى و یا كیش شخ... مصالح ملى، دینى، مردمى و

گردد و  و این امرى است كھ مانع بزرگ شناخت درست و بھ موقع امور مى خود آنھا بود
  :بھ قول مولوى

 
 مبدل    كند    زستقامت   روح را  //    خشم و شھوت مرد را احول كند     
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 صد حجاب از دل بسوى دیده شد//    چون غرض آمد، ھنر پوشیده شد     
 ؟كى شناسد   ظالم   از مظلوم  زار//    رشوت قرار    چون دھد قاضى بدل  
 :صدر در این رابطھ بنىیادداشت  
بعد از اینكھ آقاى خمینى والیت فقیھ را تدریس كرد و در پاریس اینجانب و آقاى  - ١ « 

این كتاب : حبیبى آنرا خواندیم و بى وزن یافتیم، اینجانب در سفر بھ نجف بھ آقاى خمینى گفتم
توانید  اید شاه تا ابد بماند؟ شما نجف را كھ ھزار سال است مركز شماست، نمى تھرا نوش

از باب فتح باب : گفت. خواھید مردم شاه را ببرند شما را بیاورند پاكیزه نگاه دارید چطور مى
 .بنویسید و اھل تحقیق را بھ مطالعھ بخوانید: گفتم. است تا امثال شما و مطھرى تحقیق كنید

صطفى فرزند او نامھ نوشت بھ اینجانب وخواست قانون اساسى چند كشور را آقا م - ٢ 
 .حاصل این شد كھ خود تحقیق كنیم. بفرستم تا متنى را تھیھ كند

ھاى اسالمى با تفصیل  اصول راھنماى حكومت اسالمى را نوشتم ودرسمینار انجمن - ٣ 
 .اپ شددر ایام انقالب، در ایران بھ اسم آقاى خمینى چ. توضیح دادم

 .ام بھ قول شما بھ آقاى خمینى پیشنھاد تشكیل شوراى منتخب را داده - ۴ 
سئوال و جواب را تھیھ ودراختیاراوگذاشتم كھ دو سئوال در باب فاشیسم مذھبى و  ١٩ - ۵ 

 .جا و نقش روحانیون است
 .ام والیت جمھور از زبان او جارى كرده - ۶ 
 .ام در ایجاد جبھھ ضد استبداد كردهبا ورود بھ ایران و احساس خطر، سعى  - ٧ 
در تدوین پیش نویس قانون اساسى شركت كرده و مقدمھ آن را كھ مردم ساالرى بر  - ٨ 

 .ام اصل مشاركت است نوشتھ
با مجلس مؤسسان موافق و با مجلس خبرگان مخالفت كرده و آن را تجدید بساط پاپى  - ٩ 

 .دانستھ و در اقلیت ماندم
در اجتماع با مرحوم . ام دلیل با والیت فقیھ مخالفت كرده ٩ن با در مجلس خبرگا - ١٠ 

گفت روز سیاه  آن روز مى(طالقانى و مھندس سحابى و دكتر نوربخش وھمین ناصر مكارم 
ً                                               و گل زاده غفورى واحتماال  یكى دونفردیگر، بنا برایستادگى گذاشتیم كھ برخى  )تاریخ ایران                        

 .ام آقاى منتظرى را بھ نظارت فقیھ قانع كنم فق شدهبا اینھمھ مو. یاراى مخالفت نكردند
ام و بھ این استدالل كھ  در حمع خود با نامزد شدن براى ریاست جمھورى مخالف بوده - ١١ 

 .ام تنھا راه جلوگرى از استقرار استبداد است قبول خطر كرده
ام و تا امروز ھم  در مخالفت با استبداد فقیھ با دوستان خود ھمھ خطرھا را بجان خریده - ١٢ 
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 .ام بھ فكر و قدم در مخالفت با این استبداد گذرانده
حقیقت اینست كھ آن . و حاال عقده خودآزارى، شما را از بیان حقیقت محروم كرده است 

دانست  خواھد و انقالب را محصول عمر خویش مى دانست چھ مى زمان یك اقلیت كوچك مى
 ٩٩دست كم (اكثریت بزرگ  خواست و مى و نظامى سیاسى براصول راھنماى انقالب

دانستند مردم ساالرى و آزادى چیست؟ اركان  شناختند و نمى قدرت را ھدف مى) درصد
آنچھ شما از آن غافلید اینست كھ نظریھ . قدرت را ھم آنھا ساختند و تحویل مالتاریا دادند

حقیقت پاسخ . بنویسیدخواھد لطف كنید حقیقت را  دولت استبدادى اركان مى. سازد دولت نمى
دند و چھ كسانى اركان قدرت مالتاریا كدامھا ھستند و چگونھ بوجود آم: این پرسش است

 )٩٢(»بوجود آوردند؟
گوید، آقاى  صدر پس از بازگشت مجدد بھ فرانسھ در زمینھ دید آقاى خمینى مى آقاى بنى   

 : خمینى در قم بھ من گفت
اصل بر . گویند ود برایشان حرف بزند تكبیر مىمردم چیزى حالیشان نیست ھركس بر«  

كھ تمام تصمیمھا با اوست  فھمد  فھمید و مى پس والیت فقیھ را این مى. والیت فقیھ است
در پاریس ھم اول ھمین . این اصل اختالف است. ومردم ھم صغیراند، چیزى حالیشان نیست

 »زد، باو گفتم حرفش را عوض كرد ىحرف را م
ً     خودش ھم در قم بعدا  بمن ...اش او بود بیان كننده. ن بیان ایشان نبودند ما بودیمتنظیم كننده آ                    

 )٩٣(».ت من محض مصلحت آن حرفھا را زدمگف
آیا خود این حرف : صدر این سئوال قابل طرح است در رابطھ با توضیحات آقاى بنى   

رصت با صراحت ندارد كھ او آنرا قبول نداشتھ، اما براى بدست آوردن زمان و ف
 كرده است؟ ام حرفھاى القائى را بیان مى                ً     توضیحاتى كھ قبال  داده

اگرھنگامى كھ ھنوز فرصت از كف نرفتھ بود، روشنفكران، سیاستمداران و    
كردند و یا كسانى كھ در پاریس و اروپا  تكنوكراتھاى ما مطالب وى را بھ دقت مطالعھ مى

افتاد و مرتب عالئم آنھا ظاھر  س اتفاق مىبودند، بھ مسائلى كھ دور و برشان در پاری
كردند، امكان داشت كھ ایران را از این مصیبت و بال رھانید، زیرا اگر ھر  شد، توجھ مى مى

ً        تواند او را متھم كند كھ دقیقا  ننوشتھ  اتھام دیگرى بتوان بھ آقاى خمینى زد، ھیچكس نمى                              
طرح حكومت والیت . بسازد ھرگاه بقدرت برسد، بر آن است كھ چگونھ حكومتى: بود

مطلقھ فقیھ را كھ آقاى خمینى بر مردم ایران تحمیل كرد با تمام خشونت وحشتناك آن، جزء 
بھ جزء وبا طول وتفصیل فراوان دررابطھ باقوه مقننھ، مجریھ و قوه قضائیھ و برخوردش 
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  .رده استرا با توده مردم بعنوان صغار و مجانین، در این كتابھاى افشاء كننده بیان ك
  

ً                                                                 اگر ھم اصال  آقاى خمینى این كتابھا را ننوشتھ بود، بھ ھمین عالئمى كھ مرتب آقاى               
ھا و چھ  داد و مسائلى كھ در اطراف او چھ در رابطھ با خارجى خمینى از خود بروز مى

كردند، امید نجات كشور و  گذشت، آن روز بھ آنھا توجھ مى ھا و روش كار وى مى داخلى
با وجود ھمھ این حرفھا، حقیقتى را نباید از نظر . رفت بالى والیت مطلقھ فقیھ مى رھیدن از

در برابر شاه ایستاد،  ١٣۴٢ھنگامى كھ آقاى خمینى در سال : دور داشت و آن اینكھ
كھ خود جرأت ایستادن و حرف زدن در برابر شاه را ... ملیون، سیاسیون، روشنفكران و

ھمھ  .را ستودند و گم شده خود را در او بازیافتنداز دست داده بودند، قاطعیتش 
در جستجوى كسى بودند كھ در مقابل شاه قد علم كند و ... روشنفكران، سیاستمداران و

انتقام آنھا را از شاه بگیرد و ھمینكھ آقاى خمینى با صالبت در مقابل شاه ایستاد، اینان 
و لذا قلمھا . كردن مسایل دیگرى نبودندچون گمشده خود را پیدا كرده بودند، بھ دنبال پیدا 

آنھا در . و قدمھا در حمایت و جا انداختن وى بھ عنوان تنھا مرجع جھان تشیع بكار افتاد
ً        آنروزھا اصال  فكر نمى كردند كھ تنھا ایستادگى در برابر شاه براى اداره كشور كفایت             

ھ ایستادگى و صالبت را او شاید تصور كرده بودند ك. كند، آگاھى و فكر نیز الزم است نمى
بھ ھمین علت است كھ با . شود دارد و فكر، آگاھى و درایت نیز در دیگران یافت مى

وجودیكھ اكثرروحانیون و مراجع تقلید موافق آقاى خمینى نبودند، روشنفكران و سیاسیون 
مان ھمھ را با تحت فشار قرار دادن بھ سمت وى سوق دادند و حتى در ز... مذھبى و - ملى 
گیرى و پیروزى انقالب، روشنفكران و سیاسیون نسبت بھ سایر مراجع ظلم كردند و  اوج

از مراوده درست با سایر مراجع " بھ خاطر اینكھ آقاى خمینى را نگران نكنند تقریبا
دانستند كھ سایر مراجع پیرو نظر آقاى خمینى نیستند و یا با  كردند و چون مى خوددارى مى

اند، اینان را مرتجع و ترسو  اند و یا موافق رفتن شاه نبوده اى داشتھ ھرژیم گذشتھ رابط
دادند كھ  دانستند و بدون اینكھ بھ نظر واقعى آنان پى ببرند، آنان را در فشار قرار مى مى

ھا و مطالب وى توجھى  ازآقاى خمینى حمایت كنند و بنابراین نھ تنھا بھ كتابھا، نوشتھ
فكر اینكھ ممكن است در رابطھ با بردن شاه و استقرار " اصال ھا كردند، بلكھ بعضى نمى

حكومت جدید، مستقیم و یا غیر مستقیم روابطى و قرار و مدارھایى با آمریكائیان وجود 
رسید، آنرا بھ  دادند و حتى اگر بعضى خبرھایى بھ دستشان مى داشتھ باشد را بخود راه نمى

  .سپردند بوتھ فراموشى مى
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  اوست خود گردن بھ كسى رھ گناه بار  
 

با توجھ بھ آنچھ تا بحال در مورد عدول نكردن آقاى خمینى از خط فكرى خودش گفتھ     
ً                                                                   شد و یا بعدا  گفتھ خواھد شد، شاید بھ خواننده این احساس و تفكر دست دھد كھ ھدف از              

ھمھ نوشتن این كتاب مبرى كردن آقاى خمینى از گناه و خطا و انداختن تقصیر و گناه 
خرابى و ویرانى مادى و معنوى ملت ایران بگردن دیگران است كھ با اشتباه كاریھاى خود 

. اند كھ آقاى خمینى دست بھ یك چنین اعمالى بزند كھ اینھمھ ویرانى ببار آورد موجب شده
بلكھ ھدف تا حد امكان نشان دادن . ھدف و منظور ما یك چنین چیزى ھرگز نیست

ایم و موجب اینھمھ ویرانى شده است، واال وزر و  آن روبرو بوده واقعیتھایى است كھ با
 )٩۴.(وبال گناه ھركسى بھ گردن خود اوست

ھمھ در این امر متفق ھستند كھ حداقل آقاى خمینى تا لحظھ ورود بھ پاریس یعنى تا سن    
سالگى خط فكرى خودش را كھ در كتاب كشف اسرار و والیت فقیھ بصراحت  ٨٠حدود 
با سوار شدن بھ ھواپیما و با ورود بھ ایران نیز، ھمان خط . كرده، دنبال نموده استبیان 

در فقط در یك فاصلھ چھارماھى از عمر ھشتاد و چند سالھ خود كھ . را پى گرفتھ است
كھ مغایر با خطوط اصلى فكرى او بوده،  یو میثاقى دیگر پاریس بوده، بھ خط و ربط دیگر

                                    ً              بھ لحاظ عملى باید سنجید كھ آیا واقعا  یك چنین كارى . نھاده استروى آورده و بدان گردن 
عملى است یا خیر؟ و اگر آرى باید دید، در این چھارماه اقامت آقاى خمینى در پاریس چھ 
معجزه بزرگى روى داده كھ آقاى خمینى را دگرگون كرده و خطى را كھ تا سن 

نشان داده شده بھ وى بازگشتھ و ھشتادسالگى دنبال كرده است رھا كرده و بھ صراط 
 بالفاصلھ باز بعد از بازگشت بھ ایران از آن عدول كرده است

شود دریافت كھ آقاى خمینى  اگر بخواھیم با چشم باز بھ این مسئلھ نگاه كنیم بسادگى مى 
در طول مدت این چھارماه اقامت در پاریس نیز ھرازگاھى كھ از روى آزادى كامل و بدون 

كرد، حرف دلش را كھ ھمان خط اصلى تفكرش بود،  یا حك و اصالح عمل مىمذاكره و 
ام  ام كھ با استعانت از رویدادھایى كھ خود شاھد آن بوده عیان كرده است و من سعى كرده

ھاى نزدیكان آن زمان وى، تداوم آقاى خمینى بر خط اصلى  ویا بعضى مصاحبھ و گفتھ
گویندآقاى خمینى درپاریس  زباتمام كسانیكھ مىمن نی. خودش را بھ خواننده نشان بدھم
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اى دیگر داشتھ است، ھم عقیده ھستم كھ  حرفھاى دیگرى نیز زده كھ حال و ھوا و رایحھ
سالھ خود حرفھایى زد و وعده و  ٨٧وى در پاریس در طول مدت فقط این چھارماه ازعمر

رازآنچھ كھ در كتاب كشف اى دیگر بھ غی وعیدھایى بھ مردم ایران و جھان داد كھ از مقولھ
آمیز و تقیھ  ولى از روش توریھ، دروغ مصلحت. اسرار و والیت فقیھ وبیع آمده است، بود

گرفت و با استعانت از  كھ مورد قبول تمامى علماى شیعھ است با زیركى خاصى بھره مى
 .این روشھا چیزھایى را كھ خواست مردم بود، بر زبان آورد

ھا نھ تنھا یك چنین روشھایى براى یك شخصیتى كھ خود را روحانى، اما با وجود ھمھ این   
                              ً          داند و در جاى خدا و رسول ظاھرا  تكیھ زده  پیرو عارف، نایب امام زمان و مرجع تقلید مى

از . است زیبنده نیست، بلكھ اینگونھ روشھا در ذھن مردم عادى نیز نادرست و زننده است
ستى و راستى و صداقت بعھده گرفتھ، حال كھ كسیكھ مسئولیت ھدایت مردم را بھ در

نادرستى و سیاست بازى را بر كرسى حق و حقیقت نشانده است این خود گناھى بس 
 .بزرگ در نزد جامعھ و درگاه خداوند متعال است

اند و راه را  در مقابل، جامعھ و تمام افراد و بویژه سردمداران كھ بھر دلیلى كوتاھى كرده   
اما ھدف ما . چنین دیكتاتورى ھموار كردند نیز مبرى ازگناه وخطا نیستندبراستقرار یك 

قضاوت ارزشى نسبت بھ اعمال وكردار اشخاص و میزان آن نیست، بلكھ ھدف نشان دادن 
ً                                   ایم و یا بعدا  دوباره با نظایر آنھا روبرو خواھیم  واقعیت ھایى است كھ با آن روبرو بوده              

دراین نوشتھ سعى شده است كھ  .وآیندگان باشد اى براى ما شد، آن ھم بدان امید كھ تجربھ
بھ مناسبتھاى مختلف بھ بعضى ازدالیلى كھ مانع ازآن شده است كھ بھ درستى مردم، 

نكتھ دیگرى كھ دراینجا بدین . روحانیت و بویژه آقاى خمینى را نشناسند پرداختھ گردد
مھمترین دالیل اغفال ما و جامعھ خواھم گوشزد اھل خرد كنم از جملھ یكى از  مناسبت مى

گرائى و تفاوت قائل شدن بین انسان ایده آل آرمانى  در برابر روحانیت وآقاى خمینى شكل
  .ومتعالى وانسان واقعى موجود است

  

 موجود انسان و متعالى انسان - ١  
   

در این  یك تفاوت اساسى بین انسان آرمانى و ایده آل و متعالى با انسانھاى واقعى موجود   
انسان واقعى موجود، انسانى است با تمام نكات قوت و ضعف و ایستاده . جھان وجود دارد
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بر سر دوراھى كھ ممكن است یكى از آن دو راه را انتخاب كند ویا جھت حركت خود را 
انسانھاى متعالى و آرمانى، انساھایى ھستند كھ جھت زندگى . بسوى یكى از آنھا تغییر دھد

ى موجود براى حركت و صیرورت در جھت انسان متعالى شدن را نشان انسان معمول
دھد  دین كھ پایھ اصلى آن را اخالق تشكیل مى. دھند و براى مردم اسوه و الگو ھستند مى

براى ارائھ طریق بھ مردم جھت صیرورت بھ كمال معنوى است و براى روشن نگھداشتن 
پیامبران، امامان : انسانھاى متعالى نظیر راه از گم شدن و مصون ماندن از دستبرد حوادث

رابھ بشریت عرضھ كرده است و ھدف آنھا اینست كھ این انسانھاى واقعى موجود را ...و
درھرزمان راھنمایى كنند كھ چطور درجھت و مسیر آن انسانھاى متعالى براى رسیدن بھ 

. تصحیح كنندو در صورت لغزش حركت خود را . كمال معنوى بھ حركت خود ادامھ دھند
كند در مواقعى  بھ بشر معرفى مى كنیم كھ ھمین انسانھاى متعالى كھ خداوند اما مشاھده مى

اى پیامبر اگر ھدایت ما «: اگر ھدایت مستقیم خداوند یارشان نباشد مبرى از گناه نیستند
 ).٩۵(» شدى نبود ھرآینھ گمراه مى

ه معصوم بیشتر وجود ندارد و این عالوه بر این بھ اعتقاد شیعھ اثنى عشرى، چھارد   
معناى این حرف . ھاى متعالى ھستند و عارى از گناه چھارده معصوم مصداق كامل انسان

حال اگرماكسان . آنست كھ مابقى مردم درطول تاریخ مبرى از آلودگى و گناه نبوده و نیستند
انتظار را دیگرى را تحت ھرنام وعنوانى جاى آن چھارده معصوم گذاشتیم وازاوھمان 

  :دارد كھ قرآن بھ صراحت بیان مى. ایم داشتیم، خالف عقیده خود عمل كرده
 و در  )٩۶."(ایم كھ یا سپاس دارد و یا كفران پیشھ ورزد ما راه را بھ او نشان داده" 
 ) ٩٧."(كمال از ضالل عیان شده است. اكراه و اجبارى نیست)راه(انتخاب دین" 
 : گوید پردازد و مى سان مىو باز قرآن بھ وصف این ان 
 و یا اگر   ) ٩٨".(كشد كشتھ باد انسان چھ چیز برانكارش مى" 
 ) ٩٩".(كند انسان خود را بى نیاز دید طغیان مى" 

بھمین جھت انسان ھمیشھ در جھت حركت بسوى . این وصف نوع انسان در قرآن است   
و انسانھایى روسفید ھستند كھ گیرد  فالح و رستگارى در معرض ابتالء و آزمایش قرار مى

 .از این آزمایشھا پیروز بدر آیند
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 آزمایش و ابتالء - ٢ 
   

در جاى جاى قرآن آمده است كھ ھر قوم، و ملت و شخصى مورد آزمایش پروردگار    
كند كھ بیھوده رھا شده است؟ از ھر دستھ، گروه و قوم و  آیا انسان فكر مى. گیرد قرار مى

آید، ھمھ مورد آزمایش قرار  رایط و وضعیت آنھا آزمایش بعمل مىشخص متناسب باش
آزمایش و . ھیچكس بدون آزمایش رھا نخواھد شد. گیرند حتى پیامبران و اولیاءهللا مى

ابتالء ھر قوم، دستھ، گروه، ملت و مردمى متناسب با وضعیت و شرایطى كھ دارند 
ه و یا اشخاص آن چیزى است كھ موضوع امتحان و آزمایش ھر قوم و گرو. متفاوت است

پندارند كھ خود  كنند و مى آنھا خود را صاحب، امین و دلباختھ نسبت بھ آن چیز معرفى مى
 . بھترین امین، حافظ و نگھدارنده حقوق و پیمانھاى الھى در مورد آن موضوع ھستند

و امتحان شوند  اند بھ صرف اینكھ گویند ایمان داریم رھا مى مگر این مردم پنداشتھ" 
كسانى را كھ پیش از اینان بودند آزمایش كردیم تا خدا كسانى را كھ راست گفتند . شوند نمى

 ) ١٠٠".(معلوم كند و دروغگویان را نیز معلوم كند
اى بھ اوالد ریشھ و تبار، گروھى دیگر را بھ سایر مظاھر  گروھى بھ مال و منال، دستھ   

اى را  اى را بھ شخص و شخصیت پرستى، عده مادى نظیر ریاست، صدارت، حكومت، عده
ھمچنانكھ . كند اى از اینھا و گروھى را نیز با معنویت و دین آزمایش مى با مجموعھ

بسیارى از علما و پیشوایان ادیان الھى گذشتھ در آزمایش الھى شكست خوردند و دست بھ 
وردن مال مردم بھ تحریف دین خدا زدند و مال مردم را بھ ناحق خوردند و درگرفتن و خ

روحانیت و علماى حاكم شیعھ در ایران نیز گوى سبقت را ) ١٠١.(حرام و رشوه شتافتند
در ابعاد مختلف آن، ازپیشینیان خود ربودند واین انقالب وجمھورى اسالمى امتحان الھى 

براى مردم . بود ھم براى مردم و ھم براى آقاى خمینى، روحانیت و سردمداران حكومت
بود كھ بخود بیایند و فكر نكنند كھ آنھائیكھ دست بھ تحریف دین خدا زدند و رشوه  آزمایش

. و مال حرام خوردند فقط احبار و رھبانان و علماى دین یھود و مسیحى و نصرانى بودند
كردند و علماى خود  كردند و بھ پیام عام الھى توجھ مى بایست مردم چشم خود را باز مى مى

و براى آقاى خمینى . شدند د و چشم و گوش بستھ تابع بى اراده آنان نمىكردن را امتحان مى
و روحانیت شیعھ و سردمداران حكومت آزمایش بوده و ھست كھ كسانیكھ خود را صاحب 
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كردند و وعده حكومت عدل اسالمى و  تصور مى) ع(منبر و محراب حضرت رسول و على
ان را در طول تاریخ غاصب و ناحق دادند و ھمھ حاكم جامعھ امام زمانى بھ مردم مى

شمردند و خود را صاحب اصلى حكومت و اصلحترین گروھى كھ الیق اداره امور مردم  مى
پنداشتند، وقتى بھ مسند حكومت تكیھ زدند، براى استقرار دیكتاتورى مطلق و  است مى

 حفظ حكومت دست بھ تحریف دین خدا نیز زدند و براى ولى امر گفتند 
نھ تنھا بر اموال و نفوس مردم حق تصرف باالستقالل را دارد، بلكھ احكام و  ولى امر"  

و باالتر از . باشد دستورات او بر فرامین الھى ھمچون نماز، روزه، حج، و زكات برتر مى
این مقام و منزلت را یكى ازشاگردان و پیروان بى قرار و بنام او براى ولى امر قائل شده و 

نھا آن نیست كھ صاحب اختیار بالمعارض در تصرف اموال و نفوس ولى فقیھ ت: گوید مى
باشد، بلكھ اراده او حتى در توحید و  مردم و خودمختاردرتصرف دراحكام و شرایع الھى مى

تواند حكم تعطیل توحید را صادر  شرك ذات بارى تعالى نیز مؤثراست و اگربخواھد مى
 )١٠٢."(محكوم بھ تعطیل اعالم دارد نماید و یگانگى پروردگاررا در ذات یا درپرسش

در این آزمایش الھى آقاى . دیدند چیزیكھ ھیچگاه علماى پیشینیان در خواب ھم نمى   
خمینى و روحانیت شیعھ چنان شكستى خوردند و از جلسھ امتحان مردود بدرآمدند كھ در 

و . وده استتاریخ چنین چیزى وبا ابعادبھ این گستردگى سابقھ نداشتھ ویا كم سابقھ ب
زعماى قوم و مردم ھم كھ بدون توجھ بھ پیام رساى قرآن شكل گرا شدند و بدون آزمایش 
كردن محتواى شكل وتجربھ گرفتن از گذشتھ، والھ و شیداى نام مرجع تقلید، عارف و پیر، 

 )ع(ازحضرت على .شدند،دچارچنین مصیبتى خودساختھ گردیدند... نایب امام زمان و
 : است

 )١٠٣".(بھ ھر كس پیش از آزمایش او زبونى و ناتوانى است اعتماد" 
انسان كھ تفكر و تعقل در امور اولین و مبرمترین وظیفھ اوست، براى راحت كردن خود    

از تفكر و تعقل روى اعمال و كردار انسانھا و تجربھ گرفتن از تاریخ پیشینیان، فقط بھ نام 
ى نسبى موجود كھ در صیرورت خود بسوى كند و از انسانھا و شكل و لباس توجھ مى

شوند، وى از یك چنین  كمال و پس از پیروز بدر آمدن از آزمایش الھى ساختھ مى
كشند، براى خود از آنان  انسانھاى موجود تنھا با توجھ بھ شكل و عناوینى كھ یدك مى

فغان سر  گیرد داد و سازد و ھنگامى كھ نتیجھ عكس از آن مى انسان متعالى و آرمانى مى
دھد كھ چرا چنین شده است؟ از شكلھا و عناوین عارف پیر، مرجع تقلید و نایب امام  مى

كند، بدون توجھ  زمان، محتواى درونى این الفاظ و اشكال را در ذھن براى خود تداعى مى
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 .بھ اینكھ ممكن است محتواى درونى این اشكال و نامھا چیزھاى دیگرى باشند
الفاظ و اشكال و تداعى كردن محتواى واقعى آنھا در ذھن و نیز ھمراه با عنایت بھ این    

شدن آن با كینھ و عداوت و تنفر نسبت بھ چیزى و یا كسى، این مشكل را براى انسان 
آورد كھ بدون توجھ و آزمایش كردن محتوى، بھ كسانیكھ شكل و نام را یدك  بوجود مى

ورزد و از  دھند، عشق مى وى را سر مى ھاى كشند و وعده و وعید برآوردن خواستھ مى
ماند و این غفلت بویژه زمانیكھ منافع شخصى و یا گروھى  محتواى درونى شان غافل مى

بھ ھمین علت است كھ دانشمندان و . گردد خود نیز در آن مطرح باشد چندین برابر مى
با توجھ بھ عامل مھم اخالق، ضابطھ و قانون را  جامعھ شناسان براى اداره امور مردم

 .دھند انسان موجود در این جھان مورد مداقھ و بحث و بررسى قرار مى

 قانون و اخالق - ٣ 
   

اگر جھان از انسانھاى متعالى و آرمانى آكنده بود، ھیچ نیاز بھ ضابطھ و قانون و حتى    
ارسال رسل و دین در میان نبود، چون چنین انسانھایى بطور خودكار و فطرى در جھت 

داشتند و در عمل و نظر دست تجاوز بھ حقوق دیگر  و صالح خود و دیگران گام برمىخیر 
اما چنین جھان آرمانى و رویایى وجود خارجى ندارد و جھان واقعى . زدند انباء بشر نمى

لذا خداوند براى ھدایت بشر بسوى آن جامعھ آرمانى كھ مصداق اتم . اى دیگر است بگونھ
حاصل است، پیامبران و دین را بھ كمك چنین انسانھاى معمولى  و كامل آن در دنیاى دیگر

از رھگذر دین بھ راه راست ھدایت یابند و راه ھدایت و گمراھى را  فرستاده است تا
تشخیص بدھند وبا اختیار، درطریق ھدایت و یا ضاللت گام بردارند و وظیفھ دین در طول 

انسان نھاده شده است و وظیفھ اوست  تاریخ ھمین بوده و ھست و مابقى امور بعھده خود
 .كھ با تالش و كوشش خود مسائل خود را حل كند و راه را براى ھدایت خود ھموار سازد

 )١٠۴"(اى انسان تو با رنج و كوشش خود بھ فالح و رستگارى خواھى رسید" 
چون كار دین نشان دادن راه است و نھ سلطھ بر بشر و دیكتھ كردن امور بھ وى و    
ھان نیز آكنده از انسانھاى معمولى با تمام نقاط قوت و ضعف است، این وظیفھ و حق ج

خود انسان است كھ اداره امور خود را خود بگردن بگیرد و ضابطھ و قوانین را براى 
اداره امور خود، بین ھمنوعان خود برقرار سازد و رعایت نسبى یكسان آن را در حق ھمھ 

 .دھدپایھ و اساس كار خود قرار 
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از طرف دیگر چون ضابطھ و قانون خشك است و مانع آزادى بى قید و شرطى است كھ    
انسانھا طالب آن ھستند براى پذیرش و گردن نھادن قوانین و ضوابط با طیب خاطر و نھ از 
روى ترس از مجازات و یا فرار از آن در مواردى كھ چشم قانون و ضابطھ قادر بھ كنترل 

روح است  براى مطبوع و با روح كردن ھمان ضوابط و قوانین خشك بى افراد نیست و نیز
و اخالق را در  )ضابطھ(كھ باید اخالق، پایھ و اساس كار قرار گیرد و دو ركن قانون 

جامعھ براى ھدایت و اداره امور خود با ھم پیش ببرد تا بھ مرور و در طول تاریخ جامعھ 
ل گردد و راه را براى حركت بسوى كمال معنوى بھ یك جامعھ اخالقى و قانون شناس تبدی

البتھ این نكتھ در خور توجھ است كھ قانون یا ترجمان بیان قدرت . براى خود ھموار سازد
كنند،  اما چون قوانین را خود این انسانھاى موجود تدوین مى. است و یا بیان آزادى

بھ مرحلھ كھ انسان در خود  گام بھ گام و مرحلھ. تواند بكلى فارغ از ھر قدرتى باشد نمى
رود قوانین نیز بھ سمت بیان آزادى  كند و بھ سمت انسان متعالى پیش مى تغییر ایجاد مى

كند تا در نھایت كھ قانون ترجمان بیان آزادى بگردد و سرعت این صیرورت  میل مى
چون  شود بھ قانون تكیھ كرد بنا براین تنھا نمى. بستگى بھ سرعت تغییركردن انسان است

اگر مالك قضاوت و داورى تنھا قانون باشد و ترس از آن، در جاھائیكھ قانون قادر بھ 
شود راه فرار از آن را پیدا كرد، انسان بھ  كنترل و مشرف بر اعمال انسان نیست و یا مى

 .كند منافعى براى شخص خودش در بر دارد تمایل پیدا مى" كارھاى خالف قانون كھ ظاھرا
نمى توان بھ دست اخالق سپرد، چون جھان  ه امور مردم و كشور را نیز تنھاسكان ادار   

بنابراین بایستى ھم بھ ضابطھ و قوانین . آكنده از انسانھاى رشید و پایبند بھ اخالق نیست
توجھ كرد و جامعھ را با كمك آن تحت نظم و كنترل قرار داد، بطوریكھ مردم وجود ضابطھ 

ساس و اشعار پیدا بكنند كھ قانون در حق ھمھ بطور نسبى و قانون را درمورد ھمھ اح
شود و ھم اخالق و معنویت را در بطن جامعھ رسوخ داد تا خشكى و بى  یكسان اجراء مى

روحى قانون و ضابطھ از بین برود و مردم با میل و رغبت بھ آن گردن بگذارند و در 
اجراء آن سرباز نزنند و جائیكھ اجراى قانون و ضابطھ بھ ضرر شخص آنھا است، از 

 .حقوق دیگران را بر منافع شخصى خود مقدم شمارند
اى از گناه ھمھ كسانى كھ از قول  با توجھ بھ تمام واقعیاتى كھ در این فصل گفتھ شد، ذره   

شود  فروشند، كاستھ نمى جو مى دھند و كنند و گندم نشان مى و قرار خود عدول كرده و مى
برا كردن آنان نبوده و نیست، بلكھ كوششى است براى نشان دادن قصد ما نیز پاك و مو 

  .ایم بخشى از واقعیاتى كھ با آن روبرو بوده
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 فصل سوم

 خمینى مواضع برابر در مردم و فعالین ناآگاھى ھاى ریشھ 
  

اما . گیرد ھا کھ بھ پنج قسمت تقسیم شده، این فصل و فصل چھارم را در بر مى این ریشھ   
ّ   طرح سر ی « سال بعد از پیروزی  ٣٧کھ  »۵٧چگونگی قبضھ کردن قدرت در انقالب      

در فصل یازدھم کھ فصلی مجزا  انقالب در خاطرات آقای دکتر یزدی از پرده بیرون افتاد،
نداشتن شناخت كافى مردم و سیاسیون  فصل پنجم ھم . شده استاست بھ آخر کتاب آفزوده 

قت این سھ فصل بھ موضوع مشترک نا آگاھی از روحانیت،  را در بر می گیرد و در حقی
  . مردم و سیاسیون از خمینی و نگاه او بھ قدرت و تصاحب آن می پردازد

 

 او رژیم و شاه بھ نسبت تنفر - ١  
  
اینكھ سیاسیون و روشنفكران و احزاب ما نتوانستند بھ كنھ فكر و نظر آقاى خمینى در    

كلى آنرا در نظر داشت پى ببرند، علل  مورد چگونگى حكومت اسالمى كھ او چھارچوب
دالیل این ناآگاھى براى ھمھ یكسان نبوده و براى ھر دستھ، . گوناگون و متفاوتى دارد

طبقات مختلف مردم  و اقشار. تواند دالیل متفاوتى داشتھ باشد گروه، حزب و یا شخصى مى
شاه كھ . پیدا كردندبھ دالیل مختلفى بھ مرور نسبت بھ شاه و رژیمش كینھ و دشمنى خاص 

ً                                    بدوا  و در سنین جوانى و تا قبل از كودتاى  مرداد از محبوبیتى نسبى در نزد مردم  ٢٨    
مرداد و روشى كھ بعد از آن كودتا اتخاذ كرد و سیاستى  ٢٨برخوردار بود، بعد از كودتاى 

و  كم، اقشار و طبقات مردم از او جدا شده كھ در پیش گرفت، موجب شد كھ بھ مرور و كم
علت تنفر و جدایى براى ھمھ مردم . نسبت بھ او و رژیم و خاندانش تنفر و كینھ پیدا بكنند

ھر دستھ وطبقھ و صنف و گروھى دالیل متفاوتى براى جدایى و تنفر . یكسان نبوده است
شود  شویم، شدت این جدایى و تنفر زیادتر مى نزدیك مى ۵٧ھر چھ بھ طرف سال . داشتند

 .كند كند تا جایى كھ بھ نزدیكان و ارتش او نیز سرایت مى یشترى پیدا مىگسترش بعمق وو
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كھ سیاست جھانى بھ رھبرى آمریكا نسبت بھ شاه و رژیمش  ١٣۵۵از نیمھ دوم سال    
شود كھ رژیم شاه یك رژیم ضد حقوق بشر است و باید نسبت بھ  كند و اعالن مى تغییر مى

ب تجدید نظر شود، شاه بر اثر فشار آمریكا سیاست خرید تسلیحاتى این رژیم از غر
سیاست نرمش و فضاى باز سیاسى از خود نشان داد و در اثر این تغییر سیاست رژیم 
ھمینكھ مردم فرصتى پیدا كردند بیك باره این جدایى و تنفر اقشار مختلف مردم از شاه 

عالوه بر توده  در این رابطھ پاى مخالفین رژیم بھ آمریكا و غرب باز شد و. عیان شد
عظیمى از مخالفین رژیم كھ از سالیان قبل در خارج از كشور و بھ خصوص كشورھاى 
غربى جمع شده بودند، عده زیادى نیز از داخل ایران راھى آمریكا و كشورھاى غربى 

از رھگذر این سیاست ھم رابطھ گسترده و مستمر بین مخالفین داخل و خارج . شدند
این . ا و انگلیس و سایر كشورھاى غربى از مخالفین حمایت كردندبرقرار شد و ھم آمریك

رابطھ بھ حدى گسترش یافت كھ تماس با مقامات رسمى و غیر رسمى آمریكایى ھم در 
و ھم در آمریكا برقرار شد و آمریكائیان از مخالفین بھ گرمى استقبال كردند ) ١٠۵(ایران 

                                     ً انحرافى از حقوق بشر حاصل كرد، مستقیما  كردند چنانچھ شاه كمترین  و حتى پیشنھاد مى
 )١٠۶.(مسئوالن آمریكا را در جریان بگذارند

ھمینكھ سوپاپ اطمینان براى رھایى از مخمصھ براثر تغییر سیاست غرب نسبت بھ شاه    
باز و از فشار خفقان كاستھ شد، سانسور كتاب، مطبوعات و قلم تا حدى برداشتھ شد، 

ناد و مدارك درست و نادرست علیھ رژیم شاه در داخل و خارج كتابھاى سانسور شده، اس
تر  اى شدند كھ شدت جدایى و كینھ و تنفر را متراكم بھ شدت انتشار یافت و ھمھ اینھا وسیلھ

توده كھ سالیان متمادى در بند خفقان، اسیر و گرفتار بوده . گرداند تا بھ نقطھ انفجار رسید
اشتھ، حال خوشحال كھ قادر است كینھ و تنفر خود را و اجازه كوچكترین اظھار وجود ند

 .اظھار كند و حرف دلش را بزند
شود و آماده اشتعال  ھنگامى كھ جدایى، كینھ و تنفر بھ نقطھ اشتعال آتش فشان نزدیك مى   
كند و از این لحظھ بھ بعد دیگر ھیچ نیرویى  گردد با یك كبریت، آتش فشان فوران مى مى

حاكم بر احساسات مردم قادر نخواھد بود كھ این توده رھا " ركز ثقلم"و " ستاره"جز 
! بینید مى «: در این رابطھ آقای بنی صدر نوشتھ اند. شده و گسیختھ را رام و مطیع سازد

نوشتم كھ در اسطوره سازى كار شما بھ توھین بھ مردم و حكم بر نادانى و بدتر از آن عنان 
باز ! كنید ترین انقالب تاریخ بشریت را طغیان احساسات مىبى مانند... بھ احساسات دادن و
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   »!كنید نویسید قضاوت ارزشى نمى ھم مى
بلكھ مسئلھ بر سر احساسات است كھ ... در اینجا نھ بحث توھین است و نھ نادانى و نھ  

قدرت تبلیغات با انگشت گذاشتن روى احساسات قادر است افكار و اندیشھ را كارپذیر سازد 
و یا ملت ایتالیا  تلرآیا ھنگامى كھ تمامى ملت آلمان بھ حمایت از ھی. ده را تحمیق كندو تو

برخاست از روى تفكر و تعقل بود و یا در جنگ اخیر بھ حمایت از موسیلینی فاشیست 
شدند یا عمل  ھا فرستاده مى عراق علیھ ایران كھ جوانان براى شكستن خط بر روى مین

و تفكر بود و یا ھنگام فوت آقاى خمینى كھ تمامى ایران بھ جوش  این جوانان از روى تعقل
 .اى و مثالھاى فراوان دیگر و خروش آمد از روى تعقل و تفكر بود یا قدرت تبلیغات توده

در ذیل بھ بعضى از دالیل جدائى، كینھ و تنفر اقشار مختلف مردم نسبت بھ شاه و رژیمش 
 :شود آورده مى

  ونسیاسی و ملیون -  الف  
 

 ٢٨رضاخان با حمایت و پشتیبانى ھمھ جانبھ انگلیس و سپس كودتاى  ١٢٩٩كودتاى    
اى  پسرش دمحم رضاشاه نسبت بھ حكومت قانونى دكتر دمحم مصدق، ضربھ ١٣٣٢مرداد 

 - این كودتاى آمریكایى . سخت بر پیكر ھمھ ملیون وارد آورد و بخشى را از او جدا ساخت
اسى، روشنفكران، بخشى از مذھبیون و بازار را رو در روى انگلیسى، ملیون، احزاب سی

                                    ً                                              شاه قرار داد و سیاستى را كھ شاه بعدا  نسبت بھ آنھا در پى گرفت، آنھا را نسبت بھ خود 
بیشتر جرى كرد و بجاى سیاست تحبیب و نزدیكى با ملیون، روش خشونت و خفقان را در 

خصیتھا خودى نشان دھند و ابراز داد كھ جامعھ، اشخاص و ش پیش گرفت و اجازه نمى
. سعى بر این بود كھ از شخصیتھا و وطن پرستان، شخصیت زدایى شود. وجود كنند

انسانھا نسبت بھ توانایى و استعداد خویش مایلند كھ در جامعھ خودى نشان دھند و ابراز 
. وجود كنند و بھ خصوص شایق ھستند در مسایل اجتماعى و سیاسى شركت داشتھ باشند

یعنى شركت فعال در حق تعیین سرنوشت محیط  - ھنگامى كھ از این خواستھ طبیعى 
كنند بھ ھر طریقى كھ شده براى  بدور نگھ داشتھ شوند، سعى مى - اجتماعى كشور خویش 

و بنابراین، نسبت بھ شخص و یا رژیمى كھ جلو  بھ این خواستھ خود، راھى بیابند رسیدن
كنند و در این گونھ موارد بر  است، كینھ و تنفر پیدا مىاین حق طبیعى آنھا را سد كرده 
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برند تا  افزایند و تمام ھم و غم خود را بكار مى فعالیت و كوشش خود علیھ رژیم مى
ھاى رژیم را بزیر سئوال ببرند و براى رسیدن بھ این نتیجھ از وسایل مختلف  مشروعیت

 .كنند ار كند استفاده مىجویند و از ھر چھ كھ مشروعیت رژیم را لكھ د سود مى
دیگر از مسائلى كھ كینھ و تنفر ملیون را نسبت بھ شاه زیاد كرد، زندانى و تبعید دكتر    

مصدق رھبر نھضت ملى كھ از محبوبیت واالیى . دمحم مصدق رھبر نھضت ملى ایران بود
حیات  در بین اقشار مختلف جامعھ برخوردار بود، نگھدارى این مرد بزرگ تا آخرین لحظھ

عمر در زندان و تبعید او بھ احمدآباد، بر جدایى و تنفر ملیون نسبت بھ شاه و دارودستھ 
كرد كھ بھ كینھ یھن پرستان را با شاه چنان عمیق كودتاچى افزود و فاصلھ بین ملیون و م

و تنفر تبدیل گردید و بھ این علت ملیون و مخالفین شاه، حتى بعضى از كارھاى مثبت و 
نگرش با یك چنین دیدى . كردند نگاه مى) ١٠٧(ى سازندگى او را نیز با دید منفىھا پروژه

زد و فحش  نسبت بھ مسایل وضعیتى را بھ وجود آورده بود كھ ھر كسى علیھ او حرف مى
داد، از ھر طیف سیاسى چپ و یا راست كھ بود آدمى موجھ و مورد  و ناسزایى بھ شاه مى

 .شد تایید محسوب مى
ھاى عمرانى، صنعتى و علمى، یك عمل منفى و  نگرش منفى بود كھ تمام پروژهبا این    

ھاى بزرگ عمرانى و صنعتى كھ یا  پروژه. آمد ضد استقالل و ضد میھنى بھ حساب مى
ساختھ شده بود و یا در دست اجراء بود، از قبیل راھھا، سدھا، نیروگاھھاى معمولى و 

ھاى مختلف صنعتى بھ خصوص  ارستانھا پروژهاتمى، كارخانجات عظیم، دانشگاھھا، بیم
ھا بستھ شده بود، خرید سھام  پروژه پتروشیمى بندر ماه شھر كھ قرارداد آن با ژاپنى
، پروژه ساخت پاالیشگاه )١٠٨(كروپ در آلمان، سرمایھ گذارى در نفت شمال انگلیس 

َ  م در س(نفت در ھند  تمام اسناد و مدارك . آمد ھمھ نكات منفى براى رژیم شاه بھ حساب مى) َ  
اى نبوده است  شود گفت كھ ھیچ پروژه و یا برنامھ مى. آن زمان مخالفین شاه موجود است

بھ مناسبتھاى مختلفى كھ بھ وجود . كھ مخالفى آنرا براى كشور مثبت بھ حساب آورد
اى را برایش  دیدهشد و نكات منفى ع ھا تجزیھ و تحلیل مى آمد، یك بھ یك این پروژه مى
و اساس حرفشان این بود وقتى آزادى و استقالل انسان نفى شود، ھر  كردند ارش مىشم

  .بھشتى كھ برایش ساختھ شود جھنمى بیش نیست
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 قلم صاحبان و اندیشمندان روشنفكران، -  ب    
  

حذف آزادى قلم و بیان و ایجاد جو سانسور و خفقان باعث شده بود كھ قریب بھ تمامى     
ایجاد جو . اى اتخاذ كنند ان قلم نسبت بھ شاه و رژیم او موضع خصمانھروشنفكران و صاحب

آزادى قلم و بیان فقط در زمینھ . كرد ھا، ھمھ را از رژیم منزجر مى سانسور در تمام زمینھ
داشت  ھر كسى در این راه قدم بر مى. ھایى آزاد بود كھ بھ مداحى و چاپلوسى رژیم بپردازد

د و فكر كند و آنرا منتشر سازد و اگر كسى با دید انتقادى آزاد بود و حق داشت بنویس
نگریست و یا حاضر نبود كھ دعا و ثنا خوان شاھنشاه  نسبت بھ رژیم و اعمالش مى

 .شد آریامھر باشد باید قلمش شكستھ مى
كردند  شدند و چنان با بى تجربگى نسبت بھ این كار عمل مى كتابھاى زیادى سانسور مى   

ً        گرفت مآال  بھ نفع  شد و در دسترس ھمگان قرار مى كھ حتى اگر منتشر مى كھ كتابھایى         
شد، رژیم سانسور، با بى اطالعى از ساز و كار ذھن و فكر و مغز انسان،  رژیم تمام مى

ھم اكنون قادرید كھ در ذھن خود مجسم كنید،   .گذراند آنھا را نیز از دم تیغ سانسور مى
آقاى خمینى و یا سایر كتابھاى او از قبیل كشف اسرار  ھمین سانسور كردن رسالھ عملیھ

بود و بھ  زیرا اگر آزاد مى. و والیت فقیھ چقدر احمقانھ و از روى بى سیاستى بوده است
گرفت و مردم از روى فرصت و با فراغ بال و خیالى  حد وفور در دسترس ھمگان قرار مى

بردند و انتشار خود این كتابھا  فكار او پى مى              ً         پرداختند، قطعا  بھ كنھ ا آرام بھ مطالعھ آنھا مى
شد كھ مردم پى بھ ماھیت و افكار او ببرند و پنبھ این كتابھا وسیلھ خود ھمین  باعث مى

ملیون و روشنفكران و حتی روحانیون چون اکثریت مراجع بزرگ مخالف والیت فقیھ بھ 
ا از صحنھ خارج او ر شد و عنوان زعامت و رھبری سیاسی بوده و ھستند، زده مى

شد و  تنھا اثرى كھ جو سانسور داشت این بود، كھ این كتابھا مخفیانھ چاپ مى. ساختند مى
گشت و مشروعیت آنھا فقط بھ خاطر مخالفت با شاه و مخفى بودن آنھا  دست بھ دست مى

گرفتند و خود این عمل  بود و مخالفین آنھا را بھ عنوان كتابھایى علیھ شاه در نظر مى
 .برد ھا را باال مى وبیت و نیز حقانیت كتابمحب
مورد دیگر كتابھاى ایدئولوژیك سازمان مجاھدین خلق است كھ اساس آنھا بر    
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اگر . ماركسیسم بنیاد نھاده شده بود و شاخ و برگھایى از اسالم نیز آنھا را تزیین كرده بود
اى بھ روشن كردن  عده كرد و حتى این چنین كتابھایی در افكار عمومى انتشار پیدا مى

ً                                 گماشتند، قطعا  اثر تحریك كننده خود را از دست مى مطالب و محتویات آن ھمت مى داد و               
بردند و خود كتابھا نیز از  شدند و پى بھ محتواى یك چنین افكارى مى مردم ھوشیار مى

فكر الزم افتاد و حتى شاید تعدادى از جوانان پاك نھاد كھ بدون تعقل و ت اعتبار و ارزش مى
ھاى مبارزه، زندان و شكنجھ و اعدام شدند نیز  در پى این قبیل سازمانھا روانھ میدان

اینگونھ رژیمھا بھ دلیل نداشتن . توانستد با چشم و گوش بازترى مسائل را مالحظھ كنند مى
ھاى علوم انسانى و ساز و كار مغز انسان و تنظیم اعمال و حركات  اطالع كافى در زمینھ

علم و . كنند اگر مسایلى را سانسور كنند از عواقب آن در امان خواھند بود كر مىشخص ف
اطالع آنھا عاجز از این حقیقت است كھ سانسور کردن ممكن است در كوتاه مدت و مقطعى 

رساند  بخشد و بھ حدى مى یك قرص مسكن بھ حساب آید ولى در درازمدت درد را شدت مى
كنند از این نكتھ پراھمیت  كسانى كھ سانسور مى. برد ین مىكھ خود سانسور كننده را از ب

تواند مكنونات قلبى و خواستھ  انسان ھر اندازه توانا وزیرك باشد، نمى: نیز غافل ھستند
دھد واز  ھا و گفتار خود، از خود عالئمى بروز مى حقیقى خود را پنھان كند و لذا در نوشتھ

ھاى فكرى و  اھداف نھایى او پى برد و ریشھ شود بھ ھا مى طریق این عالئم و نشانھ
 .خواستھ درونى اش را شناخت

بنابراین وقتى یك چنین افكار و كتابھایى انتشار پیدا كنند، اھل اندیشھ و قلم بھ كمك عالئم    
خوانند و الجرم آگاه  برند و افكار او را مى و اشارات پى بھ قصد نویسنده و گوینده آن مى

ایجاد جو سانسور و پى آمد آن گسترش جو . شوند ابر او كمتر اغفال مىشوند و در بر مى
اش این است كھ شخص مدح شونده را از حقیقت وقایع و  مداحى و چاپلوسى، اولین ثمره

شود كھ جو  دارد و زمانى چشمش بھ حقایق باز مى اوضاع و احوال بدور نگھ مى
اه كشانده و برگشت در آن زمان سانسورى كھ خود ایجاد كرده بود، خودش را بھ قتلگ

 .دیگر بسیار دیر است

  صنعت و اقتصاد سرمایھ، صاحبان - ج  
 

دخالتھاى بى جا، زدوبند با شركتھاى خارجى و داخلى و فعالیتھاى گسترده خاندان  - ١ 
ھاى اقتصادى كشور، موجب نارضایى و الجرم  پھلوى و وابستگان آنھا در تمام زمینھ
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سیستم بھ نحوى بود . بازار، صنعت و حرفھ را فراھم ساختھ بودجدایى بخش وسیعى از 
شدند و  كھ بخش عظیمى از مقامات اقتصادى كشور از تصمیم گیریھا، بدور نگھ داشتھ مى

اى كوچك از حمایت ھمھ جانبھ دولت برخوردار بودند و كنترل اقتصاد كشور را در  فقط عده
این خوان بى بھره نبودند، معھذا از نحوه و دست داشتند و با وجودیكھ بازاریھا نیز از 

كردند و سرانجام وقتى  روش كار كنترل كنندگان اقتصاد كشور بشدت اظھار نارضایتى مى
اى فراھم شد و توانستند اظھار وجود كنند، ناراحتى و كینھ خود را از شاه و رژیمش  زمینھ

 .آشكار ساختند
شد، در صورتى كھ بخشى از  كھ تأسیس مىھر شركت، كارخانھ و یا یك بنیاد صنعتى    

گرفت  كرد، كارش رونق مى سھام خود را بالعوض بھ یكى از وابستگان دربار واگذار مى
بدون حمایت و زد و بند با . شد واز ھمھ نوع حمایت و تسھیالت بانكى برخوردار مى

ى كھ زحمت كسان. مقامات باالى رژیم امكان دسترسى بھ كارھاى مھم اقتصادى میسر نبود
اقتصادى  - پرداختند تا زمینھ ایجاد یك واحد صنعتى  كشیدند و شبانھ روز بھ فعالیت مى مى

كردند كھ باید بخشى از سھام را بھ بعضى از مقامات و  را فراھم سازند، وقتى مشاھده مى
وابستگان دربار واگذار كنند، بشدت نسبت بھ سیستم احساس تنفر و انزجار بھ آنھا دست 

دیدند، از اقدام بھ  داد ولى چون رونق كار خود را در این واگذارى سھام بالعوض مى مى
كردند، اما از نظر روحى و روانى راضى نبودند و آنرا یكى از بى  این عمل كوتاھى نمى
 .شمردند عدالتیھاى بزرگ مى

ش امالك سرمایھ اولیھ این بنیاد منافع حاصل از فرو: عملیات سودجویانھ بنیاد پھلوى - ٢ 
روستا بھ مسافتى برابر با دو میلیون و نیم ھكتار بود  ٨٣٠خصوصى شاه كھ عبارت از 

بھ دمحم رضاشاه رسیده بود و او این زمینھا را ) ١٠٩(كھ بھ عنوان ارث پدرى از رضاشاه
و . كردند قرار داد ھاى بسیار نازلى در اختیار كشاورزانى كھ بر روى آنھا كار مى با قیمت
اد چنانچھ در اساسنامھ آن آمده است مسئول صرف آنھا در امور خیریھ و فعالیتھاى این بنی

اما بھ مرور خود این بنیاد بھ یك اختاپوس اقتصادى تبدیل گردید كھ شیرازه . فرھنگى بود
بخشھاى وسیعى از اقتصاد كشور را در دست داشت و سودھاى كالن آن بھ جیب خاندان 

شركت بزرگ اقتصادى مختلف كھ ھمگى  ٢٠٠. شد ر مىپھلوى و وابستگان آن سرازی
ھاى  وابستھ بھ بنیاد پھلوى بودند، كنترل اقتصاد كشوررا ازطریق سرمایھ گذاریھا درزمینھ

 )١١٠.(مختلف دراختیار داشتند
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شد كھ در واقع بانك عمران  ھاى بنیاد، از طریق بانك عمران كسب مى اموال و دارایى« 
این بانك كارگزار تعداد . كرد ر و خاندان سلطنت را بازى مىنقش وزارت دارایى دربا

ھشتاد درصد شركت . رفت ھاى بیمھ ایرانى، بھ شمار مى زیادى از بانكھاى دیگر و شركت
ھاى چربى را تصاحب  بیمھ ملى ایران بھ این بانك تعلق داشت كھ در ادارات دولتى لقمھ

 ٣٠ن ایر را كھ درآمد ساالنھ خالص آن بھ ھاى شركت ایرا از جملھ انحصار بیمھ. كرده بود
بنیاد، ھمچنین سھامدار شركتھاى تولید قند، سیمان، . گرفت شد، در بر مى میلیون فرانك مى

اى وسیعى از  عالوه بر اینھا بنیاد مالك زنجیره. اتوموبیل و مؤسسات بزرگ ساختمانى بود
انحصار این امور در اختیارش  "توان گفت تقریبا ھتلھا و كازینوھا بود، بھ طورى كھ مى

در خیابان پنجم مانھاتان  DEPINAساختمانى را با نام دپینا  ١٣۵٢درسال . قرارگرفتھ بود
خواست آن را بھ شركتھاى دولتى ایرانى و سازمانھایى كھ  خرید كھ پنجاه طبقھ بود و مى

نیاد پھلوى صورت اكثر این فعالیتھا، با عنوان ب. دفاترى در نیویورك داشتند، اجاره دھد
شد  گرفت، بلكھ تحت پوشش دیگرى از جملھ شركتھاى خارجى و ایرانى انجام داده مى نمى

مسئوالن دولتى ھم سردر گم ودرنتیجھ نھ تنھا مردم از وجودآنھا اطالعى نداشتند،بلكھ خود 
 )١١١(».بودند

سایھ افكنده و این اختاپوس بنیاد پھلوى كھ بر تمام بخشھاى صنعتى و اقتصادى كشور    
ھمھ جا را زیر پوشش گرفتھ بود، از علل دیگر نارضایتى و انزجار مقامات اقتصادى 

این بنیاد و شركتھاى تحت پوشش آن . كشور در بخشھاى صنعت، كشاورزى و بازار بود
و با زد و بندھا و اعمال قدرت غیر . رفت، حاضر بود در ھر جایى كھ احتمال سود كالنى مى

مكید و بھ جیب  وذ خاندان سلطنت قسمت عمده امكانات اقتصادى كشور را مىقانونى و نف
تازه این خاندان كھ طماع و حریص شده بودند، ھیچ امكانى . كرد این خاندان سرازیر مى

كرد، بھ طور مستمر و پیگیر نیز تحت عناوین مختلف  چشم و دل گرسنھ آنھا را سیر نمى
یكى از نمونھ ھایى را كھ آقاى احسان . كردند ع مىھاى نامشرو از بودجھ دولت استفاده

 .آورم كند، شاھد مى نراقى نقل مى
واالحضرت اشرف كھ امالكى در پاریس، سواحل جنوب فرانسھ و نیویورك داشت، « 

ساخت، عالوه بر این عالقھ وافرش بھ  بخش عمده وقت خود را خارج از كشور سپرى مى
یك روزى . صدا، او را بھ شدت پرخرج نموده بود ھاى پر سر و قماربازى و خوشگذرانى

كھ . اشرف بود. خوردم، تلفن نھارخورى زنگ زد كھ بھ طور خصوصى با ھویدا، نھار مى
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اى كوتاه صورت گرفت و نخست وزیر  پس از آنكھ محاوره. كرد از جنوب فرانسھ تلفن مى
ً  فورا  م. گوشى را بھ جاى خود گذاشت، او را بھ شدت متغیر یافتم توجھ شدم كھ قضیھ پول     

رئیس دولت، از جاى در   »یك باخت بزرگ در كازینو؟: "رسیدماست و دل بھ دریا زدم و پ
كنند، آنھم قبل  خانم، مبلغ زیادى ازمن طلب مى « :رفت و گویى منفجر شده باشد، گفت

تصورمى كنم در كازینوى شھر كان باختھ است و براى تلفن زدن بھ من . ازآنكھ شب شود
بھ وقت فرانسھ از خواب بیدار شود آخر این وقت بیدار شدن  ١١/٣٠جبور شده ساعت م

بدون شك، بھ ھمین دلیل، . خوابد براى او خیلى زود است چون شبھا بسیار دیروقت مى
سپس ھویدا با حالتى حاكى از انزجار، چشمھایش را بھ ..." واالحضرت خیلى بداخالق بودند

از او . تواند چیزى بگوید اى بھ من فھماند كھ بیش از این نمى شارهسوى آسمان بلند كرد و با ا
نھاد و گویى كھ  در حالى كھ انگشت نشانھ را بر بینى مى" دھى ؟ چرا استعفا نمى: " پرسیدم

وقتى : " ھاى مخفى نگران است، با صداى بلند و شمرده گفت از وجود احتمال میكروفون
 )١١٢(» ...كند نمى علیحضرت باشد، استعفاكسى درخدمت ا

آقاى نراقى دردومین مالقات خودباشاه ھدفھاى اصلى بنیادپھلوى را اینطورخالصھ  
 :كند مى

در اینجا الزم است توضیحاتى درباره این بنیاد بدھم، زیرا پوشش انسانى و فرھنگى آن « 
داد و در واقع سھ ھدف اصلى را پیگیرى  بخش كوچكى از فعالیت ھایش را تشكیل مى

 :كرد ىم
 ھاى تجارى متعلق بھ شاه،  یافتن منابع مالى براى شركت - ١ 
 ھاى مختلف، كنترل اقتصاد كشور از طریق سرمایھ گذارى در زمینھ - ٢ 
دقیقتر، افراد وفادار بھ شخص حمایت مالى از افراد وفادار بھ سلطنت یا بھ عبارتى  - ٣ 

 ).١١٣(»شاه
و اعوان انصار دربار از طریق روابط و زد و بھ مرور كھ خاندان پھلوى و وابستگان    

پرداختند،  دادند و بھ جمع آورى ثروت مى ھاى اقتصادى خود را گسترش مى بند، فعالیت
دادند  بھمان اندازه محبوبیت خود را در بین مقامات اقتصادى و صنعتى و بازار از دست مى

امشروع اقتصادى، استفاده از تمام این روابط ن. شدند و موجب ازدیاد تنفر و كینھ خود مى
اقتدار دربار براى دریافت اعتبارات اقتصادى و مجوزھاى گوناگون ساختمانى، دریافت 

موجب شد كھ بخش وسیعى از ... سھام بالعوض از صاحبان صنایع و مؤسسات مالى و
، از دیدند ھا را مى ھا و بى عدالتى مردم و حتى مسئولین دولتى نیز كھ این زدوبندھا، رابطھ
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شاه و دارو دستھ پھلوى و وابستگان آنھا منزجر شوند و كینھ و نفرت در دلشان نسبت بھ 
  .آنھا بھ وجود آید

 ایران در روحانیت - د 
  
در ایران بھ دلیل ساختار اجتماعى، فرھنگى، تاریخى و بافت مذھبى كھ در طول تاریخ    

امعھ با دین و مذھب عجین در بین اقشار مختلف جامعھ وجود داشتھ و مسایل مختلف ج
شده و ریشھ ناگسستنى پیدا كرده، روحانیت ھمیشھ یكى از اركان سھ گانھ حكومت بوده 

وبھ طور فعال شانھ بھ شانھ سلطنت و بنیادھاى اقتصادى در امر حكومت شركت . است
در تمام ادوار تاریخ ایران روحانیت در كنار سلطنت یا تعدیل كننده قدرت . كرده است

 .اند شده اند و در ھر دو صورت یكى از اركان قدرت محسوب مى نت و یا حامى آن بودهسلط
سلسلھ صفویھ كھ خود یك حكومت مذھبى شیعى را بنیاد گذاشت، نیاى بزرگ این سلسلھ  

شیخ صفى الدین اردبیلى خود عارفى بزرگ و مرشد كامل بود و پادشاھان صفوى خود 
شدند و مروج دین بودند و از افتخارات آنھا  یده مىدر میان صوفیان نام" مرشد كامل"

ترویج دین مبین اسالم و خدمتگذار اھل بیت بودند، بھ روحانیان كمال عزت و احترام 
اى علما  در زمان شاه عباس در سفر و حضر عده. كردند گذاردند و بھ آنھا مھربانى مى مى

نشست و بھ بحث  صرف طعام مى با شاه عباس صفوى ھمراه و ھمنشین بودند و با آنھا بھ
. كرد       ً                                  و شخصا  در اكثر مراسم مختلف مذھبى شركت مى) ١١۴(پرداخت  در مسائل دینى مى

معروف است كھ چون شخصى مورد غضب شاه واقع گشت و بھ مقدس اردبیل متوسل شد 
 : اى نوشت كھ مقدس اردبیلى بھ شاه نامھ. تا از وى نزد شاه شفاعت كند

. نماید عباس بداند، كھ اگر این مرد در اول ظالم بود، اكنون مظلوم مى بانى ملك عاریت" 
بنده : كتبھ. چنانچھ از تقصیر او بگذرى شاید حق سبحانھ و تعالى از پاره تقصیرات تو بگذرد

 "شاه والیت، احمد االردبیلى
 : شاه عباس در جواب وى نوشت  
ن منت داشتھ بتقدیم رسانید كھ این رساند عباس، خدمتى كھ فرموده بودید، بجا بعرض مى" 

 )١١۵"(كلب آستان على عباس: كتبھ. محب را ازدعاى خیرفراموش نكنید
آنھابا تمام قدرت و نفوذ مذھبى كھ داشتند، براى حفظ و نگھدارى حكومت و دولت خود،    
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داشتند و احساس بزرگى و  بزرگان وسكان داران روحانیت را بھ خوبى معزز ومحترم مى
در دوران قاجار نیز از طریق وصلت و طرق دیگر . كردند آنھا را نیز سیراب مى قدرت

در . كردند و بمثابھ یكى از اركان قدرت با آنھا عمل مى. زدند روحانیت را با سلطنت گره مى
. اوایل دوران رضاشاه و زمانى كھ وى در صدد كسب قدرت بود وضع بھ ھمین منوال بود

قدرتش فراگیر شده و كسى را جرأت مقابلھ با فرامین او ھنگامى كھ احساس كرد كھ 
ھاى خود موجب برخورد بین سلطنت و روحانیت  نیست، با اجراى بعضى از برنامھ

 )١١۶.(گردید

  پھلوى دوران در روحانیت و سلطنت برخورد اولین  
     

ھ رضا شاه دراوایل كاربراى كسب قدرت وحمایت و جلب نظر مردم و روحانیون نسبت ب
كاه گل بھ . كرد ھاى عزادارى محرم شركت مى در دستھ. كرد امور مذھبى خیلى تظاھر مى

و بدین علت . رفت داد و بھ زیارت عتبات مى مالید، مجلس روضھ خوانى تشكیل مى سر مى
ولى ھنگامى كھ . كردند كرد، مردم تردید نمى وقتى او خود را حامى مذھب معرفى مى

تحكم كرد بھ مقابلھ با تمام این كارھا برخاست و تحت عنوان ھاى قدرت خود را مس پایھ
ھاى ترقى و تجدد، در صدد برآمد كھ روحانیت را قلع و قمع كند و یك تشكیالت  برنامھ

براى رسیدن بھ این ھدف سعى كرد كھ . روحانى ضعیف و تحت امر پادشاه بھ وجود آورد
او : ان بدرآورد و یا تضعیف سازدامكانات مختلفى كھ دراختیار روحانیت بود از چنگش

 :برنامھ ھایى را یكى پس از دیگرى بھ اجراء گذاشت
در صدد تغییر لباس و كاله مردم برآمد، لباس و كاله قدیم را مناسب تجدد و ترقى  -  

 .كرد یافت و مردم را مجبور بسر گذاشتن كاله پھلوى مى نمى
كرد و محاضر رسمى را بوجود  محاضر شرعى كھ در دست روحانیان بود را تعطیل -  

 وسیلھ محاكم شرع در اختیار روحانیت بود را" حل اختالفات بین مردم كھ قبال. آورد
 .ازدست آنھا خارج ساخت ودادگسترى بھ سبك جدید را بنا نھاد

دانست و كوشش زیادى بكار برد كھ عمامھ را  لباس روحانیت را خالف ترقى مى -  
 .نھا را نیز درآورد و تبدیل بھ لباس معمولى كندازسرآنھا بردارد و لباس آ

ھاى  قانون نظام وظیفھ اجبارى را بھ اجراء گذاشت كھ این اقدام علیھ روحانیون و حوزه -  



١١٦     

  

علماء كشور علیھ این اقدام برخاستند و ناچار رضاشاه تیمورتاش وزیر . علمى تلقى شد
دالكریم حائرى فرستاد و قرار شد دربار و ظھیراالسالم را بھ قم نزد مرحوم حاج شیخ عب

كھ در قانون نظام اجبارى تجدید نظر شود و اختیارات سابق بھ محاضر شرع برگردانده 
 :و رضاخان ھم تلگرافى بھ قم فرستاد و تصریح نمود كھ. شود

ھیچوقت منظورى جز عظمت و شوكت اسالم و رعایت مقام و احترام پیشوایان روحانى " 
قمند بھ این مقصود بوده و ھستیم كھ اجراى عقاید و نیات ما نسبت بھ نداشتھ و ھمیشھ عال

 )١١٧..."(سلسلھ علماء اعالم و ترویج شعائر مقدسھ اسالمى با ھیچ مانعى مصادف نشود
باالخره مدتى بعد یورشى دیگر بھ روحانیت و مردم برد و بھ كشف حجاب اجبارى زنان    

ید بین مردم و نیروھاى انتظامى و كشتار مردم در پرداخت كھ این نیز منجر بھ برخورد شد
ھا با فشار و اجبار بھ مردم موجب انزجار و تنفر  تحمیل این برنامھ. مسجد گوھرشاد گردید

اى بوده كھ در ھر كوى و برزن،  بافت جامعھ ما بگونھ. مردم و روحانیت از رضاشاه گشت
در عروسى، . دادند ان را شركت مىشھر و روستا، مردم در بیشتر امور زندگى خود روحانی

در عزا، در جلسھ ختنھ سوران، در جشن عقد، در حل اختالف بین ھم، در رفتن بھ مكھ و 
عتبات عالیات و مشھد، در حالل كردن پول خود ھنگام رفتن بھ مكھ، در درخواست طلب 

نفوذ دانستند، این قشر  شفاعت و چون بھشت و جھنم خود را نیز در دست روحانیون مى
ً                    زیادى در بین توده مردم و بخصوص آنچھ كھ اصطالحا  بھ آن عوام الناس مى گویند و                                               

دادند، داشتند و در این برخوردھا روحانیت ھم، بھ عنوان دفاع  اكثریت مردم را تشكیل مى
خاست و توده مردم نیز  از حقوق و نوامیس مردم و دفاع از بیضھ اسالم بھ مبارزه بر مى

  . گرفتند افتادند و از سلطنت و دربار فاصلھ مى راه مى ھمراه آنھا بھ
ھاى مھمى نیز داشتند از جملھ مھار و متعادل كردن قدرت استبدادى،  عاله بر این نقش  

وحدت دینى، استقالل كشور، مشروعیت دادن و گرفتن از قدرت بخاطر این نقشھا، شركت 
كھ رضاشاه تبعید  ١٣٢٠از شھریور بعد . كردند گسترده در زندگى روزمره مردم پیدا مى

و اعالم . شد و دمحمرضا شاه بجاى پدر بھ تخت سلطنت نشست، از سیاست پدر انتقاد كرد
در سالھاى . داشت كھ آن سیاست دیگر باز نخواھد گشت و آزادى مردم تأمین خواھد شد

و  با علماء. داد اول سلطنت، خود را نسبت بھ مذھب و شعائر آن عالقمند نشان مى
ً                                                روحانیت رابطھ نسبتا  خوبى داشت و احترامات الزم را نسبت بھ آنھا روا مى البتھ . داشت                    

مرداد در كمال ناتوانى بود، بھ بعضى توجھات و تذكرات گوش فرا  ٢٨چون تاكودتاى 
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. كرد كھ او حافظ و نگھدارنده مذھب شیعھ است كرد و چنان وانمود مى داد و اطاعت مى مى
. زجار مردم و روحانیت از پدرش از محبوبیت نسبى بین آنھا برخوردار بودو لذا علیرغم ان

"   ظل"در منابر و تكایا براى سالمتى شاه دست بھ دعا برمى داشتند و شاه را 
) ١١٨"(زنبور عسل ھم ملكھ دارد" :گفتند كھ خواندند و براى اثبات لزوم وجود شاه مى مى

آیت . یات مرحوم آیت هللا بروجردى وجود داشتاین محبوبیت و سازش نسبى تا زمان ح
هللا بروجردى كھ تنھا مرجع عامھ در جھان شیعھ در آنزمان بود در داخل و خارج از 

برد و  اى برخوردار بود و لذا شاه از او حساب مى كشور از قدرت و محبوبیت فوق العاده
فت آقاى بروجردى كرد ممكن است مخال در اجراى بعضى از برنامھ ھایش كھ احساس مى

هللا نظر  دید كھ آیت شد و اگر مى                 ً                                    را برانگیزد، قبال  بھ نحوى از نظر آقاى بروجردى مطلع مى
 .كرد مساعدى نسبت بھ آن مسئلھ ندارد از اجراى آن خوددارى مى

  شاه و روحانیت بین برخورد دومین  
تشیع از اعتبار و سال مرجعیت عامھ داشت، در جھان  ١۶هللا بروجردى كھ حدود  آیت   

با وجودى كھ تز او عدم مداخلھ در امور دولت بود، ولى دولت . قدرتى عظیم برخوردار بود
و شاه نیز كھ از قدرت و اعتبار او آگاه بودند، از دست زدن بھ امورى كھ مخالفت ایشان را 

ند كردند در امورى كھ ایشان نظر خاص داشت كردند و سعى مى برمى انگیخت خوددارى مى
 ١٣۴٠بعد از فوت ایشان در فروردین ماه سال . بھ نحوى رضایت خاطرشان را جلب كنند

خالء اى در مرجعیت عام ایجاد شد و شخص واحدى بھ عنوان تنھا مرجع عام و مورد 
شاه خواست كھ از این فرصت بدست آمده استفاده كند و ھمانطورى . قبول ھمھ مطرح نبود

 :نویسد اى وطنم مىكھ خودش در كتاب مأموریت بر
خواستم كھ بعضى از امور و مسایلى را كھ میل داشتم بھ اجراء درآورم ولى موانعى بر " 

 ". سر راه اجراى آن بود
از این خالء ایجاد شده در امر مرجعیت عامھ استفاده كرد و دست بھ رفرم آمریكائى    

تصویب رسید و با قانون اصالحات ارضى بھ  ١٣۴٠در دیماه سال  .انقالب سفید زد
. وجودى كھ روحانیون مخالف آن بودند، مخالفت چشمگیرى نسبت بھ آن ابراز نداشتند

متعاقب آن در فترت مجلسین، دولت علم الیحھ انجمنھاى ایالتى و والیتى جدید را كھ 
سھ شرطى بود كھ در نظامنامھ انجمن در دوره اول مجلس تصویب ) ١١٩(متضمن الغاى 
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سھ شرط جدید الغاء شده، در شرایط انتخاب شونده . یب كرده و انتشار دادشده بود را تصو
 :و انتخاب كنند بھ قرار زیر است

 تبدیل سوگند بھ قرآن مجید، سوگند بھ كتاب آسمانى - ١ 
 الغاى شرط اسالم از انتخاب كننده و انتخاب شونده، - ٢ 
 .الغاى محرومیت بانوان از انتخاب كننده و انتخاب شونده - ٣ 
فرصت طالیى خوبى را بھ دست روحانیان و در رأس ھمھ آنھا ) ١٢٠(این تصویبنامھ  

آقاى خمینى قرار داد و این شرایط جدید كھ درتصویبنامھ دولت آمده بود، در جامعھ آن روز 
آقاى .كشور بھترین وسیلھ براى بسیج روحانیت و توده مردم علیھ دولت وشخص شاه بود

پس از بحث و . قم را بھ نشستى دعوت كرد) ١٢١(ان طراز اول خمینى بالفاصلھ روحانی
بررسى پیرامون شرایط جدید مندرج در تصویبنامھ انجمنھاى ایالتى و والیتى ھمگى قبول 
كردند كھ این اولین حملھ مستقیم بھ اسالم و محو آثار اسالمى است و اگر نجنبند چیزى 

امروز كھ سوگند خوردن بھ قرآن مجید را . ندگذرد كھ باید فاتحھ اسالم و قرآن را خوا نمى
اند، انتخاب كننده و انتخاب شونده نیز الزم نیست  تبدیل بھ سوگند بھ كتاب آسمانى كرده

مسلمان باشد و تساوى حقوق زن و مرد نیز كھ در آن گنجانده شده است، فردا آیا چھ 
ن بردن اسالم تلقى شد و قرار خواھند كرد؟ بھ نظر آنان، اینھا ھمھ زیر پا گذاشتنى و از بی

          ً                                                                          شد كھ فورا  ھر كدام جداگانھ تلگرافى بھ شاه بزنند و لغو فورى این تصویبنامھ را خواستار 
با علماى مركز و شھرستانھا تماس بگیرند و آنھا را در جریان خطر این تصویبنامھ . شوند

ادل نظر میان علماى براى اسالم و ملت ایران قرار دھند و در ھر ھفتھ جلسھ مشاوره و تب
و آقاى خمینى در تلگراف خود بھ شاه، نخست وزیر آقاى اسدهللا علم را . قم برقرار شود

 :      ً                         شدیدا  بھ باد انتقاد گرفت و گفت
آقاى علم تخلف خود را از قانون اسالم و قانون اساسى اعالم و برمال نموده آقاى ... « 

قرآن مجید بھ كتاب آسمانى، ممكن است قرآن  اسدهللا علم گمان كرده با تبدیل كردن قسم بھ
و انجیل و بعضى كتب ضالھ را قرین آن یا بھ جاى " اوستا"كریم را از رسمیت انداخت و 

المللى شعار خود  این شخص تخلف از قانون اساسى را بھ بھانھ التزامات بین. آن قرار داد
ن كریم و اسالم و قانون اساسى و تشبث بھ التزامات بین المللى، براى سركوبى قرآ... دانستھ

 .ملت، جرم بزرگ و ذنب الیغفراست
كنم بھ اینكھ اطمینان  اینجانب بحكم خیرخواھى براى ملت اسالم اعلیحضرت را متوجھ مى 
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خواھد تمام كارھاى  نفرمایید بھ عناصرى كھ با چاپلوسى و اظھار چاكرى و خانھ زادى، مى
ضرت نسبت دھند و قانون اساسى را كھ ضامن ملیت و خالف دین و قانون را كرده بھ اعلیح

ھاى شوم و دشمنان  با نقشھ. سلطنت است با تصویبنامھ خائنانھ و غلط از اعتبار بیاندازند
انتظار ملت ما مسلمان آن است كھ با امر اكید آقاى علم را ملزم . اسالم و ملت را عملى كنند

ارتى كھ بھ ساحت مقدس قرآن كریم نموده فرمائید از قانون اساسى تبعیت كنند و از جس
استغفار نماید واال ناگزیرم در نامھ سرگشاده بھ اعلیحضرت مطالب دیگرى را تذكر 

 )١٢٢(»...دھم
بعد ازتلگرافھاى روحانیت بھ شاه وبسیج روحانیت تھران و سایر شھرستانھا مردم با    

و سرانجام دولت عقب نشینى  ایجاد جلسات و سخنرانیھا و تظاھرات علیھ دولت برخاستند
قرآن است و در مورد شركت زنان در " كتاب آسمانى"كرد و اعالم كرد كھ منظور از 

روحانیون از این امر كھ دولت یك قدم  .انتخابات الیحھ آنرا بھ مجلس ارجاع خواھد داد
 عقب نشستھ است خوشحال شدند و دیدند كھ اگر با ھم متحد باشند، قادرند كھ حرف خود

كسانى ھم در این میان بین شاه و روحانیون درآمد و رفت بودند تا . را بھ كرسى بنشانند
انقالب "ھا اعالن كردند كھ برنامھ  تا اینكھ در روزنامھ. شاید این زخم ایجاد شده التیام یابد

 .بھ رفراندوم گذاشتھ خواھد شد" سفید
ى غیر مستقیم با آقاى بھبودى و از طریق گفتگو. این اعالن باز روحانیون را برآشفت   

آیت هللا كمالوند با شاه وارد مذاكرده شدند و شاه را از اجراى برنامھ انقالب سفید و 
زند و  هللا كمالوند حرف آخر خود را مى سرانجام شاه بھ مرحوم آیت. رفراندوم بازداشتند

 : گوید مى
د این برنامھ را اجراء كنم، زیرا اگر آسمان بھ زمین بیاید و زمین بھ آسمان برود من بای" 

زنند كھ نھ  آیند و بھ این كارھا دست مى روم و كسانى روى كار مى اگر نكنم من از بین مى
تنھا ھیچ اعتقادى بھ شما و مرام و مسلك شماندارند بلكھ این مساجد را بھ سر شما خراب 

 )١٢٣"(خواھند كرد و شما را از بین خواھند برد
آقاى كمالوند و اظھارات صریح و قاطع شاه در مورد رفراندوم و لوایح  بعد از مالقات   

ھا و سخنرانى شركت مردم  ششگانھ، علماء رفراندوم را تحریم كردند  و با صدور اطالعیھ
كردند و  ھمھ جا دخالت مىدولت و مأمورین نظامى و انتظامى نیز در . را در آن منع كردند

ند و براى ضرب شصت نشان دادن قرار شده بود كھ شاه را دستگیر و زندانى كرداى  عده
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. در قم ھمھ مردم بپا خاستھ و با علماء ھمصدا شده بودند. بھمن از قم دیدن كند ۵در 
بسیارى از مناطق بھ حالت اعتصاب و تعطیل درآمده بود ھنگامى كھ شاه بھ قم آمد علماء 

ً بھ استقبال او نیامدند و مردم قم نیز اكثرا   شاه از این عمل عصبانى شده و . نیامدندبیرون                                           
یك عده نفھم و قشرى كھ مغز "طى سخنرانى در قم سخت بھ روحانیون حملھ كرد و آنھا را 

ً    آنھا تكان نخورده، ارتجاع سیاه اصال  نمى فھمد و از ھزار سال پیش تا كنون فكرش تكان                                   
 ). ١٢۴"(نخورده نامید

روحانیت، از این نطق شاه . مستقیم شده بود برخورد بین شاه و روحانیت رو در رو و   
برآشفت و در مشھد و قم و تھران و بعضى شھرھاى دیگر غوغا برپا شده بود و این تقابل 

سالروز وفات امام  ۴٢و رو در رویى ادامھ داشت تا اینكھ در روز دوم فروردین سال 
لھ بردند و مأمورین ساواك بھ مجلس عزادارى در مدرسھ فیضیھ حم) ع(جعفرصادق 

. طالب و مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند و با چوب و چماق بھ جان مردم افتادند
آقاى خمینى در یك سخنرانى سخت بھ شاه و . اى زخمى و چندنفرى نیز كشتھ شدند عده

 : دولت حملھ كرد و گفت كھ
ب مسلمان الزم نیست ب... «  ِ                    قضیھ معارضھ با اسالم است منت خ ب و منت خ  َ         َ َ اشد حلف بھ قرآن                            

تساوى " تساوى حقوق من جمیع الجھات..."خواھیم چھ كنیم؟ الزم نیست باشد، قرآن را مى
حقوق من جمیع الجھات یعنى پایمال كردن چند تا كلمھ ضرورى اسالم نفى كردن چند تا 

حاال مشاورین چھ .... حكم قرآن است وزراء سابق، مشاورین سالطین سابق علما بودند
من نصیحت كردم بھ :"گوید و در ادامھ مى!" مشاورھاى اسرائیل! تند؟ اسرائیلكسانى ھس

شاه، فرستادم آدم آنجا، در آن اول امر قبل از رفراندوم بھ وسیلھ بھبودى بھ وسیلھ پاكروان 
م را نكن، این خوب نیست براى پیغام دادم بھ آقا، آقا نكن این كار را، این رفراندو

 )١٢۵.(»شما
اسالم  نفى چند حكم قرآن و چند تا كلمھ ضرورى" جمیع الجھات"ى حقوق مناگر تساو   

است، نباید از آقاى خمینى پرسید چگونھ بنیانگزار نفى احكام قرآن و چند كلمھ ضرورى 
این . رساند كھ آقاى خمینى پیرو دین قدرت بوده است اسالم شده است؟ و این بھ تنھایى مى
ى كننده اسالم است، روز دیگر ھمان حكم و ھمان دین قدرت است كھ حكمى را كھ نف

 .شوند ضروریات از مقومات دین مى
مرتب علماء، گویندگان و وعاظ در تمام . باالخره در كشور آشوب و غلغلھ برپا شد   
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در دھھ . كردند مردم نیز از اینھا استقبال مى. كردند شھرھا بر ضد دولت و شاه سخنرانى مى
ً               شد تا اینكھ مجددا  آقاى خمینى در  د و تكایا مملو از جمعیت مىمساج ۴٢اول محرم سال                   

عصر روز عاشورا، در مدرسھ فیضیھ سخنان حادى ایراد كرد و در پاسخ بھ سخنان شاه 
  :كھ گفتھ بود اینھا مفت خور و نجس ھستند گفت

د كھ آیا روحانیون اسالم اینھا حیوانات نجس ھستند، در نظر ملت اینھا حیوان نجس ھستن« 
بوسند؟ چرا تبرك بھ  گویى؟ اگر اینھا نجس ھستند پس چرا این ملت دست آنھا را مى تو مى

كنند؟ آقا ما حیوان نجس ھستیم، خدا  كنند؟ حیوان نجس را این كار مى خورد مى آبى كھ او مى
كند مرادت از اینكھ مرتجعین سیاه مثل حیوان نجس ھستند و ملت باید از آنھا احتراز كند، 

گذارد  توانى زندگى كنى، ملت نمى شود، نمى ادت علما نباشد واال تكلیف تو مشكل مىمر
گوید بھ سھ چیز كار نداشتھ باشید و دیگر  گوید كھ سازمان امنیت مى بعد مى... زندگى كنى
خواھید بگویید، یكى شاه را كارى نداشتھ باشید، یكى ھم اسرائیل را كار نداشتھ  ھر چھ مى

خوب این سھ تا امر را ما كنار بگذاریم دیگر چھ . نگویید دین در خطر استباشید یكى ھم 
 )١٢۶(».من بگویم كافر است بیرونت كنند مگر تو بھائى ھستى كھ... بگوییم

گذاشت و ھمھ را بر ضد شاه و دولت  آقاى خمینى انگشت روى نقاط حساس مردم مى   
با خون و پوست . مورد عالقھ مردم بود زد كھ         ً                  او دقیقا  از چیزھایى حرف مى. كرد بسیج مى

آنھا عجین شده بود و ھمھ مردم را نسبت بھ خطرى كھ اسالم، قرآن و نوامیس ملت را 
علماء و گویندگان و مردم و بازار ھمھ بسیج شده بودند تا . داد كرد ھشدار مى تھدید مى

الحفظ بھ  و تحت محرم آقاى خمینى را بازداشت ١٢برابر  ۴٢خرداد سال  ١۵اینكھ در شب 
تھران بردند و صبح ھمان روز سیل خروشان جمعیت در قم و تھران در حمایت از آقاى 
خمینى و روحانیت بھ خیابانھا ریختند و دولت نیز ارتش را وارد معركھ كرد و عده زیادى 
كشتھ و زخمى شدند و بعد از سھ روز كنترل شھرھا در دست دولت قرار گرفت و بسیارى 

و سایر اشخاص بازداشت شدند و این مسئلھ جدایى بخشى از روحانیت و  از علماء
و كینھ و تنفر روحانیت و . ھاى وسیعى از مردم را از شاه و رژیمش بھ ارمغان آورد توده

 :گوید كھ آقاى اسدهللا علم مى. توده را متراكمتر گردانید
ت وزیرى بیندازد بھ از نخس ١٣۴٢خواست مرا ھم روز پانزدھم خرداد ماه  خارجى مى« 

آخوندھا و نفوذ آنھا را براى ... شاھنشاه عرض كردم توپ و تفنگ و قدرت دست من است
اجامر و اوباش را بر سر جاى خود نشاندم و آخوندھا را گرفتم و . ھمیشھ از میان برداشتم
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مطلب در ایران براى ھمیشھ حل  این. تبعید كردم، بعضى از اجامر ھم اعدام شدند
 )١٢٧(»شد
كرد كھ مسئلھ را براى ھمیشھ حل كرده است و غافل از وضعى كھ در  آقاى علم فكر مى   

بھ وجود آمد و آن كشتارى كھ وسیلھ او انجام گرفت، در واقع بھ نقطھ  ١٣۴٢خرداد  ١۵
عطفى در تاریخ مبارزات مردم زیر سلطھ دستگاه پھلوى تبدیل شد و جدایى قطعى بین 

ت را کھ تا قبل از آن بھ نوعی الزم و ملزوم یکدیگر بودند را سبب بنیاد سلطنت و روحانی
از آن زمان بھ بعد بھ مرور رھبرى مبارزات بدست روحانیت و در رأس روحانیت . گردید

چون در آن زمان خمینى بود كھ رو در روى شاه ایستاد و بھ . مبارز آقاى خمینى افتاد
شاه و " كرد و در آنھا مستقیما در مىمناسبتھاى مختلف سخنرانى و یا اعالمیھ صا

داد، و بدین خاطر سایر اقشار  رژیمش و نیز آمریكا و اسرائیل را مورد حملھ شدید قرار مى
گروھھاى مبارز داخل و خارج كشور بھ سمت او كشیده شدند و در نتیجھ ھنگامى كھ 

سبت بھ شاه عیان ھاى متراكم شده خود را ن زمینھ مناسب فراھم شد و مردم توانستند كینھ
در واقع . سازند، روحانیت یكپارچھ تمام جامعھ را علیھ شاه و رژیمش بسیج كردند

ھاى قلبى و آرزوھاى دیرینھ مردم زیر سلطھ استبداد  روحانیت نقش سخنگوى خواستھ
كردند و خواستار تمام حقوقى بودند كھ مردم سالیان  داخلى و استثمار خارجى را بازى مى

 .محروم شده بودنددراز از آن 

 برخورد آخرین  
اى را نھ تنھا نسبت بھ مردم، بلكھ نسبت بھ  از دولت علم بھ بعد شاه روش خودكامھ    

وزیران نیز در  نخست وزیر و. دستگاه ادارى و گردانندگان رژیم خود در پیش گرفت
ً                            چندانى نداشتند و صرفا  تابع و مجرى اوامر شاه بودند تصمیم گیریھا نقش بھ ) ١٢٨.(                     

 :گوید خواند، مى شاه مى" غالم خانھ زاد"طورى كھ علم كھ خود را 
شاھنشاه است . دتواند قبول بكند، البتھ حق ھم دار اظھار وجود را بھ ھیچ صورتى نمى... « 

 یا   )١٢٩(»و الملك عقیم است
كت رئیس ھ در این مملكافر و گبر و یھود باید بداند ك. ام كھ الملك عقیم من مكرر نوشتھ« 

شود  یعنى طورى با آنھا رفتار مى. و متاسفانھ مردم ھم راضى نیستند) ١٣٠(»فقط یكى است
 ). ١٣١(»باشند، بھ حساب نیاوردن مردم مى كھ مثل مردم مغلوب درقبال یك قدرت غالب
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اعم از افراد شاغل در دستگاھھاى ادارى، نظامى و انتظامى و چھ سایر اقشار، بى    
 .نسبت بھ كل دستگاه و رژیم متنفر و منزجر كردتفاوت ھمھ را 

 ١۵شاه بھ جاى سعى و كوشش در پاك كردن كینھ و عداوتى كھ از آن كشتار وحشتناك  
بھ وجود آمده و بھ جاى پر كردن فاصلھ و جدایى ایجاد شده بین خود و ملیون و  ۴٢خرداد 

گرفت و این فاصلھ را مردم و روحانیت، روش تركتازى و ھل من مبارزطلبى را در پیش 
بایست با روش تحبیب و استمالت، آنھایى  شاه و رژیمش كھ مى. تر كرد روز بھ روز عمیق

را كھ با او و رژیمش موافق بودند براى خود نگھدارد و كسانى را ھم كھ خنثى بودند روز 
د راند تر گرداند، با روش دیكتاتورى كھ در پیش گرفت ھمھ را از خو بھ روز بھ خود متمایل

اى را بھ وجود آورد كھ بخش عظیمى از  و بھ مخالف خود تبدیل كرد و در نتیجھ زمینھ
                                                                          ً روحانیت كھ با آقاى خمینى موافق نبودند و داعیھ حكومت اسالمى ھم نداشتند و عمال  
ً    مخالف این بودند كھ تحت نام اسالم و والیت فقیھ پرچم حكومتى بلند شود را اجبارا  بھ                                                                            

ایست كھ  مورد اول نمونھ: آورم بھ عنوان مثال یكى دو نمونھ مى. ى راندسوى آقاى خمین
هللا میالنى در مالقات خود با شاه در تاریخ اول مھرماه  آقاى احسان نراقى در مورد آیت

 :رساند ، در مورد اصالحات ارضى بھ عرض شاه مى١٣۵٧
اصالحات ارضى از دھم تا مطلبى را كھ درباره  بھ ھر صورت، من بھ خود اجازه مى« 

موضوع مربوط بھ آیت هللا . ام، بازگو نمایم شنیده ١٣۴١اى در سال  هللا شناختھ شده آیت
تمام این "او بھ من گفت . ام شود كھ من در تھران با اومالقاتى داشتھ میالنى درمشھد مى

و  سازد كھ با اصالحات ارضى شایعاتى كھ جریان یافتھ است و روحانیت شیعھ را متھم مى
قدرت فعلى، ما را . ورزد پایھ و اساسى ندارد تساوى حقوق زنان در انتخابات مخالفت مى

ایم تا جھت اصالحاتى كھ اعلیحضرت  خواند، در حالى كھ ما آمده مرتجع و واپس گرا مى
شاه باید محدوده : امابھ یك شرط. ھاى شرعى الزم را بیابیم خواھند صورت دھند،جنبھ مى

ھا درنظربگیرد،  ا بشناسدوحقوق ووظایف و رسالت ما را دربرابر تودهھای قدرت خویش ر
 )١٣٢( »اصالحى خود رابھ ما تحمیل نماید اونباید بھ زور طرحھاى

ھاى مدرسھ و دانشگاه  هللا خوانسارى در مورد حجاب بچھ مورد دوم، پیامى است كھ آیت   
براى آن بیابند كھ ھم دولت بھ  كنند راه حلى دھد و علم و دكتر باھرى سعى مى بھ شاه مى

شاه برافروختھ . وظیفھ خود عمل كرده باشد و ھم آیت هللا خوانسارى بھ وظیفھ دینى خود
 : گوید شود و مى مى
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ً                 اصال  این باھرى مداخلھ«   )١٣٣.(»ھا او را چھ بھ این فضولى. نكند    
كند  دش سعى مىرساند كھ با دست خو اى مى غرور، تكبر و نخوت و منیت را بھ مرحلھ   

ھاى خود و رژیم سلطنتى را در نزد طبقات و اقشار مختلف مردم  گام بھ گام تمام مشروعیت
قانون اساسى . و نیز افكار عمومى جھان از بین ببرد و خود را از ھر مشروعیتى پاك سازد

كھ مشروعیت سلطنت را تضمین كرده بود بر سھ پایھ روحانیت، سلطنت و اراده  ١٢٨۵
شاه با دست خود فاتحھ . گردید، استوار بود                        ً              از طریق انتخاباتى واقعا  آزاد اعمال مى ملى كھ

 .مشروطیت را خواند
عصرى ھم بھ مجلس جشن سنا، بھ مناسبت شروع شصت و چھارمین سال مشروطیت « 

غیر از این ھم، ھنوز با این مردم گرفتار اغراض ! اگر غلط نكنم مجلس فاتحھ. رفتم
ً مخصوصا  - شخصى  كار این - طبقھ فاسد و منفعت جوى باال كھ خودم ھم جزء آنھا ھستم       

 )١٣۴(»...رسد ن نمىكشور بھ ساما
و با دست زدن بھ كارھاى خالف قانون اساسى و اسالم و مبارزه علیھ تمام آزادیھاى  

مصرح در قانون اساسى ھم مشروعیت قانونى خود را از بین برد و ھم مشروعیت مذھبى 
امر ما و شھبانو : "ى و فعال مایشائى را بھ حد اعالى خود رساند و گفتدیكتاتور .را

داد،  چون اجازه اظھار وجود و دخالت در امور را بھ ھیچ كس نمى". مافوق قانون است
ھمھ را ثناخوان و تملق گو كرد و تازه ھمین متملقان و چاپلوسان ھر مھملى را كھ بھ او 

  .كرد ود باور مىگفتند كھ منطبق با خواستھ او ب مى
رشد اقتصادى در سھ ماھھ % ٢٢دھد  سر شام شاھنشاه فرمودند بانك مركزى گزارش مى« 

ً         فرمودند آیا واقعا  تعجب نمى. از من تصدیق خواستند. اول سال باال رفتھ است كنى؟ عرض                   
چون درحضور . این گزارشات دروغ است. كنم نمى )ھم(باور  )و(كنم  كردم تعجب نمى

. ام، ولى دیر شده بود من ھم فھمیدم جسارت كرده. ود، شاھنشاه خوششان نیامددیگران ب
ماشاءهللا شاه آن قدر عالقھ بھ پیشرفت كشور دارد كھ در این زمینھ ھر مھملى را بھ عرض 

الت مالى و مشكالت دیگر فرمایند و بھمین جھت گاھى دچار مشك برسانند، قبول مى
 ) ١٣۵.(»شویم  مى
 :گوید د اینكھ حكومت فردى قابل دوام نیست آقاى علم مىباز در مور   
برقرار سازند، بھ آینده و بھ  ١٩٨٠ -  ١٩٧٠اگر شاھنشاه بتوانند اصول دموكراسى را « 

اگردردودھھ گذشتھ ما جان سالم بھ در بردیم، . توان امیدوار بود سلطنت ولیعھد انشاءهللا مى
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در ویتنام وسایرنقاط گیتى  علت این بودكھ قدرتھاى بزرگ بخصوص آمریكا
دنیاى امروز حكومت فردى  در و. گذارد گرفتاربود،وگرنھ تحریك آنھا كشور را راحت نمى

با دست زدن بھ اینگونھ اعمال خودكامگى، تھ   )١٣۶.(»نھ قابل دوام است و نھ قابل قبول
ند كھ نوكر اى رسا مانده مشروعیت دموكراسى را نیز از بین برد و شورى كار را بھ مرحلھ

 :گوید اش علم، مى      ً          واقعا  دست بسینھ
خواھند مقاالت مفصلى راجع بھ ایران  مخبر دیلى تلگراف و مخبر گاردین را كھ مى« 

مخبر دیلى . خستھ شدم" واقعا. بنویسند، براى سھ ساعت مالقات و با آنھا مصاحبھ كردم
من جواب دادم وقتى مردم آن دھید؟  تلگراف سئوال كرد چرا بھ مردم آزادى بیان و قلم نمى

خواھند چھ بگویند؟  ، دیگر مى)در نتیجھ انقالب شاه و مردم(اند  اند بدست آورده چھ خواستھ
مثل جواب كشورھاى كمونیستى . اما طورى از این جواب خود خجل بودم كھ حدى نداشت

آن نوع  ام این است كھ با البتھ خودم عقیده. توانستم بگویم ولى چیز دیگرى نمى. بود
رسد و این مطلب را ھمھ  ھاى سیستم اروپا كار ما و كشورھاى شرقى بھ سامان نمى آزادى

  )١٣٧(».كند انسان گیر مى Argument)  استدالل(منتھا در . گویم جا گفتھ و مى
و سرازیر شدن سیل دالرھاى نفتى بھ كشور، شاه  ۵٢بعد از موفقیت در اوپك در سال    

ھاى درونى  ھاى خود جامھ عمل بپوشاند و خواستھ ودى بھ بلندپروازىامكان یافت كھ تا حد
ھاى درخواستى از آمریكا و  و با سرازیر شدن سیل اسلحھ. خودش را تا حدودى ارضاء كند

ھاى بزرگ دیگر، اراده كرد كھ مردم را بھ جبر  سایر كشورھا و نیز اقدام بھ بعضى پروژه
و در نتیجھ این فكر بھ او غلبھ كرد كھ گویا  برساند" دروازه تمدن بزرگ"و زور بھ 

فراموش كرده بود . است" پنجمین قدرت جھان"      ً                               حقیقتا  یكى از بزرگترین رھبران جھان و 
تصمیم گرفتند كھ ولیعھد بھ  - انگلیس، آمریكا  - كھ بعد از تبعید پدرش رضاشاه متفقین 

گوید در كنفرانس  ه خودش مىسلطنت برسد و حتى اینقدر براى او احترام قائل نشدند كھ شا
نخست وزیر انگلیس و رئیس جمھور - تھران استالین بھ دیدنم آمد ولى چرچیل و روزولت 

. حتى مالقاتى ھم از او بھ عمل نیاوردند كھ بھ شدت از این مسئلھ ناراحت شده بود - آمریكا
كرد و آمریكا با کمک انگلیس كودتا  ١٣٣٢مرداد  ٢٨و باز فراموش كرده بود كھ در 

كسى را كھ از كشور فرار كرده بود باز بھ قدرت رسانید و شاه بعد از بازگشت بالفاصلھ در 
من تاج و تختم را مدیون خداوند، ملتم، « :مالقات با کرومیت روزولت خطاب بھ وی گفت

  ).١٣٨(» آرتش و شخص شما ھستم
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ا در درون كشور شاه كھ قدرت او را مست كرده بود بدون توجھ بھ نفوذ این كشورھ   
خودش و بدون توجھ بھ اینكھ شیشھ عمر خودش در گرو حمایت و پشتیبانى ھمین 
كشورھاست، شروع بھ دست انداختن و توھین كردن بھ آنھا كرد تا جائیكھ بھ انگلیسھا 

ھا  ما دیگر باج بھ این چشم آبى"و یا اینكھ " شما بھ غار برخواھید گشت: "گفت
  :كند آمریكا و شركتھاى بزرگ نفتى اعالم مى شاه بھ  )١٣٩"(دھیم نمى

دوران مفت خورى سپرى شده است، نظر شركتھاى بزرگ كھ ھنوز بھ امتیازات مفرط « 
این شركتھا باید بدانند كھ استعمار . اند، نمونھ بارزى است از استعمار اقتصادى خود چسبیده

: ان بھ آنھامى گویممن ھمین جا در ایر. اقتصادى ھمچون خود استعمار محكوم است
 ) ١۴٠(»وجود ندارد اند، دیگر شرایطى كھ آنھا بیست سال پیش استفاده كرده

آمریكا و انگلیس از زمانیكھ احساس كردند كھ این نوكر دست نشانده و كسى را كھ خود    
اند كھ بقول دكتر یزدى نھ تنھا یارشاطرى نیست، بلكھ بار خاطرى است،  بھ قدرت رسانده

نكھ چیزى از خود بروز بدھند حمایت خود را از رژیم، مشروط بھ شرایطى كردند و بدون ای
ھمین كھ آمریكا حمایت خودش را از او برداشت، ھمانگونھ كھ آقاى علم در مورد 

 : گوید تیمورتاش مى
در محكمھ گریھ كرد و ) بھ اتھام دزدى(این مرد مقتدر، ھنگام محاكمھ . دنیاى عجیبى است« 

وقتى اصل مقتدر بودن مطمح نظر باشد، بھ . ھاى من رحم كنید فتھ بود، بھ بچھبھ قضات گ
واگر اصل تقوى وتحصیل عظیمت ازاین راه . شوید محض كندن آن جامھ، اضعف مردم مى

 )١۴١( »...تى قادربھ خرد كردن شما نیستوخدمت بھ مردم رادرنظرداشتھ باشید،ھیچ قدر
ً                        واقعا  این مطلب درمورد شاه نیز    ً       كامال  صدق مى       كند كھ وقتى آمریكا و انگلیس حمایت      

خود را از كسى كھ خود بر سر قدرت آورده بودند برداشتند، تبدیل بھ اضعف مردم شد و 
كجا : "در پاسخ لرد براون كھ گفتھ بود اعلیحضرت باید از ایران خارج بشوند، گفتھ بود

 .است این پایان كار بھ ظاھر چنین قدرتمندانى". باید بروم
او ھمھ مشروعیتھاى خود و رژیمش را از دست داده بود و ھمھ پلھاى پشت سر خود    

كرد، نزد جامعھ  را آنچنان خراب كرده بود كھ در آن دوران آخر، اگر كسى با او ھمكارى مى
حتى نسبت بھ ملیون و طرفداران مصدق كھ بعضى از آنان . شد و ملت مطرود مى

اى  دانستند، وجھھ ر بودند و دین را نیز از سیاست جدا مىمسلمانان معتدل و روشنفك
با وجودیكھ دكتر مصدق، یاران و طرفداران او، در صدد و در فكر براندازى نظام  .نداشت
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                            ً                                                     مشروطھ سلطنتى نبودند و غالبا  اعتقاد داشتند كھ شاه باید سلطنت كند و نھ حكومت، ولى 
گرفتھ بود، حتى حاضر نبود كھ مطالعھ كند و شاه كھ كینھ مصدق و طرفداران او را بھ دل 

ببیند مصدق و طرفدارانش چھ نظریاتى دارند و در این رابطھ چنان مست قدرت شده بود و 
دكتر مصدق را كھ بزرگترین " سیاست موازنھ منفى"غرور بھ او دست داده بود كھ تز 

 . كند نقطھ قوت اوست، از آن بھ عنوان بزرگترین نقطھ ضعف یاد مى
علت عدم اعتماد من بھ مصدق  آن بود كھ در گذشتھ تناقضھاى بسیارى میان گفتار و « 

ً                                      مصدق رسما  بیانگر احساسات ملى ضداستعمارى و میھن . كردارش مشاھده كرده بودم          
داشت كھ باید از اعطاى ھرگونھ امتیاز بھ خارجیان اجتناب  دوستانھ ایرانیان بود و اعالم مى

نامید و در حقیقت بزرگترین نقطھ ضعف او  مى" یاست موازنھ منفىس"كرد و این رویھ را 
او با این مرد كھ خود اذعان دارد بیانگر  و) ١۴٢(»مین منفى بودن در ھمھ شئون بودھ

احساسات ملى ضد استعمارى و میھن دوستانھ بود و از اعطاى ھرگونھ امتیاز بھ 
وع االمالقات در ده احمد آباد را در تبعید و زندان وممن" كرد ھا اجتناب مى خارجى

 .نگاھداشت تا كھ جان بھ جان آفرین تسلیم كرد
شاه چنان بھ كیش شخصیت و خودبزرگى بینى دچار شده بود كھ آشكارا بھ جنگ با    

روابط . آزادى، حقوق اجتماعى، احساسات مذھبى مردم و افكار عمومى برخاستھ بود
كھ مخالف نظر اكثریت ملت ایران بود ضربھ )١۴٣(گسترده و ھمھ جانبھ او با اسرائیل 

. فرقھ مطرود بھائیت را بر اكثر شئون كشور مسلط ساخت. عظیمى بھ او وارد ساخت
  :بطوریكھ علم غالم خانھ زاد او ھم از این مسئلھ شكایت داشت

من در . بعداز ظھر بھ كاخ گلستان براى جشن سالروز تولد حضرت امام عصر رفتیم« 
ً         دربار معموال  شركت نمى جلسات مذھبى دكتر باھرى معاون من . كنم، چون وقت ندارم            

ولى این عید را بھ . دھد كنند مى رود و ترتیب پذیرایى مردم را كھ خیلى ھم استقبال مى مى
ً                   روم كھ خودم را از جرگھ بھائیھا كامال  مشخص و متمایز بكنم خصوص مرتب مى این .                                    

ً                        اند، مخصوصا  مشھور است كھ نصف اعضاى  كردهبھائیھاى بى وطن در ھمھ شئون رخنھ             
سپھبد ایادى طبیب مخصوص . دولت بھائى ھستند و مردم از این بابت خیلى ناراضى ھستند

 )١۴۴(»خورد شاھنشاه خیلى صدمھ مىاز این حیث . شاھنشاه ھم كھ متأسفانھ بھائى است
عالن كرد و متعاقب با سخنان خود شروع عصر رستاخیز را ا ١٣۵٣و باالخره دراسفند    

حزب واحد رستاخیز بنیاد گرفت و فاتحھ تھ مانده مشروطیت و آزادى  ١٣۵۴آن در سال 
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مغرور  ١٣۵۵ھمچنان بھ صورت آشكارا جنگ با مذھب را ادامھ داد و در سال . را خواند
و این ) ١۴۵(از اوج قدرت خود مبداء تاریخ را از ھجرى شمسى بھ شاھنشاھى تغییر داد

در این رابطھ حتى ھنگامى كھ كمونیستھا در . لفت وى را براى توده آشكار كردعمل، مخا
توانستند مبداء  روسیھ و چین و سایر نقاط جھان قدرت را قبضھ كردند و با وجودى كھ مى

را تغییر دھند، ) ١۵۶"(دین افیون ملت ھاست" تاریخ میالد مسیح را كھ بھ قول خودشان
این عمل بیھوده احساسات ملتھا را بیشتر علیھ خود دست بھ تغییر آن نزدند و با 

 .برنیفروختند
با رھبر شدن و رھبر كردن آقاى خمینى بعنوان تنھا مركز ثقل انقالب، وى كھ بھ حق    

معمار سوارشدن بر احساسات مردم بود و احساسات و روحیھ و خواستھاى درونى مردم 
ھا را علیھ شاه بسیج  گذاشت و توده مىشناخت روى یك یك آنھا انگشت  ایران را خوب مى

ایران و استعمار سرخ و "با انتشار مقالھ رشیدى مطلق در روزنامھ اطالعات بنام . كرد مى
                ً      كرد و ھم مستقیما  آقاى  را زنده مى ۴٢خرداد سال  ١۵كھ در آن ھم كشتار و واقعھ " سیاه

را شعلھ ور ساخت و طوفان داد، بھ ناگاه آتش زیرخاكستر  خمینى را مورد اھانت قرار مى
انتشار این مقالھ در آن زمان كھ ایران زیر . بھ پا كرد كھ سرانجام دودمان پھلوى را بباد داد

كارتر و سیاست باز سیاسى بود، آن چنان طوفانى بپا كرد كھ رژیم از " حقوق بشر"حربھ 
كننده  مھار و كنترل آن عاجز شد و خمینى ھوشیار و آگاه نقش منحصر بفرد بیان

حتى نزدیكان . ھاى مردم دربند را بھ خود گرفتھ و ھمھ را بھ سوى خود جلب كرد خواستھ
شاه و رژیمش را نیز از او جدا كرد و ھمھ بھ امید رھایى از قید و بندھاى گذشتھ و زیستن 

  .در فردایى روشن و كسب حقوق انسانى خویش، بھ بند دیگرى گرفتار آمدند

  ملى مصالح بھ نسبت ناآگاھى - ٢  
  
مصالح و منافع ملى یكى از واژه ھایى است كھ قریب بھ اتفاق ملیون، سیاسیون،     

برند و ھمھ نیز مدعى ھستند كھ  روشنفكران، مذھبیون و تكنوكراتھا ھمھ آن را بكار مى
اما متأسفانھ در عمل نشان داده شده است . نظر و ھدفشان حفظ منافع و مصالح ملى است

اندركاران، افراد فعال و مبارز امروزى و طبقھ حاكم فردا و بیشتر كسانى  كھ غالب دست
كھ از امكانات و توانایى برخوردار ھستند، در لحظات حساس و زمانى كھ پاى امتحان و 
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عمل بھ میان آمده است، اغلب منافع شخصى ویا گروھى خویش را بر منافع ملى ترجیح 
آنھا . اند خویش را عین منافع ملى قلمداد كرده داده و یا اینكھ منافع شخصى و گروھى

ھرچھ را كھ مخالف مصالح و منافع شخصى و یا گروھیشان بوده مخالف منافع ملى نیز 
اند و خالصھ منافع شخصى خویش را با منافع ملى عجین كرده و كار را بھ  دانستھ
ى برایشان رسانند كھ دیگر امكان تشخیص منافع ملى سواى منافع شخص اى مى مرحلھ

وجود نخواھد داشت و منافع شخصى و گروھى خویش را عین منافع ملی و چیزى غیر از 
 .بینند منافع ملى نمى

اى  مدافعین عدالت و آزادى و حقوق انسانى و مبارزین در این راه از ھر دستھ و طبقھ   
حكومت و كھ باشند در مراحل اولیھ فعالیت مبارزاتى خویش و یا زمانى كھ طعم قدرت و 

شوند كھ  اى محو و جذب این راه مى اند بھ اندازه برخوردارى از ناز و نعمت را نچشیده
در اینگونھ .         ً                                                       گویى اصال  خودى وجود ندارد، ھر چھ ھست ملت و مصالح و منافع ملى است

مواقع اگر كسى خداى ناكرده بھ زندگى شخصى و خانوادگى خودش توجھى داشتھ باشد 
و زمانى دیگر ھمین تندروھا و مدافعین محض . شود و افتراء واقع مىمورد ھزاران تھمت 

ً                 كنند كھ گویى اصال  ملت و مردم وجود  اى عمل مى عدالت و آزادى و حقوق انسانى بھ گونھ                 
خارجى ندارند و در راه منافع خویش و جمع آورى ھر چھ بیشتر مال و منال و قدرت بھ 

ند و بھ سرعت در صدد جبران گذشتھ بر زن ھر وسیلھ مشروع و نا مشروعى دست مى
اى در آمده است، براى این غارت و  این انسان كھ حال بھ صورت یك غارتگر حرفھ. آیند مى

عوامل متعددى در .آورد چپاول خویش ھزاران دلیل شرعى، حقوقى و انسانى ھم مى
اغلب  شناخت و تمیز منافع ملى از منافع شخصى دخیل ھستند كھ توجھ نكردن بھ آنھا

. شود كھ انسان منافع شخصى گروھى و منافع و مصالح ملى را یكى تصور كند باعث مى
 :بعضى از این عوامل بدین قرارند

 ملى مصالح و منافع بر شخصى منافع تقدم  
    
كنیم كھ ھر تحصیل كرده، دانشگاه دیده، سیاسى و ملى و یا رھبران  ما چنین فكر مى  

ً        شناسند و اصال  فكر نمى را خوب مى مذھبى، مصالح و منافع ملى كنیم كھ شناخت مصالح و              
ھنگامى كھ . منافع ملى و میھنى، آموزش و تربیت مخصوص بھ خود الزم دارد
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سیستمھاى آموزشى و تربیتى كشور در خط حفظ منافع ملى و بازشناسى آن نبود، 
        ً زد، طبعا   مىاى و شخصى دور  اى، دستھ برعكس ھر چھ بود برگرد منافع گروھى، فرقھ

ً       یا اصال  آن را . اند اى عاجز از شناخت مصالح و منافع ملى خویش غالب مردم چنین جامعھ       
شناسند و یا اگر ھم تا حدودى بر حدود و ثغور آن آگاھند، جو غالب بر آنھا غلبھ  نمى
اى خود را مقدم بر مصالح عمومى كشور  كند و در موقع امتحان، منافع شخصى و فرقھ مى
بھ خاطر این منافع شخصى است كھ در مواقع حساس و گوناگون قادر نخواھند . رنددا مى

بود كھ مصالح كشور را درست تشخیص بدھند و در جایى كھ الزم است مصالح خود را 
. فداى مصالح كشور كنند، و یا حداقل مصالح كشور را فداى مصالح خصوصى خود نكنند

 : آورم براى روشن شدن مسئلھ چند مثال مى
بعد از مدتى كھ انقالبیون بھ رھبرى دانیل . ھمھ ما انقالب نیكاراگوئھ را بھ خاطر داریم   

اورتگا بركشور حاكم شدند و قدرت را در آن كشور بدست گرفتند، عالوه بر مواجھھ با 
برخوردھا و مشكالت آنان را بر . مشكالت، با مخالفین داخلى خود نیز برخورد پیدا كردند

یكى اینكھ با كنار رفتن خود از قدرت، كشور را نجات دھند و یا اینكھ . قرار داد سر دوراھى
توانند مردم را از دم تیغ  با توسل بھ قدرت نظامى و انتظامى كھ در دست داشتند تا مى

دانیل اورتگا راه اول را پذیرفت و تن بھ . بگذرانند و در نتیجھ خود و كشور را نابود كنند
د داد و ھنگامى كھ در این انتخابات رأى كافى نیاورد با كمال میل، قدرت و یك انتخابات آزا

با . اداره كشور را بھ حزب مخالف خود واگذار كرد و از رھبرى و اداره كشور كناره گرفت
ولى با تمام ... ارتش، نیروى انتظامى، تشكیالت و. وجودى كھ ھمھ چیز در دست آنھا بود

اھد بر سر قدرت باقى بماند، باید كشور را ویران كند، لذا مصالح اینھا وقتى دید كھ اگر بخو
خود و گروه خود را فداى مصالح و منافع كشور خویش كردند و اداره كشور بھ دست 

 .مخالفین خود سپرد
مثال دیگر را بھ رادمرد بزرگ تاریخ كشور خودمان دكتر غالمحسن صدیقى اختصاص    
ن و تب و تاب انقالب بود و زمین و زمان و ھمھ كائنات زمانى كھ كشور در غلیا. دھم مى

كردند كھ ھر چھ شاه  علیھ شاه و رژیم سلطنتى بسیج شده بود و ھمھ لحظھ شمارى مى
زودتر برود و سلطنت پھلوى منقرض بشود، در یك چنین موقعیتى كھ گفتگو و مذاكره با 

براى مذاكره در مورد پذیرش شاه حكم خودكشى و ارتداد را داشت، ھنگامى كھ شاه او را 
پست نخست وزیرى دعوت كرد، او نخست وزیرى خود را منوط بھ شرائطى از جملھ 
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و در پاسخ بھ بعضى از دوستان خود كھ گفتھ بودند چرا ) ١۴٧.(ماندن شاه در كشور كرد
خواستم  خواستند شاه برود و من مى ھمھ مى" :اصرار بھ ماندن شاه داشتھ است گفتھ بود

 ". ن بماندایرا
او در آن زمان منافع و مصالح ملى و كشور را مقدم بر مصالح و منافع شخصى خویش    

قرار داد و با فدا كردن وجھھ ملى، علمى و اجتماعى خویش خواست كشور را از ورطھ 
ھا بھ صائب بودن نظر دكتر  ھالكت نجات دھد و امروز بعد از گذشت بیش از دو دھھ بعضى

ماند و اداره كشور بدست یك  اند كھ اگر شاه با شرایط وى دركشور مى هصدیقى معتقد شد
گشت، شاید كشور مسیر  افتاد و شیرازه اموراز ھم گسیختھ نمى دولت ملى صالح مى

وكشورخویش گام بر  پیمود و ملت آزاد وسربلند درراه پیشرفت وترقى خود دیگرى را مى
 .داشت مى

 :اند صدر نوشتھ آقاى بنى 
نخست توضیح . دانم واقعیت چیست اینجانب خود عمل كردم و مى. بافید خیال مىبكلى " 

اید؟ و چرانمى دانید، اگر آن  بدھید چرا ماندن شاه بھ مصلحت كشور بود؟ چرا متوقف شده
گشت؟ غیر از اینكھ حركت متوقف  شد، تجربھ در اول كار متوقف مى پیشنھاد عملى مى

شما ھم عیب ایرانیان ! برد حكومت صدیقى را با ھم مىگرفت و شاه و  شد شدت ھم مى نمى
اما بدانید براى اولین بار در تاریخ كشور كسانى پیدا . گیرند را دارید كھ تجربھ را پى نمى

 )١۴٨"(دھند اند و بھ استبداد تاریخى در ایران پایان مى اند كھ تجربھ را پى گرفتھ شده
 :دید، شاید ى مصلحت را آنطور مىدر پاسخ بھ این مطلب كھ چرا دكتر صدیق   
ھا اطالع داشتھ و بھ ساز كار دستھ كاشانى و  از روابط بعضى از روحانیت با خارجى - ١ 

 .دكتر بقایى آگاه بوده است
 دیده است قبضھ كردن رھبرى در دست یك فرد را خطرناك مى - ٢ 
تواناى اداره  رھبرى خارج از حیطھ قدرت روحانیت شكل نگرفتھ بود و روحانیت را - ٣ 

 .دیده است كشور نمى
دركشور یك تشكیالت كھ شخصیت حقوقى و اجتماعى داشتھ باشد بوجود نیامده بود و  - ۴ 

شد و این بزرگترین خطر را در پى داشت و در  ھمھ چیز در ید رھبریت فردى خالصھ مى
 .آینده نیز اگر بھ ھمان سیاق باشد خواھد داشت

 .و خدا داناتر است .ھا آگاه بوده است رده و زدو بند با غربىاز بعضى از روابط پشت پ - ۵ 
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سالھ ایران، تألیف سرھنگ غالمرضا  ٢۵بھ ھنگام تدوین كتاب، ھنوز كتاب تاریخ    
بعد از اینكھ كتاب انتشار پیدا كرد و بدستم رسید و . نجاتى انتشار پیدا نكرده بود

مشاھده كردم، حیفم آمد كھ عین  ھاى دكترصدیقى رابا نویسنده كتاب، در آن مصاحبھ
 :كند بطوریكھ صاحب كتاب بیان مى. ھاى مرحوم دكترصدیقى رابراى خوانندگان نیاورم گفتھ

دكتر صدیقى با شاه پنج مالقات براى تشكیل دولت ائتالفى داشتھ است كھ اھم شرایط وى « 
انھ براى قبول پست نخست وزیرى اجراى كامل قانون اساسى، تفكیك قواى سھ گ

ندن شاه و در ایران بوده است لغو محاكم اختصاصى و ما( قانونگذارى، قضائى و اجرائى)
  :گوید صدیقى مى )١۴٩(»
بھ شاه گفتم خیر و صالح كشور در این است كھ از قلمرو ایران خارج نشوید، و در « 

. یدبا كسانى كھ مورد اعتماد جامعھ ھستند مشورت كن. صورت لزوم، بھ جزیره كیش بروید
.... ھنگامى كھ مصالح و منافع مملكت در میان است باید فداكارى كرد و از ھمھ چیز گذشت

 ».ادم و گفتم در انتظار پاسخ ھستمبھر حال پیشنھاد را د
یكى از ھدفھاى انقالب رفتن شاه و : دكتر صدیقى در پاسخ بھ پرسش مؤلف كتاب كھ   

 :پایان رژیم پھلوى بود، گفت
اندن شاه در آن موقع، ادامھ سلطنت او نبود، شاه دیگر ماندنى نبود، او بعد منظور من از م« 

مرداد مشروعیت خود را از دست داده بود، ولى رفتن او باید در محیطى  ٢٨از كودتاى 
(....) گرفت  آرام و از طریق ھمھ پرسى مردم ایران و با حضور خود او در كشور انجام مى

اه از ایران، بھ ترتیبى كھ رفت، ارتش و نیروھاى انتظامى من، یقین داشتم كھ با رفتن ش
افتاد و امنیت مملكت دچار مخاطره  شدند، سالحھاى فراوانى بدست نااھالن مى متالشى مى

من (...) شدیم  كردند و با مشكالت زیادى روبرو مى دشمنان ایران سربلند مى. گشت مى
شاه، با عنوان تشریفاتى فرمانده . نبود كنم كھ ارتش و نیروھاى انتظامى مردمى تصدیق مى

بیشتر افسران در . كل قوا ارتش را بھ منظور انجام مقاصد خود، در اختیار گرفتھ بود
ھاى باال، صالحیت ادامھ خدمت نداشتند، ولى این ارتش، ھر چھ بود، در اختیار شاه  رده

سوء . شد، كھ شد مى گرفت، در نتیجھ با رفتن او، متالشى قرار داشت و از او فرمان مى
من خود، . دانستم تعبیر نشود، من ماندن شاه را بھ طور موقت بھ سود و صالح مملكت مى

ولى معتقد بودم . پنج بار بھ فرمان او زندانى شدم. سالیان دراز علیھ استبداد شاه مبارزه كردم
مملكت و  كھ در آن شرایط و اوضاع، باید ارتش را حفظ كرد و پس از تعیین تكلیف رژیم
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من، داعیھ نخست وزیرى نداشتم، قصدم خدمت بھ مملكت (...) رفتن شاه، آن را تصفیھ نمود 
 .»... ام داد كھ تا چھ حد محق بودهو آینده نشان "بود 
شاه مدعى است شما نتوانستید افراد مورد « دكتر صدیقى در پاسخ بھ سئوال مؤلف كھ   

اى  قاضاى مھلت دو سھ ھفتھآورى كنید و تنظر خود را براى عضویت در كابینھ جمع 
 :اظھار داشت »داشتید

اینطور نیست، اصل مطلب شرط ماندن شاه در مملكت بود، در مورد بقیھ شرایط بھ توافق « 
رسیده بودیم، البتھ درآن روزھا، یافتن مردان صاحب صالحیت و شجاع آسان نبود، ولى 

رى اعالم كرده بودند، دو سھ تن ھم پس چند تن ازاین افراد آمادگى خود رابراى ھمكا
 ).١۵٠(»وكنار كشیدند ترسیدند ازاعالم آمادگى،

 طرفانھ بى تحقیقات نكردن تعقیب - ٣

كینھ، عداوت، نفرت، جدایى و عشق عواملى ھستند، كھ مانع تحقیق بى طرفانھ     

مالى  كند و بھ قول شوند و عشق و كینھ متراكم  شده نقش عینك رنگى را بازى مى مى

 :رومى
 نمود الجرم دنیا كبودش مى//    چونكھ بر چشمت زدى شیشھ كبود     

مخالفین رژیم شاه كھ از یكطرف مفتون مغرور بھ علم و دانشن خویش و یا مجذوب    
روحانیت بودند و از طرف دیگر بھ دلیل خصومت، كینھ و جدایى كھ بین آنھا و شاه و 

ین امكان رانداشتند بھ مانند یك محقق و پژوھشگر آزاد رژیمش بھ مرور ایجاد شده بود، ا
و بى طرف نسبت بھ وضعیت كشور و رویدادھاى آن و نیز روابط بین المللى و شرایط 
جھانى موجود بھ تحقیق و پژوھش بپردازند تا نتایج بدست آمده از آنھا راھگشاى مسائل 

، تحقیقات و پژوھشھاى غالب اطالعات .بگردد و راھنماى مصالح و منافع ملى كشور
در  فرھنگى ودینى، اسیر نظامى، اقتصادى، مختلف در رابطھ با مسائل سیاسى، اجتماعى،

تار تنیده شده ایدئولوژیھاى مختلف قدرت بود و بدین لحاظ كار غالب محققین و 
پژوھشگران، اثبات و استدالل خواستھ ایدئولوژى خود و چیزیكھ بدان اعتقاد پیدا كرده 

. بود و نھ تحلیل چگونگى بیرون آمدن از سلطھ قدرت و چگونگى زیست در آزادىبودند 
  :در این دوران دو دستھ روشنفكر از ھم قابل تمیز ھستند
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 شاه اطراف روشنفكران نقش - الف 
  
روشنفكران، محققین و تحلیل گرانى كھ در اطراف شاه و رژیمش گرد آمده بودند، تمام     

بود كھ براى اوامر شاھانھ، محمل علمى و اجتماعى و یا جھانى و بین فكر و ذكرشان این 
در تحلیل علمى . المللى پیدا بكنند و كمتر بھ دنبال مسائل و مشكالت واقعى كشور بودند

اینكھ این بیانات شاھانھ مشكل  - خواه درست و یا نادرست  - گفت  بودن ھر آنچھ كھ شاه مى
تمام سعى و كوشش بر . شناختند ت، حد و مرز نمىگشاى مسایل كشورى و یا جھانى اس

آید كھ بتوانند مطابق ذوق و خوش  این بود كھ كشف كنند شاه از چھ چیزى خوشش مى
آیند شاه، رویدادھاى كشور و جھان را تحلیل كنند و یا طى گزارشى بھ عرض شاه 

 : گوید آقاى علم مى. برسانند
چیز عجیبى  - یعنى شاه  - ولھ بود، فرمودند صحبت از این مق... وقتى كھ شرفیاب شدم« 

ً                         گویى ما فورا  بھ آن عقیده قلبى پیدا مى گویند آن چھ مى است كھ وزرا ھم مى من دیگر . كنیم             
و یا در مورد  ) ١۵١( »م كھ پتھ آنان را روى آب بیندازماینجا بدجنسى و حرامزادگى نكرد

 : گوید ریشھ كن كردن بیسوادى در كشور باز علم مى
ناھار مھمان واالحضرت اشرف بودم با رؤسا و مسئولین و وزراء كھ شاید فكرى براى « 

ایم كھ تا ده سال دیگر البتھ سھ سال پیش این  چون گفتھ.... تھیھ پول مبارزه با بیسوادى بكنیم
كنیم كھ  ایم بى سوادى را در ایران ریشھ كن خواھیم كرد، و حاال حساب مى حرف را گفتھ
 ).١۵٢( »ادھا دوبرابر عده فعلى خواھد بودر عده بیسوھفت سال دیگ

بھ علت جو خفقان و سانسورى كھ در كشور برقرار شده بود، كمتر كسى جرأت گفتن  
پول و ثروت، مقام و منصب،  - داد و چون رسیدن بھ ھمھ چیز  حقایق را بھ خود مى

ر دور و بر شاه پر از بھ مرو. در گرو نزدیكى بھ شاه و دستگاه او بود - شھرت و اعتبار 
. افراد متملق، چاپلوس و منفعت جو، از نخست وزیر گرفتھ تاوزراء و سایرین پر شده بود

 :گوید آقاى علم مىدر این رابطھ 
آید، نخست  ھنگامى كھ وزیر دارایى آموزگار براى ابالغ اوامر شاه بھ فرودگاه مى« 
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اید؟ و او گفت بر حسب  ھ فرودگاه آمدهشما براى چھ ب: "پرسد بیند، ازاو مى وزیراو را مى
دانم براى چھ؟ بارى بگذرم كھ نخست وزیر  امر ھمایونى ودستور وزیر دربار، و خودم نمى

كھ در ( شدم مى)بھ جاى او بودم، ناراحت ( اگر من ھم. چقدر ناراحت بود و حق ھم داشت
ھر چھ . باید یكى باشد ولى چھ باید كرد؟ الملك عقیم است و خداو شاه. جریان كارھا نیستم

 )١۵٣.(»مان بھتر استتر و مخذول، ھ اعضاء زیر دستان ھم پست
بیند و بھ ھمین خاطر بارھا نگرانى خود  آقاى علم بسیارى از كمبودھا و مشكالت را مى   

پیدا شدن پسر بھبھانیان از " بھ مناسبت "و . دارد را از آینده شاه و رژیم او ابراز مى
 :زند الت و زرق و برق آن حرف مىسطحى بودن تشكی

پلیس او را پیدا كرده و اول جیبش را كھ سھ ھزار تومان پول داشت زده است و بعد او ... « 
اسم او محمود . (را بھ بیمارستان شھر رى رسانده و بھ اسم احمد احمدى تحویل داده است

بھ آسانى ممكن بود او در صورتى كھ شناسنامھ و دفترچھ در جیبش بوده و ). بھبھانیان است
بعد ھم پلیس ده روز تمام با كمال شدت در تمام ایران در جستجوى این پسر بوده . را پیدا كنند

من . خدا نكند پاى امتحان پیش بیاید. ھمھ دستگاھھاى ما براى زرق و برق است و بس. است
الت ما ترسم، از ھمین جھت است كھ تشكی كھ از این جنگ ولو با عراق خاك برسر مى

 )١۵۴.(»ترسم رنھ خودم از جنگ و مردن نمىعمق ندارد، وگ
دیدند و  البتھ اطراف شاه ھم روشنفكرانى بودند كھ بعضى از مسائل و گرفتاریھا را مى   

طرحھایى ھم براى بھبود و اصالح جامعھ داشتند، اما آندستھ از روشنفكران اطراف شاه 
ظریھ و طرحھاى اصالحى نیز داشتند، جرأت كردند و ن كھ مسائل و مشكالت را درك مى

كردند چون بایستى ھمھ آنھا موافق دید او  ابراز جدى آنرا نداشتند و حتى اگر ھم ابراز مى
سرانجام جو سانسور و خفقانى كھ بوجود . ماند باشد، این طرحھا و اصالحات نیز عقیم مى

 .آورده بود، خود و رژیمش را نابود كرد

 شاه مخالف انروشنفكر نقش -  ب  
  
روشنفكران، محققین و پژوھشگران مخالف شاه ھم بھ دلیل وجود شدید جو سانسور و    

ھم پیشداورى در تحلیلھا و پژوھشھاى آنھا در بسیارى مواقع ناقص و بھ دور از 
در بیشتر پژوھشھا . اغلب تحقیقات بر مواضع یكطرفھ استوار بود. واقعیتھاى موجود بود
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 .كرد ھا و نظراتشان را اثبات مى شد كھ پیش بینى ھا توجھ مى ادهبھ آن قسمت از د
... ھا، آبادى و عمران شد و در مورد تمام رویدادھا و پروژه در دادن ارقام و آمار غلو مى   

ً                       توان گفت كھ اصال  نكتھ مثبتى را در آنھا  دیدند و بھ جرأت مى تنھا قسمت منفى آن را مى                
و محققین و پژوھشگران مخالف، با زبان علم و دانش حرف  گرچھ روشنفكران. دیدند نمى
. زدند، ولى در عمل ھمگى پیرو ھمان دیدگاھى بودند كھ احمد خمینى آنرا بیان كرد مى

روزى خبرنگارى از احمد خمینى سئوال كرد كھ آیا بھ نظر آقاى خمینى موسیقى كھ از 
ھر ! بلھ: ان در پاسخ گفتشود حالل است؟ ایش صدا و سیماى جمھورى اسالمى پخش مى

چطور : بعد خبرنگار پرسید. چھ از صدا و سیماى جمھورى اسالمى پخش شود حالل است
: دانید؟ او در جواب گفت در زمان شاه این موسیقى حرام بود و حاال شما آن را حالل مى

شد، گوش  پدرم اعتقاد داشت كھ حتى اگر در رادیو و تلویزیون شاه قرآن ھم پخش مى
ن و یا شنیدن آن حرام بود، ولى در جمھورى اسالمى اگر موسیقى ھم پخش بشود، كرد

ً         اند ولى در عمل غالبا  بر ھمین  گرچھ سایرین یك چنین مصاحبھ و حرفى نزده. حالل است                     
 .اند اساس و روش عمل كرده

اى را بدون اینكھ خود را  در مورد مسائل سیاسى و رویدادھاى جارى كشور ھر شایعھ   
ف بھ صحت و سقم آن بدانند بھ عنوان یك پدیده واقعى در معرض افكار عمومى قرار موظ
تمام  .كردند ھاى حقیقى استفاده مى دادند و در تحلیلھا و پژوھشھا از آنھا بھ عنوان داده مى
گردید و چون در  ھا فقط بھ خاطر وجود جو سانسور كھ حاكم بر كشور بود میسر مى این

شد آن را باور  شده بود لولو سرخرمن، مردم ھر چھ شایع مى" اواكس"اذھان توده مردم 
این یك قاعده است كھ در جو سانسور و خفقان انسان آنچھ را كھ نسبت بھ . كردند مى

كرد كھ  البتھ ساواك خودش كوشش مى. كند سانسورچى بگویند و یا بشنود فورى باور مى
را زیر كنترل خود دارد و از این طریق از خود یك غول بسازد كھ ھمھ چیز كوچك و بزرگ 

غافل از اینكھ ایجاد یك . خواست كھ ترس در دل مردم بیندازد كھ دست از پا خطا نكنند مى
این . كند چنین جوى خود مأموران ساواك را نیز از ھم مشكوك و نسبت بھ ھم بدبین مى

از حقایق، واقعیات و شود كھ بر اثر ترس ایجاد شده، شاه و رژیم نتوانند  عامل موجب مى
با وجودیكھ در دادن ارقام غیر واقعى شمار  .نظرات واقعى مردم بھ موقع آگاه بشوند

 : صدر اما بھ قول بنى. زندانیان و علت بعضى از مرگ و میرھا اغراق شده است
مقصراصلى رژیم متجاوز وسانسورچى است كھ مانع ھرگونھ تحقیق جدى است « 
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رساند، اگرموافق ذوق رژیم نبود، خود  ى، تحقیقى را بھ سرانجام مىا وھرباركھ تحقیق كننده
كند،  با اینحال حق این است كھ مخالفى كھ آزادى راھدف مى. كردند آنرا وارونھ مى

 ).١۵۵(».تحقیق كندسره راازناسره جداسازدتواندباید تامى
اى كھ  ر پروژهشد و ھ ھاى صنعتى و عمرانى از دید منفى نگریستھ مى بھ تمام پروژه   

ھیچ پروژه و یا واحد صنعتى و یا . شد گردید، تعداد نكات منفى برایش ذكر مى اعالن مى
یك چنین تحقیقات و . علمى نبود كھ مثبت ارزیابى شود و یا اینكھ نكات مثبتى ھم ذكر گردد

دھد، بلكھ خود محقق و پژوھشگر را از  دیدگاھى نھ تنھا مردم را بھ بیراھھ سوق مى
دارد و در لحظات حساس مانع از شناخت صحیح مصالح و منافع ملى  عیات دور نگھ مىواق
 .گردد مى
آنچھ در مورد روشنفكران و سیاسیون مخالف رژیم شاه گفتھ شد یكطرف سكھ است،    

در این زمینھ . طرف دیگر آن نداشتن راه حل و برنامھ براى آزادى و آزاد ساختن كشور
. چھ بود بیشتر بر مدار قدرت و نھ آزادى و مردم ساالرى متكى بودتحقیقات بسیار كم و آن

ھا و تحقیقات، تفكر وبینش  در آن نوشتھ .ھاى آن دوران مخالفین موجود است ھمھ نوشتھ
در خور آزادى و مردم ساالرى كمتر وجود داشت، گرچھ در حرف وشعار، بحث از آزادى 

وش و فكر راھنما براى آزادى و آمد، اما ر وحقوق فردى واجتماعى بھ میان مى
از این نگاه تحقیقات و راه حلھاى آن دوره در داخل . خورد مردمساالرى كمتر بچشم مى

 :شود چنین خالصھ كرد كشور را مى
دادند، ھمگى آنھا بر تمركز قدرت و  ھا ارائھ مى تحقیقات، روش و راه حلھایى كھ چپى - ١ 

از . ز قدرتمدارى و دیكتاتورى است، استوار بودیا قدرت پرولتاریا كھ خود نوع دیگرى ا
نظر این دستھ از تحقیقات، روشھا و راه حلھا، رژیم شاه محكوم و منفور بود، اما رژیم 

ھا،  در آثار این دوره چپى. جایگزین خود بر زورمدارى و تمركز قدرت استوار بود
رد و دیكتاتورى بصراحت آمده است كھ قدرت را باید یك گروه انقالبى در دست بگی

تفاوت اصلى بین گروھھاى مختلف چپ، در ارائھ . پرولتاریا را جایگزین رژیم شاه بگرداند
كردند و بعضى دیگر  ھا روش شوروى را تجویز مى ھاى عملى بود كھ بعضى دادن نمونھ

 .را مد نظر داشتند.... چین، آلبانى، كوبا و
در این دستھ یا چیزى وجود : نتىھاى س تحقیقات و روشھاى روحانیون و مذھبى - ٢ 

نداشت و یا آنچھ وجود داشت و كار شده بود باز بر تمركز قدرت و قدرتمدارى استوار بود 
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ً                                                                    و اصال  دستھ اخیر بھ آزادى و حقوق فردى و اجتماعى بھ معناى درست كلمھ اعتقاد       
ى با طلبى و زورمدار بینش و تفكر دستھ اخیر، بینش قدرت. نداشت و ھنوز ھم ندارد

بینش و تفكر این دستھ والیت مطلقھ فقیھ است كھ . چاشنى و رنگ و لعاب مذھبى است
 .خود ریشھ ھمھ دیكتاتورى ھاست

ً     ھا و تحقیقات نیز غالبا  راه  در این نوشتھ. ھا و تحقیقات روشنفكران مذھبى نوشتھ - ٣                        
ھمان روشھا و  اینان با قبول مذھب،. شود ھا با تغییرات سطحى دیده مى ھا و روش چپ حل

ً                        راه حلھا را بكار برده و منبع تحقیقات خود قرار دادند و بعضا  بھ آنھا بچشم راه و روش                                                            
بعنوان مثال . نشریات و تحقیقات ھمگى آنان كم و زیاد موجود است. اند نگریستھ علمى مى

، گروه )١۵٧(، جنبش مسلمانان مبارز)١۵۶(ھاى مجاھدین شود بھ كتابھا و نوشتھ مى
 .مراجعھ كرد.... و) ١۵٨(ن فرقا

... ، آیت هللا طالقانى و)جاما(ھا نظیر دكتر سامى و گروه وى  بخش دیگرى از مذھبى - ۴ 
آزادى و شورا را اساس كار قرار داده بودند و كارھایى نیز در این رابطھ شده بود، اما 

آثار این دستھ در . مجال پیدا نكردند كھ آنرا بدرستى تبیین و در كشور ھمگانى بگردانند
آزادى و شورا دو اصل است كھ بر روى آن تاكید شد و مبناى حكومت آینده قرار گرفتھ 

اما در رابطھ . اما بھ حدود و ثغور آزادى و چگونگى شورا كمتر پرداختھ شده است. است
 .اى بازى كرده است با مبارزه با استبداد مرحوم طالقانى نقش ویژه

در آثار سیاسى مھندس بازرگان بھ . رحوم مھندس بازرگاننھضت آزادى و بویژه م - ۵ 
شود و آنرا حتى مقدم  ھا نگریستھ مى ھا و نكبت استبداد بعنوان اساس و پایھ ھمھ بدبختى

مرحوم بازرگان نقش مھمى در شناساندن چھره واقعى ) ١۵٩.(آورد بر استقالل بحساب مى
وى در دادگاه یك چنین تصویرى را مستبد و رژیم استبدادى بازى كرده است و مدافعات 

اما بعد از رفتن مستبد و رژیم استبدادى كمتر بھ آزادى و مردمساالرى و . دھد نشان مى
شود و چیزھاى گفتھ و نوشتھ شده در حد مطالب كلى،  برنامھ براى رسیدن بھ آن دیده مى

ھمھ این . و پیامبر خالصھ شده است) ع(آزادى، عدالت، مساوات و حكومت امام على 
ھا در نشان دادن چھره استبداد و ظلم و ستم و مبارزه با آن ھركدام در حد وسع و  دستھ

 .اند و آثار آنھا خود حكایت از این امر دارد توان خود نقش بازى كرده
مرحوم دكتر شریعتى كھ بحق متحول كننده و بسیج . آثار و تحقیقات دكتر شریعتى - ۶ 

ه پھلوى بود، تمام مواد و مصالح قرآنى و دینى و كننده نسل جوان بر ضد دستگا
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معصومین را در شوراندن جوانان علیھ دستگاه ظلم و ستم، با زبانى شیوا، ساده و قابل 
كالم در دست مرحوم دكتر شریعتى . فھم توده جوان بكار گرفت و بھ نسل جوان انتقال داد

بیشتر آثار سیاسى و . آورد خواست بھ راحتى درمى مثل موم بود كھ بھ ھر شكلى كھ مى
اما بعد . اجتماعى و دینى مرحوم شریعتى در رابطھ با بسیج جوانان علیھ ظلم و ستم است

از اینكھ رژیم از پاى درآمد چھ باید كرد و برنامھ جانشین كدام است، مطلب چشمگیرى 
بالھ كار را ھاى آن زاده شده بود، اما عمر پربركت وى كفاف نداد كھ دن ندارد، گرچھ جوانھ

بھ لحاظ بینش و تفكر اداره جامعھ و كشور، عصاره  .ادامھ دھد و آنرا بھ سرانجامى برساند
 : نظر وى بر آنست كھ.تفكر وى را باید در كتاب امت و امامت وى جستجو كرد

با اصل  - بر خالف این تقدس شورانگیزى كھ این كلمھ دارد  - اصل حكومت دموكراسى « 
نقالبى و رھبرى فكرى مغایر است و اگر در یك جامعھ رھبرى سیاسى بر تغییر و پیشرفت ا

ھاى پوسیده  اساس یك ایدئولوژى مشخص و بر شعار دگرگونى آراء و افكار منحط و سنت
تواند خود زاده آراء عوام و تعیین شده پسنده عموم و برآمده از متن  استوار است رھبرى نمى

 ) ١۶٠(»توده منحط باشد
شود سرنوشت انقالب را بھ دست شمارش آراء  گوید كھ در یك انقالب نمى مىوى سپس    

ھا  ھا برابر رأس واگذار كرد باید كشور و انقالب بدست یك گروه انقالبى تا زمانیكھ رأى
 .كند و در این رابطھ دموكراسى متعھد را پیشنھاد مى. نشده است اداره گردد

ر اساس یك برنامھ انقالبى مترقى كھ افراد دموكراسى متعھد حكومت گروھى است كھ ب« 
را، بینش افراد را، زبان و فرھنگ مردم را، روابط اجتماعى و سطح زندگى مردم و شكل 

متعھد است،  این دموكراسى.... خواھد دگرگون كند و بھ بھترین شكلش براند جامعھ را مى
بر اساس برنامھ انقالبى  ھاى جامعھ بلكھ رھبرى متعھد است، كھ جامعھ را نھ بر اساس سنت

 ) ١۶١(»اجتماعى مترقى براند خودش بطرف ھدف غائى فكرى و
 :دھد و براى روشنتر كردن دیدگاه خود چنین ادامھ مى 
طوالنى بناى انقالبى " این است كھ پس از تز دیكتاتورى پرولتاریا براى دوران نسبتا...« 

انقالبھاى ضد استعمارى و مترقى و ضد پس از  - و بویژه  - جامعھ جدید، در ربع قرن اخیر 
، تز دموكراسى ھدایت شده یا متعھد، (بخصوص آفریقا و آمریكاى التین)طبقاتى دنیاى سوم 

پیشنھاد شده )حكومت یك حزبى بھ رھبرى انقالبى و حتى انتخاب مادام العمر رھبر انقالب 
 -و دموكراسى آزاد غربى ، بجاى لیبرالیسم (در واندوگ و عمل شده درباره سوكارنو و تیتو
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رواج یافت بھ این عنوان كھ  - كھ بیش از ھمھ براى ھمھ روشنفكران ایده آلى شورانگیز بود 
انقالب را بھ سقوط ناگھانى یا انحراف داخلى و احیاى قانون  - دمكراسى در عصر انقالب، 

دوران كشاند و بھ این عنوان كھ رھبرى سیاسى باید در طول  جاھلیت ضد انقالبى مى
سازندگى انقالبى و استقالل قطعى و عمیق ملت و نیل بھ درجھ خودآگاھى و رشد سیاسى 
جامعھ در انحصار رھبرى انقالبى باقى بماند و از باال تعیین شود و راه بر سیاستمداران 

اى بستھ ماند و رھبرى متعھد فكرى و اجتماعى كھ مكتب و نھضت را آغاز كرده  حرفھ
باشد تا وقتیكھ عوامل مخرب و فسادانگیز ریشھ كن شود و تا وقتیكھ  منشاء قدرت حكومت

خطرھاى داخلى اجتماعى از بین برود، مغز شویى بشود، روابط اجتماعى پاك گردد، مزاج 
جامعھ سالم و نیرومند بشود و در برابر عوامل استضعاف فكرى داخلى و خطرات خارجى 

ھا بھ شماره رأسھا برسد و  ا وقتیكھ شماره رأىقدرت فكرى و اجتماعى دفاعى پیدا بكند و ت
در آنجا ھمھ مردم حق رأى و تشخیص رھبرى سیاسى و اجتماعى خودشان را داشتھ باشند 
تا آن موقع باید رھبرى معین و غیر قابل تغییر و نوسان بھ ادامھ رھبرى در نسلھاى بعد 

ھا نسپارد تا جامعھ بھ  رأسمتعھد باشد و سرنوشت جامعھ و آینده جامعھ را بھ دموكراسى 
بشود زیرا اگر قبول كنیم كھ در " ھا دموكراسى رأى"اى برسد كھ شایستھ حكومت  مرحلھ
ھا بسیار كمتر از شماره  ھاى مدرن امروز كھ شماره رأى ھاى منحط حتى در جامعھ جامعھ
ورت كشاند و رأیھا بدینص ھا ھستند و ھر رأى گاه ھزاران رأس را بدنبال خود مى رأس

بومى و كھنھ و قبایلى و جاھلى " ھاى سنت"شود و مردم سرنوشت خود را بھ  ساختھ مى
اگر قبول كنیم كھ در این مرحلھ خاص از زندگى . كنند دھند و تعیین مى تشخیص مى

ھاى بى قید و شرط فردى، دشمن  اجتماعى و دوران انقالب تاریخى دموكراسى و آزادى
ن است، برعكس باید قبول بكنیم كھ براى رسیدن جامعھ بھ  دموكراسى و آزادى واقعى انسا

اند و نھضت انقالبى  ھا، گروھى كھ جامعھ جدید را آغاز نموده مرحلھ واقعى دموكراسى رأى
اند، باید تا آنگاه كھ جامعھ  اند و جامعھ انسانى تازه را بنیان كرده و ایدئولوژیك را برپا كرده

ھا را پیدا بكند و  یقى دموكراسى یعنى دموكراسى رأىدر آن مرحلھ، شایستگى حكومت حق
بناى ایدئولوژیك فرھنگ و ساختمان انقالبى اجتماع بھ انجام رسد و توده بھ رشد سیاسى و 
فكرى مستقل برسد، باید رھبرى مادى و معنوى سیاسى و ایدئولوژیك جامعھ را در دست 

نسلھایى كھ باید در كوره انقالب خود نگاھدارند و بھ حوادث و تصادف نسپارند و در طى 
آموزش پیگیر ایدئولوژیك پختھ و پرورده و ناب شوند، رھبرى جامعھ را بر شیوه اصل 
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رھبرى انقالبى، و نھ حكومت دموكراتیك، باید ادامھ دھند، بدینگونھ كھ شخصیت و 
 )١۶٢(»نقالبى را در چند نسل ادامھ دھندمسئولیت قھرمان و بنیانگذار مكتب و نھضت ا

 : گوید على راھنما كھ زندگى نامھ سیاسى دكتر شریعتى را برشتھ تحریر درآورده است، مى
دموكراسى ھدایت "این مرحلھ گذارانقالبى، بایدنظام سیاسى  طبق استدالل شریعتى، در« 

 )١۶٣(».عبیرمؤدبانھ دیكتاتورى مصلح بوداین مفھوم ت.برجامعھ حكومت كند" شده
نظریھ ھمان تز والیت فقیھ است،  اما نھ با زبان فقھى، بلكھ با زبان  از نگاھى دیگر، این   

ھاى دكتر شریعتى زمان را  بحق باید اذعان كرد كھ در آن دوره افكار و اندیشھ .انقالبى
نظرات و تحلیلھایش افكار و اذھان توده نسل . تسخیر كرده و فضا آكنده از افكار وى بود

نظرات سایر متفكرین و صاحبنظران در داخل كشور غلبھ جوان را اشغال كرده بود و بر 
 .داشت و ھمھ را تحت الشعاع خود قرار داده بود

مشكل اساسى كشور، حتى در رابطھ با قشر روشنفكر، مشكل بینشى و فرھنگى است كھ    
ھمانطوریكھ از نظرتان گذشت، نھ تنھا در دوران پیش از . ریشھ در اعصار و قرون دارد

غالب تفكر دینى بیان قدرت و نھ بیان آزادى بود و بر نوعى والیت فقیھ دور  انقالب كھ
مذھبى، افكار و اندیشھ آزاد نشده و در  - زد، بلكھ امروز نیز در بخشى از نیروھاى ملى  مى

در این . در این تغییر است كھ كشور در مسیر آزادى و استقالل خواھد افتاد. قید قدرت است
 :آورم اى مى رابطھ نمونھ

را مطالعھ  ١٣٧۵، چاپ سوم، تیرماه )دقتر نخست(ھنگامى كھ كتاب قصھ ارباب معرفت    
 :كند كھ آقاى دكتر سروش نقل مى. كردم، بھ توضیح عرفان آقاى خمینى رسیدم مى

وقتى امام بھ تركیھ تبعید بودند، رفتن بھ مزار مولوى بھ وى پیشنھاد شد، اما شرط رفتن، « 
. پذیرند س روحانى و پوشیدن لباس شخصى بود كھ آقاى خمینى شرط را نمىكنار گذاشتن لبا

و این . ھنوز ھم متأسف ھستم كھ چرا نرفتم و بھ آن شرط عمل نكردم: "و بعد گفتھ بودند
دھد میزان وقوف و احترام ایشان را نسبت بھ منزلت عرفانى مولوى و من حیث  نشان مى

ایحال این بیانات و   على. ت بھ سلسلھ جلیل عارفانالمجموع وقوف و احترام ایشان را نسب
ام و تعلم ایشان نزد مرحوم شاه آبادى و عمرى را كھ در  سخنان دیگرى كھ از ایشان شنیده

اند، در عارف بودن و  ھاى عارفان و سلوك بر وفق مسلك آنان داشتھ آموختن اندیشھ
اند  یك تفاوت آشكار با گذشتگان داشتھ اما ایشان. گذارد شناسى ایشان تردیدى بھ جا نمى عرفان

اند كھ الزمھ عارف بودن اھل عزلت بودن نیست و براى  و آن اینكھ گویى ایشان نشان داده
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. توان اندیشید و عمل كرد اى ھم مى اند بھ گونھ حل آن معما كھ عارفان در پیش پاى ما نھاده
ً                                براى حسن ختام، اوال  سخنانى را از ایشان در ھمین باب  اى را  خوانم و بعد دعاى عارفانھ مى                  

امام ضمن یكى از سخنرانیھایشان، چنین . دھم كنم و كالم را خاتمھ مى از ایشان ذكر مى
 :فرموده بودند

براى اینكھ غریب آن . اسالم غریب است، از اول غریب بوده و اآلن ھم غریب است"...  
ھمیشھ یك ورق را . شناسد نمى اى ھست او، اما در یك جامعھ. شناسد او را است كھ نمى

یك مدت زیادى گرفتار . اند اند یا مخالفت با آن كرده اند و آن ورق دیگر را حذف كرده گرفتھ
آنھا خدمتشان خوب بود، اما گرفتارى براى این بود كھ . اسالم گرفتار عرفا بود. عرفا بودیم

رفت  آمد، مى ى دستشان مىا گردانند بھ آن طرف، ھر چھ دستشان ھر آیھ ھمھ چیز را بر مى
آن طرف مثل تفسیر عبدالرزاق، خوب، او مرد بسیار دانشمندى، مرد با فضیلتى است، اما 

یك وقت ھم گرفتار شدیم . ھمھ قرآن را برگردانده آن طرف كانھ قرآن با این كارھا كار ندارد
ً       گردانند بھ این طرف اصال  بھ معن بھ دستھ دیگرى كھ ھمھ معنویات را برمى . ویات كار ندارد                      

ند، اش مثل ھیتلر كھ او آمد كھ دنیاگیرى كند و كشورگشایى ك اسالم آمده براى اینكھ ھم طریقھ
 )١۶۴.(»اسالم ھم آمده كشورگشایى كند

ً        این بیانات بسیار روشنگرى است از ایشان كھ بھ نظر من كامال  نشان مى«  دھد كھ فكر                                                         
علیرغم اینكھ بھ آن . رفانى پیشینیان نبوده استایشان بھ ھیچ وجھ در بست در اختیار فكر ع

كردند، كسى  نوشتند، از آن عارفان دفاع مى نھادند، بر آن كتابھا شرح مى ھا حرمت مى اندیشھ
ھایى كھ نسبت بھ او  اى تنگ نظریھا و خشك مغزى كردند و از پاره چون حافظ را مطرح مى

آموختند كھ مطلب  ھ اینھا گویى بھ ما مىكردند، اما در كنار ھم شده گلھ و اظھار تأسف مى
در روزگار حاضر ما احتیاج داریم . اند چنان نیست و تمام راه آن نیست كھ آن بزرگان رفتھ

تواند بھ شیوه دیگرى باشد چنان نیست كھ  و باید بیندیشیم كھ اعمال و تطبیق راه عارفان مى
اند، ما با حفظ ارزشھا  رش نھادهاند، روش خوبى ھم در كنا ھر ارزشى كھ آنان پیش نھاده

اى بدمیم، در یك كالم باید عارف این عصر بود، ھمچنان  توانیم در كالبد روشھا روح تازه مى
توانند  خورند و شفقت بر خلق دارند، مى و آنانكھ غم خالیق مى. كھ باید فقیھ این عصر بود

در مھار زدن بر قدرت  عارفانھ زمام حكومت را در دست گیرند و سلوك عرفانى خویش را
 ).١۶۵(»ھنم را از ھمین جا خاموش كنندو ثروت جستجو كنند و آتش ج

ام بر خود  من از بیان نشان دادن چنین عارف و روش عرفانى كھ خود دیده و لمس كرده   
اند، واى اگر از پس این روز  لرزیدم و با خود اندیشیدم كھ اگر سایر عرفاى ما چنین بوده
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 .بود فردایى
سنگ بنای اولیھ قانون شکنی، قطع کردن قلم و قدم، آدم کشی و استقرار دیکتاتوری با     

 .گذاشتھ شده است» عارف این عصر«دست آقای خمینی و بھ تعبیر آقای دکتر سروش 
عارفى كھ در ھنگامیكھ در ماه اول انقالب وقتى چرخ اعدامھا بحركت آمد و مھندس  -  

شود كسانى را بھ اتھام جرمى در چند ساعت  نتقاد كردند كھ نمىا... صدر و بازرگان و بنى
 ".اینھا مجرم ھستندوھمینكھ ازآنھااحراز ھویت بشود كافى است": محاكمھ و اعدام كرد گفت

نفر زندانى را در عرض چند ساعت محاكمھ و اعدام  ١۴یا وقتى آقاى خلخالى در شیراز  -  
كھ این چھ : این مضمون بھ آقاى خمینى نوشتاى بھ  كرد و آیت هللا محالتى در نامھ

نفر را محاكمھ و اعدام  ١۴اسالمى است كھ قاضى آن آقاى خلخالى در عرض چند ساعت 
و یا در . انقالب از این چیزھا زیاد دارد: كرده است؟ آقاى خمینى در جواب وى نوشتھ بود

نفر  ٣٨٠٠د كھ بھ فرمان خمینى در زندانھاى كشور در عرض چند شب حدو ۶٧سال 
)                   ١۶۶.(آمیز آقاى منتظرى نیز راه بجائى نبرد ھاى اعتراض زندانى را اعدام كردند و نامھ

كند، با  آیا آقاى خمینى كھ در طول رھبرى خود در جمھورى اسالمى قتالیت را روش مى 
تردانستن نھد ھمشأن و بل باال مولوى كھ اساس عرفان خود را بر عشق و محبت بنا مى

تواند در پى  جفاى بھ مولوى و سایر عرفا نیست؟ و آیا اصوال  چنین  تفكر و بینشى مى
 مردم ساالرى، استقالل و آزادى باشد؟

رى پرداخت و موجب از زمانیكھ آقاى دكترسروش خارج از حوزه والیت فقیھ بھ روشنگ   
... یژه مولوى، حافظ وھاى ایشان، بو از مسائل شد، اینجانب از بحث بعضیروشن شدن 

قصدم از بیان این مطلب، ذكر این نكتھ است كھ دگراندیش باید روى . ھا بردم حظ و بھره
  .گفتھ ھایش حساب كند كھ چھ تأثیر مثبت و منفى ممكن است در جامعھ برجاى بگذارد

 

 كشور از خارج در سیاسیون و روشنفكران بینش و فكر 
  

نب گروھھاى مختلف چپ و یا روشنفكران چپى و الئیك در خارج از كشور آنچھ از جا   
انتشار پیدا كرده است، با افكار ونظرات روشنفكران و سیاسیون چپ در داخل كشور تفاوت 

ً                          در خارج تنھا بھ دلیل جو نسبتا  آزاد و دسترسى بھ انواع و . اساسى چندانى وجود ندارد                              
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زنظرات گذشتھ ونظرات و یا انتقادات اى ا اقسام منابع دست اول و تجدید نظر شده در پاره
گشت،  جدیدى كھ در دنیاى كمونیسم و سیوسیالیسم وسیلھ متفكرین و ایدئولوگھا پدیدار مى

اما ھستھ اساسى ھمھ آنھا بر . گرفت ھماھنگى بیشترى داشت و مطالب نوترى را در بر مى
گروه انقالبى و  نوع دیگرى از والیت فقیھ نظیر دیكتاتورى پرولتاریا، دیكتاتورى یك

 .كشاندن مردم با قدرت بھ سمت و سوى جامعھ بى طبقھ استوار بود
غالب گروھھاى چپ متشكل در كنفدراسیون جھانى دانشجویان و یا گروھھاى مستقل    

خارج از آن و سایر روشنفكران و سیاسیون چپ بستھ بھ اینكھ بھ كدامیك از قدرتھاى 
یشترى داشتند، ھمان راه و روش را با تغییراتى براى بلوك چپ، دلبستگى و یا وابستگى ب

كردند بر  دادند و یا تبلیغ مى كردند و ایده و نظراتى كھ انتشار مى كشور خود تجویز مى
آنچھ در مورد برنامھ، فكر راھنما، و نیروى جانشین وسیلھ اینھا . ھمان سیاق استوار بود

 :دشون انتشار پیدا كرده است، بدو دستھ تقسیم مى
دستھ اول ترجمھ تمام و یا بخش ھایى از منابع و آثار لنین، ماركس، انگلس، استالین،    

دستھ دوم كھ با الھام از منابع دست اول برشتھ تحریر درآمده  .گیرد را در بر مى...مائو و
است، نظرات و راه حلھاى ارائھ شده و روشھاى پیاده كردن و بدست گرفتن قدرت 

است و در این راستا، دستھ و گروھى راه و ... ن، كوبا، ویتنام وبطریق، شوروى، چی
دانستند و گروه دیگر روش و  روش لنین و یا استالین را براى كشور خود ضرورى مى

 .گوارا، فیدل كاسترو و یا انور خوجھ را مشى مائو، چھ
بدست در مجموع تمام گروھھا و روشنفكران و سیاسیون چپ برنامھ تدوین شده براى    

گرفتن قدرت و تغییر حكومت و اداره كشور و نیروى جانشین كھ در اختیار داشتند ھمان 
. كردند ھاى مختلف بود كھ آنرا تبلیغ و ترویج مى ھاى تدوین شده بلوك چپ در زمینھ نسخھ

اما در رابطھ با آزادى و مردم ساالرى و زیست در آزادى و استقالل كمتر اثرى بچشم 
آثاریكھ در داخل و خارج از كشور انتشار پیدا كرده است، بستر جامعھ را غالب . خورد مى

كرد و براى از پاى در آوردن رژیم مواد و مصالح  براى حذف سلطنت و رژیم شاه آماده مى
ھاى موجود نوع  زیادى در برداشت اما براى فرداى رژیم ھمانطور كھ گفتھ شد، نسخھ

  .دیگرى از والیت فقیھ بود
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 كشور از خارج در مذھبى ملى و مذھبى سیاسیون و شنفكرانرو 
  

روشنفكران و سیاسیون مذھبى و ملى مذھبى و دانشجویان مسلمان خارج از كشور زیر    
ھاى چپ بودند و بدلیل اعتقادات مذھبى و استقالل و آشنا بھ  بمباران تبلیغات شدید گروه

بت بھ ماركسیسم و كمونیسم و راه روش آنھا اى نس ھا و انتقادات ریشھ اى از نارسایى پاره
كھ توسط بعضى از ایدئولوگھا و متفكرین احزاب چپ و سایر اندیشمندان وارد شده بود، 

اما از طرف دیگر از . ھاى چپ موافق باشند ھاى تدوین شده گروه توانستند با نسخھ نمى
تلف فلسفى، اقتصادى، ھاى مخ نداشتن برنامھ تدوین شده و چگونگى علم مبارزه در زمینھ

 .برند رنج مى... اجتماعى، سیاسى و
ھاى دیگر  بھ بعد كھ سازمان مجاھدین خلق و بعضى از اشخاص و گروه ۴٩از سالھاى   

ھاى مختلف فلسفى،  ھاى تدوین شده در زمینھ و بعضى از نتیجھ" علم مبارزه"اسالمى،
ا پذیرش خدا و یا آشتى دادن دین اى و ب اقتصادى، اجتماعى را با تغییراتى جزئى و حاشیھ

ھا بیش از  با علم مبارزه كمونیستھا را پذیرفتھ بودند، دانشجویان مسلمان و ملى مذھبى
این ھم : شد پیش در فشار گروھھاى چپ قرار گرفتند و مرتب از ھمھ جھت گفتھ مى

ھایى مسلمانان و سازمانھاى مبارز اسالمى كھ سرانجام در مقابل علم مبارزه و راه ر
اند، چرا نباید شما از آنھا سرمشق گرفتھ و  ھا و جامعھ بى طبقھ سر تعظیم فرود آورده توده

ھا گردن بگذارید و از این فلسفھ ایستا راحت  با علم مبارزه آشتى كنید و بھ راه رھایى توده
 .بشوید

اقر صدر بھ گرچھ انتشار دو كتاب مھم و پرارزش فلسفتنا و اقتصادنا كھ توسط سید دمحم ب   
عربى برشتھ تحریر درآمد و بھ فارسى تحت نام فلسھ ما و اقتصاد ما ترجمھ و انتشار پیدا 
كرد، مواد و مصالح زیادى در برابر حملھ و ھجوم كمونیستھا در برداشت و پاسخگوى 

ھاى تدوین شده نظیر  شد بھ آنھا بعنوان نسخھ بعضى از اشكاالت و ایرادات بود اما نمى
 .ماركسیستھا داشتند نگریستآنچھ كھ 

در كتاب اقتصاد ما، اقتصاد ماركسیستى و كاپیتالیستى بھ نقد كشیده شده و با اقتصاد    
اسالمى كھ نھ اقتصاد ماركسیستى است و نھ كاپیتالیستى و راه سومى است بھ جنگ 
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 .انداختھ شده ودر این جدال اقتصاد اسالمى پیروز بدر آمده است
یز، فلسفھ ماتریالیستى نقد شده و با بیان حركت جوھرى كھ مالصدرا در فلسفھ ما ن   

مبتكر آن است، آنرا با حركت دیالكتیكى بھ جدال انداختھ و فلسفھ اسالمى را بر آن غلبھ 
ً          روشنفكران مسلمان و ملى مذھبى و دانشجویان مسلمان كھ بعضا  در اطراف . داده است                                                        

جویان فعال و سپس از ھم جدا شده بودند، ھر جبھھ ملى دوم و كنفدراسیون جھانى دانش
ً            كسى بھ دنبال كار درس و بحث خود رفتھ بود تا سرانجام با شرحى كھ قبال  رفت در سال                                                                   

ھا، خبرنامھ جبھھ ملى سوم با شعار  مذھبى - ھا و ملى  با جمع شدن بعضى از ملى ۴٧
مقارن این تاریخ نیز  ، انتشار پیدا كرد،»حكومت ملى ھدف جبھھ ملى ایران است«استقرار 

نھضت  ۵٢اتحادیھ انجمنھاى اسالمى دانشجویان در اروپا شكل گرفت و سپس در سال 
 .آزادى خارج از كشور اعالن موجودیت كرد

بھ بعد مركزى براى نشر  ١٣۵٠اتحادیھ انجمنھاى اسالمى دانشجویان كم كم از سال    
آمد و با برگزارى سمینارھا و افكار و نظرات متفكرین اسالمى در خارج از كشور در

شد و غالب مطالب مھم  كنفرانسھاى فرھنگى، مطالب مختلف بھ بحث و بررسى گذارده مى
بحث ایدئولوژیكى تحت نام دین، كدام  ۴٩ -  ۴٨در سال . كرد آن سپس انتشار پیدا مى
توسط دكتر بھشتى مطرح شد كھ سپس بصورت جزوه انتشار .. مسلك؟ و انسان و آینده و

اى تحت عنوان جھاد در اسالم نیز از دمحم مجتھد شبسترى چاپ و توزیع  جزوه. یدا كردپ
اى نیز تحت عنوان  دو مقالھ درباره اقتصاد اسالمى از دكتر حسین نمازى و جزوه. شد

توطئھ یا تحول در رابطھ باتحول ادعاى سازمان مجاھدین از اسالم بھ ماركسیسم از ھمین 
البتھ اتحادیھ بجز طبع بعضى از كتب و جزوات تحقیقى چندین . دنویسنده چاپ و منتشر ش

اسالم مكتب مبارز، مجموعھ كرامھ قدس، اطالعیھ متفرقھ و موسمى : نشریھ دیگر بنام
 .كرد منتشر مى

صدر تدوین و در مجلھ  بھ بعد سلسلھ مباحثى مھم و تحقیقى توسط آقاى بنى ۵٠از سال    
ت و بعضى از آنھا در سمینارھاى آموزشى بھ بحث و اسالم مكتب مبارزه انتشار یاف

 .بررسى گذارده شد و سپس بھ زیور طبع آراستھ گردید
صدر در اروپا  تا پیروزى انقالب رئوس كلى مباحث و مسائلى كھ آقاى بنى ١٣۵٠از سال  

  :اند بشرح زیر است مطرح كرده و منتشر شده
 :در زمینھ 
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 پایھ توحید و توحید و تضاد روش شناخت بر: فلسفھ و جھان بینى 
 بعثت دائمى و چھارچوبى براى اندیشھ و عمل: حركت و اندیشھ 
 شناسى واحد پیش آھنگ، جامعھ(شناسى خانواده  جامعھ:رابطھ با خانواده 
 زناشویى، تارعنكبوتى خانواده، وظایف زناشویى در تمركز و تكاثر 
 ...)قدرت و زن در شاھنامھ و 
 :در باره 
 اصول ضابطھ و رابطھ حكومت اسالمى و برنامھ حكومت اسالمى : حكومت 
 ایدئولژى شاھشناھى، ایران بر لبھ پرتگاه، نفت و سلطھ: قدرت ورژیم پھلوى 
 اقتصاد توحیدى: اقتصاد 
 زور علیھ عقیده: تحول سازمان مجاھدین 
 كیش شخصیت و تعمیم امامت: اجتماع و انسان 
مدرس و استقالل، و انتشار نطقھا و مكتوبات مصدق  موازنھ عدمى،: آزادى و استقالل 

 طلبى و آزادیخواھى تز موازنھ منفى بعنوان سمبل استقالل
تعمیم امامت كھ ابتدا بحثى بود در رابطھ با موانع : باسازماندھى و موانع آن در رابطھ 

در  تر داشت و سپس آن بحث بصورت كلى داخلى كھ اتحادیھ را از حركت و پیشرفت باز مى
و عالوه بر اینھا  منتشر شد ۵٨ایران بصورت كتاب تعمیم امامت در آمد و در اوایل سال 

ھاى خبرنامھ در رابطھ با مسائل سیاسى، اقتصادى، فرھنگى  بسیارى از مقاالت و سرمقالھ
 .مطرح شده است... و اجتماعى و

رھا و پیشنھاد با مطرح كردن این بحثھا و شركت در جلسات مختلف سخنرانى و سمینا   
بحث آزاد در نقاط مختلف اروپا و در بین مجامع مختلف دانشجویان بمرور بر جو حاكم 

دیدند وى در برابر تمام مخالفان  دانشجویى غلبھ كرد و توده دانشجویان مسلمان ھم كھ مى
ایستاده و پاسخگوى شبھات و اشكاالت آنھاست و بر خالف گذشتھ یك مسلمان است كھ 

خواند، شاد و خوشحال بودند و در برابر مخالفان  بحث آزاد و تبادل نظر فرا مى ھمھ را بھ
 .كردند احساس غرور و سربلندى مى

با وجود مطرح كردن ھمھ این مباحث و شكستن جو ضداسالم، بدالیل زیر، آن مباحث    
 :نفوذ و ریشھ الزم را در بین توده دانشجویى پیدا نكرد

 .صلھ زمانى چند سالھ و در جمع ھاى محدود در اروپا مطرح گردیدتمام این مباحث در فا -  



١٤٨     

  

 تعداد محدود دانشجویان مسلمان و عالقمند بھ اینگونھ مباحث در خارج از كشور -  
 .ھاى بعضى از معاندین و حسودان سمپاشى -  
ً                                        صدر معموال  در سخنرانى مطالب را ساده و روشن بیان مى آقاى بنى: شیوه نگارش -   كند           

ً        برد كھ غالبا  خواننده ا در نگارش قلم سختى بكار مىام كند و از كار  ھاى خود را خستھ مى             
اما وى كمتر بھ این . شد انتقادات زیادى در رابطھ سختى مطالب ایشان مى. دارد باز مى

  :اى نوشتھ بود یك بار خواننده. كرد مطلب توجھ مى
ر عمیق و با ارزش بودند ولى افسوس بسیا) صدر یعنى بنى(سلسلھ بحثھاى آقاى موسوى «  

ا كردن كھ قلم مشكل و عبارات كمى نارسا داشت، بطوریكھ گاھى دقایق زیادى را براى پید
 )١۶٧.(»كردیم معنى یك لغت صرف مى

 ... و -  
صدر در رابطھ با استقالل و آزادى،  اى كھ آقاى بنى گفتنى است كھ تمام مباحث ریشھ   

حكومت مطرح كرد نھ تنھا ھیچ وجھ مشتركى با والیت فقیھ حكومت اسالمى و برنامھ 
بویژه كتاب تعمیم امامت كھ بیشتر در جھت آزادى . نداشت، بلكھ در جھت ضدیت با آن بود

صدر ھمراه پرواز انقالب بھ  و مردم ساالرى و زیست در آزادى است، بعد از اینكھ آقاى بنى
گیرى انقالب در ایران با نام و بى نام  ران اوج                                 ً      تھران آمد، بعضى از كتابھاى وى قبال  در دو

چاپ شده بود و با وجودیكھ خود وى ھنگام ورود بھ تھران سخنرانى و بحث آزاد را 
پرداخت، در آن جو طوفان زده،  اى از مسائل مى شروع كرد و ھمھ روزه بھ توضیح پاره

ساسى و تا رفت كھ افكار اى و ا           ً                                          مردم غالبا  بدنبال حل مسایل سیاسى بودند تا مسایل ریشھ
و نظرات وى در بین توده مردم نفوذ پیدا بكند و ریشھ بدواند با وارد شدن بھ صحنھ 
ریاست جمھورى و حذف از ریاست جمھورى یكباره كتابھا، افكار و عقاید وى نیز بدلیل 

 .داد جو شدید سانسور از صحنھ حذف شد و كسى جرات مطرح كردن آن را بخود نمى
فضاى خالى و جو شدید سانسور، تنھا صداى باقیمانده صداى آقاى خمینى و  در آن   

روحانیت بود كھ با جذبھ معنوى و قداست ایجاد شده در اطراف آقاى خمینى بعنوان رھبر 
شیعیان جھان و نایب امام زمان و سلطھ وى بر كل دستگاه روحانیت فضاى جامعھ و زمان 

  .بگویم اسالم متمركز بر قدرت مسلط گردید آماده پذیرش والیت فقیھ و یا بھتر
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  انقالب كردن مستثنى - ٤ 
    
رسد كھ روشنفكران، جامعھ شناسان، محققان و پژوھشگران ما اعم از  چنین بنظر مى 

جریانھاى چپ و راست و یا مسلمان، تحلیل جامعى از انقالبھاى گذشتھ نظیر انقالب كبیر 
و بھ ھمین علت در مراحل . نداشتند... ب چین و، انقال١٩١٧فرانسھ، انقالب اكتبر 

ھا  گیرى انقالب و در آستانھ پیروزى آن و چند سال اول انقالب و حتى براى بعضى اوج
اى از سایر انقالبھاى گذشتھ بھ حساب  سالیان بعد از آن و حتى ھنوز تافتھ جدابافتھ

متشابھى در تمام آنھا سارى ھمھ انقالبھاى گذشتھ مراحلى را طى كرده و قوانین . آورند مى
و جارى بوده است و بستھ بھ شرایط فرھنگى، دینى، آداب و سنن اجتماعى و وضعیت 

شود آنھا را از یكدیگر  خاص ھر كشور، تا حدودى نتایج متفاوتى ببار آورده كھ مى
 .تشخیص داد و وجھ تمایز آنھا را پیدا كرد

گذشتھ، وضعیت اجتماعى، فرھنگى، مذھبى  مسلم است كھ در ھر كدام از این انقالبھاى   
شان در آن بى تاثیر نبوده و اثرات مختلف این مسایل را در ھمھ  و آداب و سنن اجتماعى

اگر كار تحقیق و مطالعھ را از سطح بھ عمق و بھ باطن این . شود مشاھده كرد آنھا مى
با وجود ظاھرى متفاوت از انقالبھا ببریم، بھ این نتیجھ خواھیم رسید كھ ھمھ این انقالبھا 

                                                         ً اند، از مراحل و گذرگاھھاى یكسانى عبور كرده و نتایج تقریبا   قوانین مشابھى پیروى كرده
 .اند مشابھى ببار آورده

ھا و  در حقیقت ھر گروه، دستھ و صاحبان طرز تفكرھاى مختلف بیشتر آن قسمت از داده   
بھ طرز فكر خودشان و اثبات آن طرز  دادند كھ بیشتر اطالعات  را مورد تحقیق قرار مى

. ھاى مثبتى برخوردار بوده است كرده و یا از ھستھ تفكر نزدیك بوده و یا آن را اثبات مى
كمتر بھ این فكر بودند كھ انقالبھا را از این نقطھ نظر مطالعھ كنند كھ آنھا چھ مسیرى را 

داشتھ و چھ نتایج مثبت و منفى اند، از چھ قوانینى تبعیت كرده، چھ نكات یكسانى  طى كرده
 اند؟  ببار آورده

اى علیھ  بدون توجھ بھ نتایج ببارآمده از انقالبھاى گذشتھ، از آن انقالبھا بھ عنوان وسیلھ 
شد كھ بشود از  ھا و اطالعات، بھ آن قسمتى استناد مى از داده. شد رژیم سلطنتى استفاده مى
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سھولت و روشن شدن كار الزم است كھ در یك براى . آن علیھ شاه و رژیمش استفاده كرد
را بھ دو ... روشنفكران، جامعھ شناسان، پژوھشگران، سیاستمداران و: رده بندى كلى

ھاى  البتھ ھر دستھ و گروه در درون خود بھ شاخھ. جریان چپ و راست تقسیم كنیم
شوند و  مختلفى كھ نشان دھنده طیفھاى گوناگون از یك طرز تفكر كلى است تقسیم مى

  :سپس وضعیت انقالبھاى گذشتھ رااز دید كلى این دو جریان عمده مورد بررسى قرار دھیم
  

 ھا چپى دست - ١ 
  

دست چپى، انقالبھایى ... قریب بھ تمامى روشنفكران، پژوھشگران، سیاستمداران و   
ً         را با یك دید كامال  مثبت مور... نظیر انقالب اكتبر، انقالب چین، انقالب كوبا و د ارزیابى                  

و انقالب چین كعبھ  ١٩١٧دادند و در واقع این انقالبھا و بھ خصوص انقالب اكتبر  قرار مى
تمام آمال و آرزویشان این بود كھ روزى شاھد . شد آمال و آرزوى آنھا محسوب مى

با یك چنین دیدى الجرم جز . پیروزى یك چنین انقالبھایى در كشور خودشان باشند
دیدند جز حسن چیز  ھر چھ مى. دیدند انقالبھا چیز دیگرى را نمى ھاى مثبت این جنبھ

در آن روزھا اینقدر عاشق و شیفتھ این انقالبھا بودند كھ اگر خداى ناكرده . دیگرى نبود
شدند و از جنبھ عملى و یا نظرى و تئورى آن،  گاھى در بعضى مواقع با بحرانى روبرو مى

پاسخگویى منطقى آن نبودند، در این قبیل مواقع یا  شدند كھ قادر بھ مورد سئوال واقع مى
آمدند و یا استداللشان این بود كھ چون این مخالفان قدرت فھم و درك واقعى و  كوتاه مى

علمى ندارند نباید سر بسرشان گذاشت و یا اینكھ با تعصب خاص بھ دفاع غیر منطقى 
، غیر علمى، ارتجاعى، منفعل پرداختند و یا با چاشنى زور و چند برچسب مثل بورژوا مى
 .كردند مطلب را تمام مى... و

ھاى چپ، تمایل بھ یكى از انقالبھاى اكتبر و یا چین و یا ھر دو داشتند وبھ  اغلب گروه   
ً      غالبا  حاضر . دیدند ھاى مختلف، وجود خودشان را در آن عجین شده مى خاطر وابستگى      

ى آنروز، چین، آلمان شرقى دیده بودند و نبودند كھ نكات منفى را كھ در كشورھاى شورو
در " نالیدند و یا احیانا یا مسائلى كھ بر سر خودشان آمده بود و خود در درون از آنھا مى

. ھاى مھمى پى برده بودند، آنھارا در معرض افكار عمومى قرار دھند طول زمان بھ كاستى
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دیدن عیب معشوق نیست و  قادر بھ" ھا اغلب نظیر عاشقى كھ عمال ھا و دستھ این گروه
اى  خواھد كھ نكتھ بیند جز حسن چیز دیگرى نیست و حتى دلش نمى ھر چھ را در او مى

 .كردند منفى در مورد معشوق خود از كسى بشنود، عمل مى
براى كشور ما با توجھ بھ ... اینكھ آیا انقالبھایى نظیر انقالب اكتبر و یا انقالب چین و   

كردند این  كردند و تنھا بھ چیزى كھ فكر مى             ً        اسب است، اصال  فكر نمىاوضاع و احوال آن من
شود در كشور خود آنرا پیاده و بھ انقالب مادر وصل  بود كھ چگونھ و بھ چھ طریقى مى

كردند و نكاتى را یادآور  شدند و مسالھ را تحقیق مى اگر ھم زمانى كسانى پیدا مى. كرد
یى چھ در عمل و چھ در نظر در مورد انقالبھا بود، شدند كھ حكایت از بعضى از نارسا مى

سیل تھمتھاى مختلف نظیر بورژوا، كاپیتالیست، خرافى، جاسوس، جیره خوار، آلت دست 
 )١۶٨.(شد بھ سوى او سرازیر مى... امپریالیسم، لمپن و

ً                                     ھاى مختلف و یا كسانى كھ ظاھرا  چپ نبودند و بھ اسالم اعتقاد داشتند ول بودند گروه    ى                              
بھ این انقالبھا نیز تمایل پیدا كرده بودند و تنھا نقطھ منفى این ایدئولوژى را نفى 

كردند و آن را  دانستند و بھ مابقى آن بھ عنوان نجات دھنده بشر نگاه مى ماوراءالطبیعھ مى
ل مشكالت كشور خود مى              ً       شدند كھ عمیقا  نتایج  دانستند و لذا كمتر حاضر مى            ّ                   راھگشا و حال 

مورد  - ھاى تئورى و نظرى  ھاى عملى و چھ از جنبھ چھ از جنبھ - این انقالبھا را  و اثرات
بردند كھ بخش  مطالعھ جدى قرار دھند، بلكھ بھ عكس تمام سعى و كوشش خود را بكار مى

بخشى كھ . ھاى تئورى آنھا را بر وفق نظریھ اسالم اثبات و استدالل نمایند ھایى از نظریھ
خاطر وجود جو سانسور و خفقان قادر نبودند كھ متون اصلى آنھا و درون كشور بودند بھ 

اند را مورد بررسى و  ھاى نظرى آن كرده تجدید نظرھایى كھ ایدئولوگھا نسبت بھ جنبھ
ھاى  ھاى دست دوم و سوم و یا بھ ترجمھ تحقیق قرار دھند و در این رابطھ اغلب بھ متون

و لذا ھمیشھ از لحاظ تئورى و نظرى یكى دو كردند  اى دسترسى پیدا مى دست و پاشكستھ
بخش . تر بودند و اغلب از مسایل تجدید نظر شده اطالعى نداشتند دھھ از خود آنان عقب

بردند و بھ متون اصلى و  دیگرى از گروھھاى چپ كھ در خارچ از كشور بھ سر مى
ا معتقدان  خود ھا و ی ھاى مختلف این انقالبھا وسیلھ غربى تحقیقات وسیعى كھ در زمینھ

 .كردند این ایدئولوژى انجام شده بود دسترسى داشتند نیز كمتر بھ آنھا توجھ مى
اینان نیز از ھر چیزى كھ ایده و دنیاى مبتنى بر آمال و آرزویشان را بھ زیر سئوال    
یارى از رھبران جستند و با وجودى كھ فالسفھ بزرگ غرب و بس برد، بیزارى مى مى
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غربى و نیز پژوھشگران مختلف مطالب متنوع و گوناگونى در نقد  ھاىاحزاب چپ كشور
 - گرفتند و بھ دالیل روحى  فلسفھ مورد عالقھ شان انتشار داده بودند، ھمھ آنھا را نادیده مى

گشت كھ  طرفانھ براى آنھا فراھم نمى روانى، فرھنگى و بعضى وابستگیھا، امكان تحقیق بى
 :شود اشاره مىبھ بعضى از دالیل آن در زیر 

بھ خاطر غارت و چپاولگرى، كھ كشورھاى بھ اصطالح آزاد با سوابق استعمارى و  - ١ 
امپریالیستى خود نسبت بھ ملل تحت سلطھ و عقب افتاده در پیش گرفتھ بودند و از تمام 

كردند و مانع پیشرفت و استقالل این  امكانات آنھا بھ نفع كشورھاى خود بھره بردارى مى
 .شده بودندكشورھا 

ھاى مختلف توجھ خاصى مبذول  ھا بھ مسالھ چپ و ماركسیسم از جنبھ غربى - ٢ 
ھاى نظرى و علمى و عملكرد آنھا و  داشتند و تحقیقات جدى و جامعى نسبت بھ جنبھ مى

نتایجى كھ در اثر این طرز تفكر در كشورھاى تحت سلطھ این رژیم جدید بوجود آمده بود 
ن پژوھشھا و تحقیقات براى خود كشورھاى آزاد كارگشا بود و ای. آوردند بھ عمل مى

ولى چون ملل تحت سلطھ . داد بسیارى از حقایق درونى كشورھاى كمونیستى را نشان مى
شدند، مبارزین و عالقمندان  زده وسیلھ ھمین كشورھاى آزاد، چپاول شده و مى و استعمار

 .جستند تحقیقات و منابع سود مىھا كمتر از این  بھ سرنوشت كشور خویش و نیز چپى
از طرف دیگر چون كشورھاى بلوك شرق و در رأس ھمھ آنھا اتحاد جماھیر شوروى  - ٣ 

با طبل و دھل و دستگاھھاى عریض و طویل تبلیغاتى خود نداى آزادى و آزادیخواھى 
ھاى مادى و معنوى خود بھ كشورھاى تحت سلطھ غرب آنھا را بھ               ً       سرداده و بعضا  با كمك

جرگھ خود كشیده بودند، این كشورھا، خود بھ مبلغین آنھا تبدیل شده بودند و بدون اینكھ 
تحقیق جدى نسبت بھ آزادى در درون مرزھاى خود این كشورھاى كمونیستى بعمل آورند، 

كردند و حتى از دیكتاتورى كھ احزاب كمونیست در كشورھاى  كوركورانھ از آنھا دفاع مى
این پیروى كوركورانھ و . خاستند ورده بودند، بھ دفاع جدى بر مىمتبوع خود بھ وجود آ

پذیرش حزب كمونیست شوروى بھ عنوان حزب آزاد كننده بشریت از یوغ استعمار و 
تمایل و عشق . لقب گرفتھ بود" مركز احرار عالم"استثمار بھ جایى رسیده بود كھ مسكو 

ه، خود مانع دیگرى براى تحقیقات و بھ این كعبھ آمال و آرزو و تبلیغات وسیع و گسترد
 .پژوھش بى طرفانھ بود

اتحاد جماھیر شوروى و سایر كشورھاى بلوك شرق بھ خاطر دست اندازى بھ  - ۴ 
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كشورھاى دیگر و پیدا كردن جاى پایى در این كشورھا براى خود در ھر كشورى با بذل و 
وھھایى را بھ مرور ھاى مختلف گر بخششھاى مختلف مادى، معنوى، فرھنگى و رایزنى

تبدیل بھ عامل خود در این كشورھا كرده بودند كھ این نیز مانعى براى تحقیقات آزاد بى 
 .آورد طرفانھ بودجود مى

ایكھ كشورھاى بلوك شرق و بھ  برقرارى جو سانسور، ھمراه با تبلیغات گسترده - ۵ 
اھداف و خصوص در رأس آنھا شوروى و چین نسبت بھ حقایق درونى كشور خویش، 

استراتژى و نیز دستآوردھاى خود براى گروھھاى متمایل و طرفدار در كشورھاى دیگر 
شد این گروھھا كمتر قادر باشند بھ حقایق و رویدادھاى  برقرار كرده بودند، موجب مى

ً                                    واقعى این كشورھا دسترسى پیدا بكنند و احیانا  اگر بعضى از آنھا از كنھ مسئلھ مطلع                                             
كردند و با برچسب زدن آنھا را از میدان بدر  ى آنھا را بایكوت مىشدند، بھ نحو مى
این نیز مانعى دیگر براى . فھمیدند كھ دیگر كار از كار گذشتھ بود و یا زمانى مى. كردند مى

 .تحقیقات بى طرفانھ بود
مردم ما و بالطبع روشنفكران، . مھمترین عامل وضعیت فرھنگى و روحى خودماست - ۶ 

اغلب . پردازند كمتر بھ كار پژوھشى و تحقیقاتى جدى مى... سیاستمداران وپژوھشگران، 
كسانى كھ با مسایل اجتماعى در كشور ما سروكار دارند مایلند بھ كارى بپردازند كھ نتیجھ 
آن فورى عایدشان شود و لذا بھ آن سرى از كارھایى كھ متضمن تحقیق طوالنى و مستمر 

طبیعى است كھ بیشتر بھ مسایل احساسى و . دھند ن مىباشد كمتر از خودشان رغبت نشا
ھاى احساسى مردم و قھرمان پرورى آنھا  و چون روى نكتھ. شوند انگیز كشیده مى ھیجان

ھا و نقاط ضعف  اند، كمتر بھ كاستى گذارند و ھمیشھ از ملت خود قھرمان ساختھ انگشت مى
 .پژوھشى است كند كھ این خود مانع جدى ھر تحقیق و آنھا برخورد مى

اند كھ زندگى خود را تحت ظلم و ستم گذرانده  در طول تاریخ كشور ما، اشخاصى بوده - ٧ 
افرادى از بین اینھا كھ . اند و سختى و فشار را با گوشت و پوست خود لمس كرده

ھا بى تفاوت بمانند تمام سعى و تالش خود را در راه  اند در برابر این ظلم و ستم نتوانستھ
در این . اند ه و تغییر آن وضعیت و آزاد و رھا ساختن مردم و كشور صرف كردهمبارز

ھا و  اند كھ بعد از بررسى میان، روشنفكران، پژوھشگران و سیاستمدارانى ھم بوده
ھاى  ھا و ایدئولوژى مطالعات خود عاقبت االمر چاره كار را توسل و پیروى از سیاست
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ا یا متابعت از مشى فكرى و سیاسى شخصیتھایى كشورھاى دیگر مانند انگلیس و آمریك
واز این رھگذر افرادى بھ خدمت منافع این . اند مانند مائو،انور خوجھ ودیگران تصور كرده

اند کھ در بدو امر  اند و نقش ستون پنجم را در كشور خویش بازى كرده كشورھا در آمده
اند و  حوصلھ كار جدى نداشتھچون بسیارى از آنھا . براى رھا سازى مردم خود بوده است

شود با كمك این  اند كھ بھ سادگى مى كره اند و فكر مى اند عجول بوده یا اگر ھم داشتھ
كشورھا، كشور خود را از زیر یوغ ظلم و ستم آزاد كنند، بدون تحقیق بھ این در و آن در 

شورھا اند،دردام این ك زده و با در باغ سبزى كھ این كشورھابھ آنھا نشان داده
اند كھ درنتیجھ یا بصورت عامل آنھا عمل كرده و یا از لحاظ نحوه عمل و تفكر  فروغلطیده

در میان این دستھ، گروه . و شیوه زندگى و اداره كشور ھمچنان متمایل بھ آنھا شده اند
طلبى ومنافع شخصى خویش در خدمت  فرصت طلبانى ھم ھستند كھ تنھا از روى فرصت

 .اند بیگانگان در آمده
شد كھ برخى روشنفكران، جامعھ  عواملى كھ ذكر شد و نیز عوامل دیگر مانع از آن مى   

شناسان، سیاستمداران و گروھھاى چپ ما قادر باشند كھ بھ كنھ انقالبھاى گذشتھ و سیر 
تحول آنھا و نیز قوانین سارى و جارى متشابھى كھ در ھمھ آنھا یكنواخت بوده است و 

 .ى وھدف نھایى سردمداران آنھاكھ استقراریك قدرت متمركزبود پى ببرندبویژه بھ استراتژ
 

 انقالب بھ نسبت چپ گروھھاى مواضع ١- ١ 
   

گروھھاى چپ كھ تا روزھاى آخر پیروزى انقالب اسالمى، آنرا بایكوت كرده بودند و   
ً                                                         عمال  معتقد بودند كھ یك انقالب مذھبى پیروز نخواھد شد و مذھب كھ  " ھاست افیون توده"   

وقتى انقالب اوج گرفت و در مقابل عمل . چگونھ قادر است انقالبى را بھ پیروزى برساند
 :انجام شده واقع شدند، مواضع مختلفى اتخاذ كردند
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 آن انصار و اعوان و توده حزب  ١- ٢ 
  
طلبى و   رایزنى با  حزب توده و گروھھاى متشكل در حول و حوش آن از روى فرصت   

تر شدند و بھ دستور حزب، اعضاء و ھواداران  ھا، مذھبى از مذھبى) ١۶٩("مادر"حزب 
تعدادى از . ریش گذاشتند و خود را بھ صورت یك مسلمان دو آتشھ حزب اللھى درآوردند

ھواداران و اعضاء حزب توده در ھر جا و در ھر ارگان، سازمان و تشكیالتى كھ كار 
و اینقدر خود را بھ ) ١٧٠(سالمى درآوردندكردند خود را بھ صورت عوامل جمھورى ا مى

كردند و  و بدل مى امام خمینى و حزب جمھورى اسالمى نزدیك كردند كھ باھم اطالعات رد
جلساتى ھم با رھبر حزب جمھورى اسالمى آقاى دكتر بھشتى و دیگران داشتند و باالخره 

 )١٧١.(تر شده بودند از ھمھ خط امامى
توده این بود كھ بھ ھر وسیلھ ممكن بین ملیون و رھبرى استراتژى و برنامھ حزب    

انقالب نفاق و جدایى بیندازند و ھمھ گروھھاى ملى و میھن پرست را از گرد رھبرى 
انقالب و جمھورى اسالمى دورسازند و خود را تا جایى كھ ممكن است نزدیك و حامى و 

ذ در ارگانھاى مختلف را براى پشتیبان واقعى انقالب نشان بدھند و بدین وسیلھ امكان نفو
خود فراھم سازند و با كمك این عوامل اطالعات الزم را براى انجام كارھاى بعدى بدست 

كردند ھنگامى كھ این قسمت از برنامھ آنھا یعنى ایجاد و بروز نفاق و جدایى  فكر مى. آورند
ب و اداره آن جدا بین ملیون و میھن پرستان و رھبرى انقالب كامل شد و آنھا را از انقال
 . شود ساختند، فرصت حملھ نھایى و قبضھ كردن قدرت براى خودشان آماده مى

قادر بھ " آخوند چون مرتجع است و عقب افتاده"اینان بر اساس طرز فكر خویش كھ    
توانند  اداره كشور و انقالب نیست و در نتیجھ تنھا گروه باقى مانده كھ خود آنھا ھستند، مى

لھ گازانبرى و ھمھ جانبھ با كمك كودتا و یا شبھ كودتایى قدرت را از دست آخوند با یك حم
ولى اغلب اینھا از وقایعى كھ در درون خود . بگیرند و خود بر مسند حكومت قرار بگیرند

شوروى و كشورھاى بلوك شرق درحال بوقوع پیوستن بود غافل بودند و ھم غافل از این 
ن پنھان نبوده است و كشورھاى غربى با تمام امكانات خود كھ مسئلھ از دید مابقى جھا

تغییرات و تحوالت داخلى ایران و روابط آنھا را بھ دقت مورد مطالعھ و ارزیابى قرار 
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كوشند كھ این كشور بھ طرف اتحاد جماھیر شوروى در نغلطد  دھند و با تمام قدرت مى مى
 .و جزو اقمار بلوك شرق نشود

ھاى حزب توده بھ رھبرى  اده از عوامل خود از نحوه عمل و برنامھھا با استف غربى   
آنھا این اطالعات را در موقع مناسب در اختیار جمھورى . حزب مادر آگاه شده بودند

اسالمى قرار دادند و این دفعھ، این جمھورى اسالمى بود كھ با حملھ ھمھ جانبھ و ناگھانى 
رجھ اول و دوم حزب توده را بازداشت كرد و خود تمام اعضاء سازمان مخفى و رھبران د

بعد از مدت كمى آنھا را وادار بھ اعتراف بھ جاسوسى، خیانت، توطئھ براندازى علیھ 
آمیز گذشتھ خویش كردند و آشكارا وابستگى ھمھ جانبھ  جمھورى اسالمى و عملكرد خیانت

ذشتھ با زبان و حكومت اتحاد جماھیر شوروى در دورانھاى گ" مادر"خود را بھ حزب 
در نتیجھ احسان طبرى، كیانورى و دیگران بھ صورت عواملى در . خویش آشكار ساختند

دست جمھورى اسالمى درآمدند و الجرم ھرچھ اطالع از این طرف و آنطرف داشتند ھمھ 
و در بعضى مواقع با آنھا رایزنى بعمل آمده . را در اختیار جمھورى اسالمى قرار دادند

ھ نامھ آقاى خمینى بھ گورباچف با اشاره و رایزنى با احسان طبرى عملى است كھ از جمل
  )١٧٢.(گردیده است

 چپ گروھھاى سایر  ١- ٣ 
  
 :سایر گروھھاى چپ بھ سھ دستھ تقسیم شدند   
بھ دلیل . اى از ھمان اوایل انقالب احساس كردند كھ زمینھ براى آنھامساعد نیست عده 

لیرغم تصور و میل آنھا انقالب و رھبرى آن بدست واقع گرایى شان، پذیرفتند كھ ع
مسلمانھا افتاده است و ھمھ چیز در ید قدرت آنھا و كارى ھم در شرایط فعلى از دست شان 

كردند نیست و بلكھ بھ  آید و فھمیدند كھ انقالب در جھت و سمتى كھ شعارھا بیان مى برنمى
دیھاى اجتماعى و فردى پیش سمت یك حكومت مطلقھ و زیرپاگذاشتن ھمھ حقوق و آزا

.. ، انقالب چین، آلبانى و١٩١٧ھاى انقالب اكتبر  اینان چون تا حدودى از تجربھ. رود مى
برخوردار بودند و اطالعاتى داشتند، زودتر از دیگران جھت انقالب را تشخیص دادند و در 

شور نیز اى دیگر در ك اى از آنھاباز راھى كشورھاى خارج گردیدند و عده نتیجھ عده
 .سیاست را بھ كنارى گذاشتند و مشغول فعالیتھاى اقتصادى و كار و زندگى شدند
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گروه دوم نظیر گروه بابك زھرایى و دیگران سعى كردند تا جایى كھ ممكن است بھ    
ھا چون در طول مبارزات خود بیشتر  این تیپ. كارھاى سیاسى و گروھى خود ادامھ دھند

كردند كھ شعارھاى جمھورى اسالمى  تواگرا و چون مشاھده مىشكل گرا شده بودند تا مح
كردند مھم نیست كھ چھ  و انقالب از شعارھاى خودشان ھم خیلى حادتر است، فكر مى

گروھى رھبرى را در دست دارد، مھم اینست كھ اھداف و شعارشان، ھمان اھداف و 
ھا از سیاست  ثر زمینھشعارھاى ماست در نتیجھ با حفظ اعتقادات گروھى و مسلكى در اك

براى گروھھاى . كردند و در بعضى جاھا نیز خنثى بودند حزب جمھورى اسالمى حمایت مى
ً                         چپ اصوال  چند مسئلھ حائز اھمیت بود امپریالیسم آمریكا، دفاع از حقوق كارگران و :        

كشاورزان، الغاء رژیم سلطنتى و شاھنشاھى، ملى كردن صنایع و كارخانجات، حمایت از 
ھاى فوق جمھورى اسالمى تندترین شعار ممكن را  در زمینھ. الب فلسطین و از این قبیلانق
اى شعار تند بود كھ ھم گروھھاى چپ و ھم دیگران  داد و حتى در مواردى بھ اندازه مى

 :انگشت بھ دھان مانده بودند
شعار  شعار مرگ بر آمریكا، ھر چھ فریاد دارید بر سر آمریكا بزنید و شیطان بزرگ، -  

 .سارى و جارى در ھمھ زمانھا و مكانھا شده بود
 .عنوان شده بودكھ آب و برق واتوبوس باید مجانى در اختیار ھمھ قرار گیرد - 
 .مبارزه با امپریالیسم و كاپیتالیسم شعار روز شده بود -  
شاه و رژیم سلطنتى دمحم رضاشاه و اعوان و انصار او، طاغوت و طاغوتچھ لقب گرفتھ  -  
 .ودندب
بازار دادگاھھاى انقالب بعنوان یك دادگاه بھ اصطالح خلقى، داغ بود و بسیارى را بھ  -  

 .جرم ھمكارى با رژیم شاه و آمریكا بھ دیار عدم فرستاده بود
 .نھ شرقى، نھ غربى، جمھورى اسالمى شعار سیاست خارجى كشور بود -  
و " خدا ھم كارگر است"داد كھ  در رابطھ با كارگران و كشاورزان آقاى خمینى شعار -  

 .باالتر است... عرق بدن كارگر نزد من از بوى عطر
 .واز این قبیل شعارھا -  

دیدند كھ بھ حق این شعارھا، خیلى  كسانى كھ بھ شعار دادن عادت كرده بودند، چون مى   
و  ھا تر از شعار خودشان است و چون در اوایل انقالب بعضى از آزادى تندتر و كوبنده

ھا، صنایع، اموال و  شد، تا حدودى آزادى بیان و قلم محفوظ بود، كارخانھ ھا حفظ مى حقوق
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رابطھ  آمریكا و اعوان و انصارش بھ ظاھرزمینھاى زیادى مصادره شده بودند، با 
اینان چون . اى بود خصمانھ بود، مستضعفین و حاكمیت آنھا ترجیع بند سخنرانى ھرگوینده

یدند و ھمھ آنھا نیز منطبق با سلیقھ و طرز فكر و ایده خودشان بود و از د این ظواھر را مى
گذشت چندان اطالعات دست اولى  مسایلى ھم كھ در درون رھبران جمھورى اسالمى مى

نداشتند، در نتیجھ جز تائید و حمایت و یا سكوت نسبت بھ رھبرى و انقالب راه دیگرى 
 .برایشان نمانده بود

ان اوایل انقالب رودروى انقالب ایستادند و مبارزه مسلحانھ را با انقالب گروه سوم از ھم   
اینان در تركمن صحرا، كردستان و بعضى نقاط دیگر ھر روز مسئلھ . آغاز كردند

آفریدند و در نتیجھ از ھمان اوایل انقالب متوارى شدند و زندگى مخفیانھ را برگزیدند و  مى
اى دیگر نیز بازداشت و گرفتار شدند و باالخره بعد از  عده اى از آنھا اعدام و در نھایت عده

سنگین شدن جو و تنگ شدن عرصھ بر آنان، تعدادى از آنھا راھى كشورھاى اروپایى و 
  .آمریكایى شدند و در آنجا رحل اقامت افكندند

  

  ھا راستى دست - ٢
 

اى بررسى و پژوھش اكثر نكاتى را كھ در مورد گروھھاى چپ یادآور شدیم كھ مانعى بر    
ھا ھم  بى طرفانھ و آزاد در مورد انقالبھاى گذشتھ و نتایج آن بود، در مورد دست راستى

گروھھاى مختلف دست راستى مخالف . كند اما در اینجا شكل مسئلھ فرق مى. صادق است
 :شدند ھا تقسیم مى                  ً                           شاه و رژیمش عمدتا  بھ دو دستھ مسلمانھا و الئیك

ان كسانى ھستند كھ اعتقادات مذھبى داشتھ و ھركدام بھ نحوى دین را منظور از مسلمان   
سیاست عین دیانت و " دادند و بھ عبارت دیگر اعتقاد داشتند كھ  در سیاست دخالت مى

این دستھ با طیفھاى مختلف فكرى وروشھاى مختلف " دیانت عین سیاست است
كھ اسالم یك ایدئولوژى - ند كرد ویاحداقل چنین تظاھر مى- داشتند سیاسى،ھمگى اعتقاد

در این عصر و . تواند راھگشاى مشكالت و حالل مسایل كشور باشد خالقى است كھ مى
ھم ماركسیسم و - زمان كھ ھمھ روشھاى گوناگون شرق وغرب بھ بن بست رسیده است 

از حل مسایل و مشكالت جھان عاجزاند، این تنھا اسالم است كھ راه حل  - ھم كاپیتالیسم
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و منظور از الئیكھا كسانى ھستند كھ   پیچیده بشرى را در خود دارد ن معضالتھمھ ای
و در اداره كشور دین را باید از سیاست جدا كرد " دین از سیاست جدا است"اعتقاد داشتند 

و راه حل مسایل كشور را ھمان جدایى دین از سیاست بھ ھمان نحو كھ در غرب عمل شده 
دانند، گرچھ معتقدین دراین طیف نیز اكثر  ورھاى غربى مىو نیز در دمكراسى بھ سبك كش

اند، ولى  شان مسلمان بوده و ھستند و بسیارى از آنھا اعتقادات مذھبى خود را حفظ كرده
                                      ً از نظر این گروه باید دین از سیاست كامال  . دانند دین را یك رابطھ فردى بین خود و خدا مى
 .اه حل اداره كشور و آینده آن استجدا باشد و دموكراسى غربى ھم بھترین ر

انقالبھاى گذشتھ و رویدادھاى مختلف  - ھا  مسلمانھا و الئیك - ھمھ طیفھاى دست راستى    
كردند و در  كردند و بیشتر بھ قسمتھاى سطحى آن توجھ مى را با یك چشم نگاه مى

نداختند ودراین ا پژوھشھا و تحقیقات خود، آنھا را با دموكراسى و یا اسالم بھ مقابلھ مى
روشنفكران، . كشیدند بیرون مى تقابل اسالم و یا دموكراسى را سربلند و پیروز

مسلمانانى كھ اھل تحقیق و پژوھش بودند و ... سیاستمداران، پژوھشگران، دانشگاھیان و
براى خود رسالتى قائل بودند و ایده و فكرى در سر داشتند، ھنگامى كھ بھ انقالبھاى 

كردند و آنھا را مورد مطالعھ  نگاه مى... نقالب كبیر فرانسھ، انقالب اكتبر وگذشتھ نظیر ا
گرفتند كھ با فكر و سلیقھ خودشان  ھا و اطالعاتى را از این انقالبھا مى دادند، داده قرار مى

رسید، با قوتى  كاستیھا و نقاط ضعفى را كھ ازاین انقالبھا بھ نظرشان مى درانطباق بود و
كردند و كمتر بھ فكر ایجاد تشكیالت  دیدند، آنرا پر مى و طرز تفكر خودشان مىكھ در اسالم 

و یا سازمانى در خور طرز تفكر خود بودند و از احساس شادى كھ انقالب آینده و تئورى 
آن، فاقد آن نقاط ضعفھا است واز چنان قوتى برخوردار است كھ قادر است ھمھ مسایل 

 .گنجیدند وست خود نمىالینحل جھانى را حل كند، در پ
الئیكھا ھم، كعبھ آمال و آروزیشان انقالب كبیر فرانسھ و نوع حكومتى را ھم كھ    
آنھا . كردند دربست زائیده آن انقالب است پسندیدند، دموكراسى غربى بود كھ فكر مى مى

. شود در كشورى مثل ایران دموكراسى بر قرار كرد كردند كھ بھ ھمین سادگى مى فكر مى
كمتر بھ این فكر بودند كھ دموكراسى و آزادیھاى اجتماعى و فردى و حكومت حزبى و 
پارلمانى فرھنگ مخصوص بھ خود دارد و تا جامعھ فاقد یك چنین فرھنگى است ھمھ 

غالب مدعیان دموكراسى و حكومت حزبى و . تالشھا در نبود این فرھنگ بیھوده است
. عقاید مخالف خود بوده و ھستندحمل افكار و پارلمانى خود فاقد فرھنگ دموكراسى و ت
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اگر بھ تاریخ انقالب و دستجات ملى و غیر ملى كشورمان در یك قرن و نیم گذشتھ نگاه 
كنید صدق گفتار مرا درخواھید یافت و خواھید دید كھ اغلب آنھا بعد از گذشت كمى از 

و دستھ تبدیل بھ یك  اند و حزب تاسیس در درون خود بھ یكنوع دیكتاتورى گرفتار آمده
عالوه بر آن ھیچكدام از این احزاب و دستجات زاینده . ساختار فردى و تك نفرى شده است

اند و بھ مجرد از بین رفتن آن تك نفر حزب و دستھ نیز از میان رفتھ و یا بى خاصیت  نبوده
 .است...این امرخود در واقع دلیل بر نبود فرھنگ دموكراسى در درون جامعھ و. شده است

اند كھ یك كار جدى و اساسى در  ھیچیك از این دو دستھ مسلمانان و الئیكھا حاضر نشده    
حتى . اند بھ عمل آورند مورد انقالبھاى گذشتھ، سیر تحول آنھا و نتایجى كھ ببار آورده

اند، تجدید  اند كھ نسبت بھ انقالب خود كھ ھمگى در آن بھ نحوى شركت داشتھ حاضر نشده
كند و علل شكست و  ھر گروه و دستھ از دید خود انقالب را تجزیھ و تحلیل مى. بكنندنظرى 

كند كھ چون از روش و  اندازد و چنین تحلیل مى استقرار دیكتاتورى را بگردن این و آن مى
و . اند عدول شده است یك چنین نتایجى ببار آمده است ھا و خطوطى كھ آنھا ارائھ داده تحلیل

ھمھ از این . دھد ین نظریھ ھر رویدادى را وسیلھ اثبات نظریھ خود قرار مىبراى اثبات ا
نكتھ اساسى غافل ھستند كھ وقتى طوفان درگرفت و جامعھ مواج و خروشان، آماده تغییر 

گیرند، بلكھ قدرت از  رژیمى شد، این دیگر آنھا نیستند كھ اداره امور كشور را در دست مى
درآمده و اوست " بت مردم"و یا " تك ستاره"، "ز ثقلمرك"آن كسى است كھ بھ صورت 

 )١٧٣.(كھ با كمك خود اینھا، دیكتاتورى آینده را مستقر خواھد ساخت
با بھ حركت درآمدن چرخ انقالب با كمك ھمھ اقشار مختلف مردم و با كمك ھمھ طیفھاى    

دیگر سبقت سیاسى و تثبیت رھبرى آقاى خمینى، ھمھ در نزدیك كردن خود بھ او از یك
ً                           گرفتند و اصال  این فكر بھ ذھنشان خطور نمى مى كرد كھ ممكن است سرنوشت این انقالب              

كردند كھ این  فكر نمى. ھم نظیر ھمان انقالبھاى گذشتھ باشد و شاید ھم از آنھا وخیمتر
 .انقالب ھم پیرو ھمان قوانین و نظامات انقالبھاى گذشتھ است

مى كھ انقالب مرده بود و خانواده بوربونھا حاكم شده بودند، در انقالب كبیر فرانسھ ھنگا   
بتھون سمفونى قھرمانى خود را كھ بھ فرزند انقالب ھدیھ كرده « از شدت یاس و ناامیدى
و ھمانطور كھ آقاى ) ١٧۴(»پسر انقالب داماد ارتجاع شده بودبود پاره كرد، زیرا این 

در ، »اقتصاد مال خر است"ندارد و  یازانقالب بھ این مغزھاى پوسیده ن« :خمینى گفت
گزاران شیمى جدید است، چون اداره  انقالب كبیر فرانسھ نیز الوازیھ را كھ یكى از بینان
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مالیھ او را بدادگاه انقالب احضار و بھ جرم اینكھ مأمور مالیاتى بود، وى را محكوم بھ 
گفتند شغل دیگر شما . دارم الوازیھ در دادگاه اعالن كرد كھ شغل دیگرى ھم. اعدام كردند

انقالب : رئیس دادگاه گفت. است Scientist  ؟ گفت شغل دیگرم محقق علوم تجربىچیست
در  کھو شاید ھم بھ ھمین دالیل بوده است . بھ شیمیدان نیاز ندارد و لذا وى را اعدام كرد

بت بھ قرن سوم و چھارم قبل از میالد مسیح، سقراط و ارسطو نیز نظر چندان خوبى نس
 :اند انقالب نداشتھ

اى خواھد بود، ممكن است در انقالب نفعى عاید  انقالب ھمیشھ راه ناستوده و بى خردانھ« 
شود ولى این نفع بھ قیمت زیانھاى فراوانى تمام خواھد شد كھ بدترین آن اضطراب و ازھم 

یج مستقیمى پاشیدگى نظم اجتماع است، اجتماعى كھ ھمھ منافع سیاسى بستھ بدان است نتا
توان پیش بینى كرد و ممكن است این نتایج سودمند  راكھ از نظم نوین انقالب برمیخیزد مى

ً    باشد،ولى نتایج غیر مستقیم آن را غالبا  نمى یشتر اوقات وخیم و توان پیش بینى كرد و ب                                      
 ).١٧۵(»مصیبت بار است

د، ولى غالب انقالبھایى اى دیگرتعبیروتفسیر كنن كسانى وبگونھ ممكن است كھ انقالب را   
  .اند، نتایج وضعى آن خارج ازتعریف و تفسیر آنان بوده است كھ در طول تاریخ روى داده

 گذشتھ انقالبھاى جارى قوانین 
  
ھمانطوریكھ قبال ذكر شد، انقالب ھم مانند ھر پدیده اجتماعى دیگر، از قوانین مشخصى     

گردد و بعد از آن  گذرد و بھ نتایجى ختم مى كند و از مراحل و گذرگاھھایى مى تبعیت مى
دھد تا اینكھ در دورن دچار استحالھ گردد و یا بوسیلھ  یكنواخت بھ حركت خود ادامھ مى

گذشتھ با وجودیكھ  انقالبھاى. ا بھ نظامى تازه بدھدفشار مردم و حمایت خارجى جایش ر
داراى فرھنگ و آداب و اند كھ  اند در كشورھایى بوقوع پیوستھ شكلھاى مختلفى داشتھ

ً                                                  اند و ظاھرا  خواستگاه و اھداف آنھا نیز متفاوت بوده، ایدئولوژى  رسوم متفاوت بوده            
با وجود ھمھ این تفاوتھا در ابتداى كار، وقتى چرخ . راھنماى آنھا نیز یكى نبوده است

ختى انقالب بھ حركت درآمده است، ھمھ آنھا مسیر مشابھى را طى كرده و از قوانین یكنوا
  .اند نیز تبعیت كرده و نتایج مشابھى نیز ببار آورده

، انقالب چین، انقالب ١٩١٧انقالب كبیر فرانسھ، انقالب اكتبر  - ھمھ انقالبھاى گذشتھ    
تمامى آنھا با شعار آزادیخواھى، . اند مسیر و گذرگاھھاى یكسانى داشتھ - ...اسالمى ایران و
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امكانات مساوى براى ھمھ آغاز شده است و ھمھ دفاع از حقوق از دست رفتھ انسانى و 
اند و ھمھ آنھا با استقرار یك  آنھا دچار یك بحران شده و دوران وحشتى را بھ خود دیده

بجز ... كرامول، ناپلئون، استالین، مائو، خمینى و. اند پایان گرفتھ... سیستم دیكتاتورى
ً                               انقالبھایى كھ قبال  از یك ھستھ جمعى دموكرات منش بر خوردار بوده و در اجتماع نیز                 

قبل از شروع انقالب، اگر غالب اشخاصى كھ . مشروعیت حقوقى و اجتماعى داشتھ است
اند و بقصد تغییر رژیم و  زندگى خود را در انقالب گذرانده و سنگ بناى اولیھ آن را گذاشتھ

بھ پیكار  گروھھایى اند ویا با تشكیل ایجاد رژیمى تازه بھ فعالیت و مبارزه پرداختھ
را مورد توجھ قرار دھیم، مشاھده خواھیم كرد كھ اغلب آنھاافراد تحصیل كرده اند  برخاستھ

و دانشجویان دانشگاھھا بوده كھ در زمان خود و با توجھ بھ شرایط و اوضاع و احوال 
 )١٧۶.(اند          ً          ھاى نسبتا  خوبى بوده ھاى مرفھ و یا خانواده                      ً           اقتصادى آن روز، غالبا  از خانواده

در كشور خود ما كسانى كھ سازمان مجاھدین خلق و یا چریكھاى فدایى خلق را پایھ    
ھاى تجار، كسبھ، و بازارى بودند كھ یا دانشجو بودند و یا  ریزى كردند، اغلب آنھا از بچھ

تحصیالت دانشگاھى خود را بپایان رسانده بودند و ھمھ اینھا از توانایى مالى نسبى خوبى 
مرداد را پشت سر گذاشتھ بودند و تا  ٢٨سایر دانشجویانى كھ كودتاى . ندبرخوردار بود

سال انقالب یعنى حدود یك ربع قرن در داخل و خارج از كشور بھ خصوص در 
كنفدراسیون دانشجویان و یا در انجمنھاى اسالمى دانشجویان در اروپا، آمریكا و كانادا 

اینان در آن زمان تا . اند اقتصادى بدى نبودهاند نیز در وضعیت  فعالیتھاى مبارزاتى داشتھ
از . رسیده است حدودى از خانواده ھایى بودند كھ بھ قول معروف دستشان بھ دھنشان مى

بدین سو، فعالیت مبارزاتى علیھ رژیم  ١٣۴٢خرداد  ١۵جامعھ روحانیت نیز كسانى كھ از 
ھاى  ده و یا از مدرسین حوزهاند نیز یا از مراجع بزرگ بو داشتھ و از سردمداران آن بوده

علمیھ و یا از روحانیون سرشناس كھ غالب آنھا نیز از نظر اقتصادى مشكل چندانى 
 .اند اند كھ از نظر اقتصادى در مضیقھ بوده البتھ كسانى ھم بوده. اند نداشتھ

 مقبولیت براى اى وسیلھ مبارزه 
   

اقتصادى و زندگى یومیھ در  كنند و از نظر بعضى از كسانیكھ در جامعھ زندگى مى   
ً              وضعیت نسبتا  خوبى بھ سر مى برند، بھ دنبال پیدا كردن راھى براى اظھار وجود خود             

اگر در جامعھ جو سانسور برقرار نباشد، این اظھار وجود از طرق مختلف  و . گردند مى



١٦٣     

  

گردد و ھنگامى  عملى مى... شركت در مسایل سیاسى، اجتماعى، ھنری، علمی، ورزشی و
كھ غریزه اظھار وجود آنھا اشباع شد، خوشحال ھستند كھ در كارھاى سیاسى، اجتماعى 

در یك چنین حالتى اینان نھ تنھا آرام و . و یا در سرنوشت كشور خویش دخالت دارند... و
شوند كھ قصد بر ھم زدن وضعیت موجود را  گیرند، بلكھ خود مانع كسانى مى قرار مى

 .دارند
اى كھ جو سانسور حاكم است و سانسور یكى از اركان حكومت  برعكس در جامعھ   
شود و دخالت مردم  بستھ مى" اظھار وجود"ھاى  اى تمام روزنھ گردد، در چنین جامعھ مى

تر و  اى ھیچ چیز جذابتر، مشروع در چنین جامعھ. رود در سرنوشت خویش از بین مى
رابر یك چنین رژیمى قد علم كنند و تر از آن نیست كھ اشخاص و یا گروھھایى در ب پسندیده

زنند و با رژیم  كسانى كھ در یك چنین جوى دست بھ مبارزه مى. بھ مخالفت برخیزند
گیرند، ھم در  سانسور بھ مخالفت و مقابلھ برمى خیزند، ھمھ جنبھ قھرمانى بھ خود مى

ھ حس بھ مرور ك. شود شوند وھم حس اظھار وجود آنھا اشباع مى میان مردم محبوب مى
قھرمانى و محبوبیت بین مردم بھ آنھا دست داد، خود را جزو انسانھاى تواناى طراز اول 

افزایند و روز بھ روز و بھ وسایل گوناگون در بین طبقات  پندارند  و بر مخالفت خود مى مى
 :دوانند مختلف مردم ریشھ مى

ھا بھ  تحصیل كردهبنابراین، یكى از علل گرایش افراد مختلف بھ خصوص جوانان و  - ١ 
گروھھا و سازمانھاى مخالف رژیم، برخوردارى از حق اظھار وجود و نیز برخوردارى از 

و باز بھ دلیل وجود جو سانسور و . احترام بین مردم و از شرایط اجتماعى مناسب است
خفقان شدید كھ در جامعھ حكمفرماست، این جوانان دانشجو و یا تحصیل كرده، اطالعات 

كنند و با تحقیقات سطحى  پیدا مى... اى از مسایل اجتماعى و یا سیاسى و شكستھ دست و پا
اند، این تحقیقات سطحى و دم بریده  كھ نسبت بھ بعضى از مسایل اجتماعى بھ عمل آورده

 .گردد كند و بھ ھمان صورت دست بھ دست مى را پیدا مى"انجیل مقدس"آنان نزدمردم حكم
جو سانسورى كھ برقرار كرده است قادر بھ فھم و درك درست رژیم سانسور نیز بھ خاطر  

كند كھ اگر انتشار این  مسئلھ نیست و از روى بى اطالعى و سطحى اندیشى فكر مى
تحقیقات و یا جزوات و كتب را آزاد بگذارد، آنھا زمین و زمان را زیر و رو خواھند كرد، 

ى براى محبوبیت صاحبان آن ا زند و این خود وسیلھ دست بھ سانسور شدید آنھا مى
ً                                                                  شود و غالبا  مردم ھم بدون اینكھ بھ محتواى آنھا فكر كنند و بھ تجزیھ و تحلیل آن  مى            
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كنند و دست بھ دست آنرا بین  اى علیھ رژیم استفاده مى بپردازند، از آنھابھ عنوان وسیلھ
انتشار پیدا كند،  گردانند، غافل از اینكھ اگر این مطالب دم بریده و سطحى خود مخفیانھ مى

 .شود اى براى از بین بردن مشروعیت و حقانیت صاحبانش مى خود وسیلھ
و چھ در انقالب  ١٩١٧چھ در انقالب اكتبر . اند اغلب انقالبیون از توده عوام نبوده - ٢ 

اسالمى، اداره انقالب نیز در دست توده عوام نبوده و نیست و فقط از توده مردم بھ عنوان 
رھبران واقعى و اداره كنندگان انقالبھا، ھمیشھ در پشت پرده . اده شده استوسیلھ استف

ھمیشھ از مردم بھ . اند آنرا اداره كرده و در ظاھر بھ عنوان نمایندگان مردم عمل كرده
كنند  اند كھ این خود مردم ھستند كھ چنین و چنان مى عنوان سپر سود جستھ و اظھار داشتھ

 .كنیم خواھند و ما ھم خواستھ آنھا را بیان مى ا مىو یا این چیز و آن چیز ر
گیرى آن نبرد میان تندروھا و  در بعد از پیروزى انقالب و حتى در اوج - ٣ 

و بویژه پس از سرنگونى رژیم گذشتھ كھ با یك رشتھ رویدادھاى ) ١٧٧(روھا میانھ
وب تدارك بحثھاى داغ خیابانى و دانشگاھى، سرك: شود وحشتناك ھمراه است آغاز مى

دیده شده ھمراه با تبلیغات شورانگیز، مصادره اموال دیگران بھ عناوین مختلف، جو 
شود، تا بھ یك نقطھ بحرانى نزدشك شود و  سنگین و پرتنش ھمگانى بر جامعھ حاكم مى

ھاى  گیرد و رھبر انقالب نیز با استفاده از فرصت كند و گاه اوج مى گاه آشكارا فروكش مى
دھد و  اى نگھدارى جامعھ در حال جوشش و غلیان، آن را بھانھ قرار مىبدست آمده بر

دارد تا باالخره  گذارد كھ روند بحران كاستى بگیرد و ھمچنان جوشش را نگاه مى نمى
توان گفت كھ انقالب بھ  شود، در این حالت مى موفق بھ سرنگونى و حذف میانھ روھا مى

از . راى پذیرش دیكتاتورى آماده شده استمرحلھ بحرانى خویش رسیده است و شرایط ب
كند و ھر كسى را كھ در مقابل  این زمان بھ بعد است كھ رژیم دیكتاتورى استقرار پیدا مى

فرستد و در این مرحلھ جاى ھیچگونھ ترحم، دلسوزى  خود احساس كند، بھ دیار نیستى مى
فاش نشدن اسرار  گذارد و براى نسبت بھ خودى و بیگانھ و بھ خصوص خودى باقى نمى

... انقالب، زدوبندھاى پشت پرده، آشكار نشدن ارتباطات، آشكار نشدن ضعفھاى گذشتھ و
اند بھ عناوین مختلف از جملھ با  ھا و كسانى كھ در انقالب نقشى داشتھ ھر چھ زودتر خودى

سازد و امور یكسره در ید اقتدار رژیم  بى حیثیت كردن، آنھا را از صحنھ خارج مى
 :اند صدر نوشتھ در انتقاد بھ این نكتھ، آقاى بنى  .گیرد اتورى قرار مىدیكت

تر  سازید؛ افالطون گردانید و برایش اسرار پشت پرده مى حال دیگر انقالب را جنابت مى« 
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آمد زیرا خالفتھاى اموى و  باید مى بنا بر این ساختھ ذھن ھم، پیامبر نمى. اید از افالطون شده
 )١٧٨(»!!دندش پیدا... عباسى و

 .صدر دست داده است فكر كنم بھ علت نارسا بودن بیان،این سوء تعبیر بھ آقاى بنى   
 :منظور از پشت پرده 
 ھا قبل و بعد از پیروزى انقالب زدوبند با غربى -  
فتواى بعضى از ترورھا نظیر قتل آیت هللا شمس آبادى، حسنعلى منصور، مھندس  -  

 ...بحرینى و
كھ پیروزى انقالب را "نما ركس آبادان كھ در آن چھارصد نفر جان باختند آتش زدن سی -  

 . بوده است... و" قطعى ساخت
ً                     افتادن قدرت بھ دست ظاھرا  تندروھا ناگھانى نیست - ۴  انقالبیونى كھ در رژیم پیشین .                         

آمدند، در نخستین مراحل انقالب كھ بازار آشفتھ است،  اغلب گروھھاى فشار بھ حساب مى
گیرند و این قدرتھاى  تدریج قدرتھاى حكومتى را با تكیھ بر رھبرى در دست خود مىبھ 

ً                             تازه شكل گرفتھ ھرگز تابع حكومت موقتى كھ تقریبا  وارث قانونى رژیم گذشتھ است،                                                
در انقالب اسالمى این قدرتھاى . این روند در اكثر انقالبھاى گذشتھ آشكار است. شوند نمى

كیھ بر رھبرى، ارگانھاى جدیدالتأسیس نظیر دادگاھھاى انقالب، تازه بھ وجود آمده با ت
را كھ تابع دولت موقت و دولتھاى دیگر ... ھا، سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان و كمیتھ

گیرند و غیر مستقیم گوش بھ فرمان رھبرى براى تخریب ھمھ چیز  نبوده، در دست مى
 .اند آماده

ھاى  اى در مورد آزادى استقرار دیكتاتورى، ھیچ مالحظھبا بھ قدرت رسیدن تندروھا و  - ۵ 
فردى و جمعى، حقوق انسانى و مدنى و یا حداقل ظاھر قانونى را رعایت كردن، بھ عمل 

قانون تنھا حرف و گفتار رھبر انقالب است و آن قانونى قانون است كھ از آن . آورند نمى
ھ و قوه مجریھ تنھا نقش آلت را مجلس و قوه مقننھ، قوه قضائی. مصدر صادر شده باشد

بعضى اینان كھ در زمان گذشتھ فریاد آزادى و حقوق . كنند در دست رھبرى بازى مى
            ً شوند و غالبا   رسند خود تبدیل بھ دیكتاتور مى دادند، وقتى بھ قدرت مى انسانى سر مى

 . ترند رحم تر و بى خشن
گویند روشن است كھ آزادى كامل  ىاین آزادى خواھان گذشتھ و دیكتاتورھاى امروز، م - ۶ 

باید براى ھمھ باشد و ھدف غایى استقرار آزادى براى ھمھ است، ولى در حال حاضر، 
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دادن یك چنین آزادى بھ این معناست كھ امكان فعالیت و تخریب را بھ افراد رژیم گذشتھ و 
ً            فعال  براى حفظ و  ما. سایر ضدانقالب بدھیم و در نتیجھ انقالب را بھ ضد انقالب تبدیل كنیم    

كنیم و بعد كھ ھمھ قدرت را  نگھدارى انقالب از ھر خطرى با قدرت و دیكتاتورى عمل مى
این  .قبضھ كردیم و مفسدان و ضد انقالب را از بین بردیم، آزادى را برقرار خواھیم ساخت

خالصھ فكر رھبران حزب جمھوری اسالمی، سازمان مجاھدین انقالب اسالمى، مؤتلفھ، 
 .در مورد حفظ و نگھدارى انقالب بود... ییان اسالم وفدا

آنچھ در مورد ھمھ انقالبھا روى داده است، تمركز قدرت و مدیریت كشور بھ صورت  - ٧ 
یا ستاره انقالب " مركز ثقل"یك شورا و یا كمیسیون و با تسلط كم و بیش یك مرد نیرومند 

این قدرت حتى با . تماعى استو بدون رعایت ھرگونھ حقوق مدنى و آزادى فردى و اج
زندگى خصوصى شھروندان كار دارد و از دخالت در امور زندگى روزمره مردم نیز 

 .كند فروگذار نمى
سوزانند و سپس  شكنند و یا مى این انقالبیون خشن، بناى اصیل زندگى جامعھ را درھم مى 

سرپناه در زیر  اره را بىشوند و انسانھاى بیچ مانند و عاجز مى در ساختن بناى دیگر در مى
شاید بھ علت وجود ھمین خصوصیات و نتایج بوده است كھ . گذارند آسمان بھ جاى مى

تمام سعى و كوشش خودش را در پانزده قرن پیش بھ كار برد تا حكومت ) ع(حضرت على 
قانونى و ناصالح را اصالح و سرپانگاه دارد و از طریق یك چنین انقالبھایى آنرا سرنگون 

دھد كھ كوششھاى حضرت  تاریخ نشان مى. سازند و شورشیان بر حكومت چیره نشوندن
اى نبخشید و باالخره انقالبیون مصر و بصره و كوفھ موفق شدند عثمان را از پاى  فایده

ً                                          درآورند و متعاقب آن حضرت على احتماال  با اكراه و از روى جبر بر مسند حكومت قرار                                     
  .گرفت

  

 البانق و )ع( على حضرت 
  
با توجھ بھ سیر تحول انقالبھاى گذشتھ و نتایج آن و نیز مراجعھ بھ تاریخ خلفاى    

راشدین و تحقیق و بررسى در مورد انقالب مردم مصر و بصره و كوفھ بر ضد عثمان و 
براى خلع عثمان از مصدر خالفت، این مسئلھ نظرم را بھ خود جلب كرد كھ شاید حضرت 
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آورد، از  ى از سیر تحول انقالبھا و شورش و نتایجى كھ ببار مىھم بھ علت آگاھ) ع(على 
ولى موفق . تمام امكانات خود براى جلوگیرى از انقالب و كشتھ شدن عثمان استفاده كرد

نشد و عاقبت عثمان بھ دست انقالبیون مصر و بصره و كوفھ كشتھ شد و بعد از آن مردم 
ین برمى آید كھ على مخالف این شورش و از ظاھر قضایا چن. با حضرت على بیعت كردند

آورم فتح بابى است براى  مطلبى را كھ در این مورد مى. پیروزى انقالبیون بوده است
محققان و پژوھشگران كھ در تاریخ خلفاى راشدین و بھ خصوص خالفت عثمان و انتخاب 

مسئلھ را  حضرت على و مشكالتى كھ بعد بھ وجود آمد، بھ تحقیق بپردازند و صحت و سقم
آشكار سازند و با تجزیھ و تحلیل و با استناد بھ اسناد و مدارك نظریھ حضرت را نسبت بھ 

تواند راھگشاى بسیارى از  كنم نتیجھ واقعى چنین تحقیقى مى من فكر مى. انقالب ارائھ دھند
 .مسایل باشد

ھ بازكردن این دانم ك البتھ مى. این مطلب فقط بھ عنوان بازكردن بحث در این زمینھ است 
ً         بحث براى بسیارى شاید ناخوش آیند است و احتماال  سیل تھمت ھا و افترائات بھ سویم                                              

ولى اگر این مطلب موجب باز شدن و تحقیق این مسئلھ شود و حقایق . سرازیر خواھد شد
روشن گردد، تمام اتھامات و برچسبھا در مقابل روشن شدن حقیقت قابل تحمل و باعث 

  .خوشحالى است

 عثمان علیھ انقالب ھاى زمینھ شدن فراھم 
  

ابوبكر و - ھنگامى كھ زمام خالفت بھ دست عثمان افتاد، عثمان برخالف روش شیخین     
عثمان روابط . با اعمال خود موجب ناخرسندى مردم و یاران حضرت رسول گردید - عمر

بت بھ آنھا، فامیلى و خانوادگى و دوستى را اساس قرار داده بود و در بذل مال نس
كرد و عالوه بر آن افرادى را براى اداره امور مردم و شھرھاى  اى را رعایت نمى ضابطھ

گماشت كھ مورد پذیرش مردم نبودند و دست عمال خود را در غارت بیت المال  مختلف مى
نیز بھ كار گماشتھ شده ) ص(بعضى از رانده شدگان زمان حضرت دمحم . باز گذاشتھ بود

كرد و كسانى را كھ نسبت بھ او انتقاد  افكار زعماى قوم و مردم توجھ نمىبھ . بودند
آسمان  « كرد از جملھ ابوذر غفارى را كھ پیامبر خدا در حق او گفتھ بود كردند، تبعید مى مى

را بھ ربذه تبعید كرد و بھ مروان  »برنداشتھ است راستگوتر از ابوذر سایھ نیفكنده و زمین
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پس او را بر : و را بیرون كن و كسى را مگذار كھ با او سخن گویدحكم دستور داد كھ ا
بنى امیھ . ابوذر در ربذه ماند تا وفات كرد). ١٧٩(شترى ھمراه زن و دخترش بیرون كرد

العاص را كھ تبعید شده پیامبر خدا بود و  ابى عثمان حكم بن: را بر مردم مسلط كرده بود
ولیدبن ). ١٨٠(، آزاد كرد و بھ مدینھ نزد خود آورد عمر و ابوبكر او را آزاد نكرده بودند

ولید نماز بامداد را با مردم در حال مستى چھار ركعت خواند . عقبھ معیط را والى كوفھ كرد
بیشتر براى شما : و در محراب قى كرد و بكسانى ھم كھ پشت سر او بودند برگشت و گفت

 )١٨١(بخوانم؟
را ) ص(موجبات اذیت و آزار یاران حضرت رسول  عثمان براى اولین بار تا این حد   

عبدالھ بن مسعود قارى قرآن و یكى از كاتبان وحى را شكنجھ كرد و با زدن : فراھم كرد
چوب دو دنده او را شكست و او را بھ مسجد كشاند كھ عایشھ با دیدن آن وضع بھ حرف 

د و مردم نیز بھ تمام بنى امیھ را بر مردم مسلط كرده بو) ١٨٢.(آمد و بسیار سخن گفت
باالخره مردم مصر و بصره و كوفھ با ھم رابطھ برقرار . كردند كارھاى او اعتراض مى
اگر جھاد بیایید كھ « ھجرى یاران پیامبر بھ ھم نامھ نوشتند كھ ۴٣كردند تا اینكھ در سال 

 .یعنى بیایید تا با بى عدالتى مبارزه كنیم) ١٨٣(»خواھید جھاد اینجاست مى
عد از فراھم شدن زمینھ شورش علیھ عثمان، مردم جمع شدند و درباره عثمان سخن ب   

. بسیار گفتند و سرانجام و بھ دفعات مردم با حضرت على جمع شدند و با او سخن گفتند
ھاى مردم را با عثمان در میان  حضرت على واسطھ شد و پیش عثمان رفت و خواستھ

ھاى مردم بى  ا تغییر دھد و نسبت بھ خواستھگذاشت و از او خواست كھ رفتار خود ر
 :تفاوت نباشد و خطاب بھ عثمان چنین گفت

بدان اى عثمان كھ بھترین بندگان خدا بھ نزد خدا پیشواى عادلى است كھ ھدایت یابد و ... « 
ھدایت كند و سنت معلوم را بھ پادارد و بدعت ناروا را نابود كند، بھ خدا ھمھ چیز روشن 

بدترین كسان بھ نزد خدا . ھا دارد ھا دارد، بدعتھا بپاست و نشانھ ا بپاست و نشانھھ سنت. است
پیشواى ستمگرى است كھ گمراه شود و گمراه كند و سنت معلوم را بمیراند و بدعت ناروا را 

روز رستاخیز پیشواى ستمگر را بیارند كھ : گفت شنیدم كھ مى( ص)از پیغمبر خدا . زنده كند
چرخد،  نھ عذرپذیر و او را در جھنم افكنند و در جھنم بچرخد چنانكھ آسیا مى نھ یار دارد و

دھم كھ عذاب خدا  ترا از خدا و سطوت و خشم خدا بیم مى. آنگاه در لجھ جھنم فرو رود
سخت است و دردناك مبادا پیشواى مقتول این امت باشى كھ گویند در این امت پیشوایى كشتھ 
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یابد و كار امت آشفتھ  بھ روز رستاخیز كشتار و پیكار ادامھ مى شود كھ بھ دنبال آن تا مى
خورند  ن غوطھ مىگیرد و در آ بینند و باطل باال مى شوند و حق را نمى شود و پراكنده مى مى

 )١٨۴(»شوند و در ھم مى
بھ عثمان، عثمان با على شروع بھ گفتگو كرد ) ع(بعد از سخنان و نصایح حضرت على    

 : على در جواب گفت. ان كسانى را كھ عمر بھ والیات گماشتھ بود گماشتمو گفت من ھم
شنید  گماشت اگر سروصدایى اطراف وى مى دانى كھ عمر ھر كھ را بھ والیتى مى مى« 

كنى، نسبت بھ خویشاوندانت رقت و  گرفت اما تو چنین نمى داد و سخت مى گوشمالش مى
ر در ھمھ ایام خالفت خود معاویھ را بھ كار دانى كھ عم مى: "بعد عثمان گفت" ضعف دارى

دانى كھ معاویھ از عمر  ترا بخدا مى: " على گفت" گماشتھ بود من نیز او را بھ كار گماشتم
على گفت ولى معاویھ كارھا را بى نظر ". آرى: " گفت ترسید كھ یرفا غالم وى مى چنان مى

شنوى و با  ، مىدستور عثمان استگوید  كند و تو از آن خبر ندارى و مى تو حل و فصل مى
 ).١٨۵(»كنى وى تغییر نمى

بعد از آن على از پیش عثمان برون شد و عثمان بعد از او بیرون آمد و بھ منبر نشست    
 :و بعد از گفتن مطالبى گفت

كرده و مخالفت او  ام كھ سلف من مى بخدا قسم این تقصیر من نیست كھ كارھایى كرده... « 
و چیزى از مال فزونى آمده، چرا حق نداشتھ باشم در این مازاد ھر چھ اید  كرده نمى
 )١٨۶(»ام؟ م كنم؟ پس براى چھ پیشوا شدهخواھ مى
با ھمھ این اندرزھا، عثمان روش خود را تغییر نداد تا اینكھ مردم مصر، كوفھ و بصره    

مدینھ ماندند و رؤسا در بیرون . رؤساى آنھا آماده شدند و براى حركت بھ مدینھ راه افتادند
وبزرگانشان داخل مدینھ شدند و با على و طلحھ و زبیر بحث و گفتگو كردند و خواستار 

مردم مصر و بصره و كوفھ در كار قیام و شورش متفق بودند . تغییر عمال عثمان شدند
باالخره . خواستند و مردم بصره طلحھ را و مردم كوفھ زبیر را ولى مردم مصر على را مى

رشیان عثمان را محاصره كردند و چون عثمان از كشتھ شدن بیمناك شد، از على كمك شو
 :خواست و گفت

اى،  اى و رفتار من چنان بوده كھ دانستھ اى ابوالحسن، رفتار مردم چنان بوده كھ دیده« 
كنم كھ از آن چھ خوش  ترسم مرا بكشند، آنھا را پس فرست، قسم خداى عزوجل تعھد مى مى

كنم كھ درباره خودم و دیگران بھ حق عمل كنم اگر چھ خونم بر سر  ازمانم و تعھد مىندارند ب
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عدالت تو براى مردم از كشتنت بھتر است تعھد كردى كھ از :"على گفت"این كار بریزد
پسندند بازمانى ومن آنھا را پس فرستادم، اما بھ تعھد خویش وفا نكردى این بار  آنچھ را نمى

كنم كھ بھ حق عمل كنى، على سوى كسان رفت و  ن از جانب تو تعھد مىمرا فریب مده كھ م
گوید كھ حق را  عثمان مى. تقاضاى عمل بھ حق داشتید كھ تعھد كردند! اى مردم: گفت

ماند، از او بپذیرید  كند و از ھر چھ خوش ندارید باز مى درباره خودش و دیگران روان مى
پذیریم از او اطمینان حاصل كن، بھ خدا ما بھ گفتار بى  مى: " مردم گفتند. وپیمان استوار كنید

كنم، آنگاه پیش عثمان رفت وقصھ را با وى  على گفت چنین مى" دھیم  كردار رضایت نمى
میان من وآنھا مدتى معین كن كھ مرا مھلتى باشدكھ تغییر آنچھ براى : "عثمان گفت. گفت

آنچھ درمدینھ است كھ مھلت ندارد :" تعلى گف."كسان ناخوشایند است بھ یكروز میسر نیست
چنین : " عثمان گفت" و آنچھ در جاى دیگر است چندان مھلت باید كھ دستورتوآنجا برسد

 ".چنین باشد: " على گفت" باشد، اما در باره آنچھ در مدینھ است سھ روز مرا مھلت بده
ت و سھ روز بدو آنگاه سوى مردم رفت و قصھ را گفت و میان آنھا و عثمان مكتوبى نوش 

مھلت داد كھ مظالم را از میان بردارد و ھر عاملى را كھ بخواھند عزل كند و مؤكدترین 
اى گرفتھ بود بر مضمون مكتوب گرفت و تنى چند از سران  عھد و پیمانى را كھ خدا از بنده

 پس انقالبیون دست از عثمان برداشتند و باز رفتند بھ. مھاجر و انصار را شاھد آن كرد
كرد و سپاھى  شد و سالح فراھم مى شرط آنكھ بھ تعھد خویش وفا كند، اما او آماده جنگ مى

فراوان از بردگان خمس آماده كرده بود، سھ و چون سھ روز گذشت و ھیچیك از عامالن را 
 ." معزول نكرد و در چیزھایى كھ خوش نداشتند تغییرى نداد

رسند و پیش تو  وقتى سران مصر بھ آنجا مى اى بھ عامل خود در مصر نوشتھ بود كھ نامھ 
آمدند، آنھا را تازیانھ بزن و سرو رویشان را بتراش و در حبس نگھ دار تا دستور من 

  ) ١٨٧(».برسد
و بھ ناگاه ھمھ انقالبیون بشوریدند و وارد مدینھ ) ١٨٨(این نامھ بھ دست مصریان افتاد  

از عثمان خواستند كھ . ، عثمان محاصره شدشدند و مردم مدینھ و عثمان را غافلگیر كردند
. ھاى على ھم بى نتیجھ ماند گیرى كند، عثمان ھم زیر بار نرفت و كوشش از خالفت كناره

اش ریختند و او را  انقالبیون ھمچنان عثمان را در محاصره داشتند تا كھ بھ خانھ
 .)١٨٩(كشتند

قدرت ساختى پیدا . كشتھ شده باشد معلوم نیست كھ بدست قیام كنندگان«:نویسد دوستى مى   
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كرده بود كھ با بافت حاكمان نیز با از میان برداشتن عثمان بقصد رھایى از قید حاكمیت 
رود آن رأى صحیح باشد كھ قتل را بھ  پس احتمال مى. مركزیت مدینھ سازگار بود

  . »دھند ورپرستان دستگاه او نسبت مىز
ود بھ قتل رسیده باشد، احتماال آن حضرت اگر عثمان بدست زورپرستان دستگاه خ  

. توانست بعد از اینكھ قتل عثمان را علیھ خودش پیراھن كردند، قاتلین را افشا كند مى
حضرت على در جواب بھ طلحھ و زبیر بھ وضوح نشان داده است كھ آنھا چھ كسانى و در 

 . اند چھ شرایطى بوده
دمحم ریش . و دو نفر دیگر بھ خانھ عثمان رفتندبنا بھ قول مروج الذھب، دمحمبن ابى بكر    

و بنا بھ قول یعقوبى ) ١٩٠(عثمان را كشید و سپس رھا كرد و دو نفر دیگر او را بكشتند
كشندگان عثمان، دمحم بن ابى بكر، دمحمبن خذیفھ، و ابن حزم، كنانة بن بشر تحبیبى، عمربن 

 )١٩١. (ان بودندحمر حمق خزایى، عبدالرحمن بن عدیس بلوى و سودان بن
  :بنا بھ اقوال طبرى 

 . دمحمبن ابى بكر با سیزده كس دیگر او را كشتند - ١
 ابى بكر، كنانة بن بشر بن عتاب، سودان بن حمران و عمروبن حمق دمحم بن - ٢ 
بن عدیس بلوى، سودان بن حمران مراوى، عمروبن حمق خزاعى و ابن  عبدالرحمان - ٣ 

  ).١٩٢(نباغ
  

 محاصره شرایط رد على با بیعت 
   

جمع كردند  بعد از كشتھ شدن عثمان، بنى امیھ فرار كرده بودند، انقالبیون مردم مدینھ را   
اید، امامت را برقرار كنید و فرمانتان بر امت  شما اھل شور بوده «: و بھ آنھا گفتند كھ

ینھ زود اى مردم مد «: و اضافھ كردند »ى را نصب كنید كھ ما پیرو شمائیمیك. روانست
دھیم بخدا اگر كار را بسر نبرید فردا على و طلحھ و  باشید كھ ما دو روز بھ شما مھلت مى

كارى . مرا بگذارید و دیگرى را بجویید: " على گفت". كشیم زبیر و بسیار كس دیگر را مى
در پیش داریم كھ صورتھا و رنگھا دارد، دلھا براى آن قرار نگیرد و عقول از ان اطمینان 

در : " على گفت. روز اول مردم پراكنده شدند و كار را بھ روز دیگر موكول كردند". ابدنی
  )١٩٣(».كنید، صبر كنید تا مردم فراھم آیند و مشورت كنند كار خلیفھ شتاب مى
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اى گفتند كھ اگر این مردم با خبر قتل عثمان بھ شھرھایشان باز گردند و خلیفھ معین  عده   
باز بھ على فشار آوردند و . مردم و تباھى امت در امان نخواھیم بود نشده باشد از اختالف

بالفاصلھ بعد از بیعت كردن با على و . او را وادار بھ پذیرش كردند و با او دست بیعت دادند
خلیفھ شدن حضرت و فروكش كردن شورش، بعضى از كسانى كھ با او بیعت كرده بودند، 

 .بناى مخالفت گذاشتند
اى على ما بشرط «: اى دیگر از صحابھ پیش على رفتند و گفتند ر و عدهطلحھ و زبی 

اند و خون خویش  ایم این جماعت در خون آن مرد شریك بوده اجراى حدود خدا بیعت كرده
 : على در جواب گفت" اند را حالل كرده

ط دارند دانید بى خبر نیستم، ولى با جماعتى كھ بر ما تسل اى برادران، من از آنچھ شما مى" 
اند  اند و بدویانتان بھ آنھا پیوستھ و بر آنھا تسلط نداریم چھ كنیم، غالمان شما با اینان بپاخاستھ
بھ پندار شما این كار كھ . كنند و ھمھ در میان شمایند و ھر چھ بخواھند درباره شما مى

. انشاهللا بخدا من جز رأى شما رأى دیگرى ندارم،: "گفت" نھ: "گفتند" خواھید شدنیست؟ مى
این جماعت ریشھ دارند، از آنرو كھ وقتى شیطان روشى پدید . این كار كار جاھلیت است

اگر این كار آغاز شود مردم درباره آن چندگونھ شوند، . آرد پیروان آن از جھان معدوم نباشد
و گروھى نھ چنان رأى ." گروھى چنین رأى دارند كھ شما دارید و گروھى رأى دیگر دارند

دلھا بھ جاى خویش آید و حقھا گرفتھ . ند و نھ چنین، صبورى باید تا مردم آرام گیرنددار
 )١٩۴.(»آید آنگاه بیایید گرید چھ پیش مىشود، آرام گیرید و بن

از ھمان ابتداى كار خالفت، مخالفت با حضرت على از ھر طرف شروع شد و مشكالت    
یعت را شكستند و راھى مكھ شدند و با طلحھ و زبیر ب. یكى پس از دیگرى آغازیدن گرفت
  .كمك عایشھ جنگ جمل را بپا كردند

 حضرت پاسخ و على حضرت بھ حسن اعتراض
   

با روى آوردن مشكالت عظیم بھ حضرت على، فرزندش حسن بھ پدر خود اعتراض    
داد كھ در اثر توجھ نكردن بھ حرفھایش، بھ مخمصھ افتاده است طارق  كند و اظھار مى مى
 :گوید زیاد مى بن

رفتم، سپیده دم نماز بپا شد، على بیامد و نماز كرد و چون برفت پسرش  آنگاه نزد وى مى« 
بھ تو گفتم و نشنیدى، فردا بھ مخمصھ افتى و كس : " حسن پیش وى آمد و بنشست و گفت
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 »كنى، چھ گفتى كھ نكردم؟ نالھ مى پیوستھ مانند زنان: " على گفت" یاریت نكند
كشند  قتى عثمان را محاصره كردند گفتمت از مدینھ بیرون شوى كھ وقتى او را مىو«: گفت 

آنجا نباشى پس ازآن روزى كھ كشتھ شد گفتم بیعت نكنى تا فرستادگان والیات وقبایل 
ات بنشین تا  پس ازآن وقتى این دومردچنان كردند گفتم در خانھ. بیایندوبیعت ھرشھربیاید

 »دیگرى باشد، اما بھ من گوش ندادىبدست توافق كنند واگرفسادى شد 
پسركم، اینكھ گفتى چرا وقتى عثمان را محاصره كردند از مدینھ بیرون نشدى، « :على گفت 

كردى تا بیعت شھرھا بیاید،  بخدا ما را نیزچون اومحاصره كرده بودند، اینكھ گفتى بیعت نمى
رباره خروج طلحھ و زبیرگفتى، كاربدست مردم مدینھ بود و نخواستم كار تباه شود آنچھ د

این براى مردم اسالم وھن بود، بخدا از وقتى خلیفھ شدم پیوستھ بر من چیره بودند و اختیارم 
 .نبود و چنانكھ باید تسلط نداشتم

آمدند؟  كردم و با كسانى كھ پیش من مى نشستم، با تكلیف خودچھ مى اینكھ گفتى درخانھ مى 
اش كنند و گویند نیست نیست، اینجا نیست،تا پاھایش  محاصره خواستى مثل كفتار باشم كھ مى

نگرم، پس كى بنگرم، پسركم اگردرتكالیف خالفت كھ بعھده منست ن. را ببندند وبیرون بكشند
 ) ١٩۵(».بس كن

 :گوید بھ نقل از طبرى، ابن عباس نیز بھ حضرت مى   
شدى و سوى مكھ  روان مىرأى صواب این بود كھ وقتى عثمان كشتھ شد، یا پیش از آن « 

. بستى كھ عربان آشفتھ بتكاپو ازپى تو بودند نشستى و در مى رفتى و در خانھ خویش مى مى
كنند كھ خبرى از حادثھ را بر تو افكنند و مردم را بھ شبھھ  ولى امروز بنى امیھ تالش مى

رت آن ندارى، اند و تو قد خواھند خونخواھى كنى، چنانكھ مردم مدینھ خواستھ اندازند، مى
آنھا نیز قدرت ندارند، اگر كار بدست آنھا افتد و قدرت یابند حقوق خویش را آسانتر رھا كنند 

  )١٩۶(»...مگر آنچھ با شتاب كرده باشند و بھ شبھھ
 علی در نامھ ای بھ شیعیانشھم آورده، امام  ن دمحم ثقفی کوفیسحاق ابراھیم بابو    

  :  ده اندواز جملھ فرماو گذشتھ پرداخت وبھ توضیح مصائبی کھ بر  نوشتھ و
تا اینکھ شما ھا بر عثمان کین کش شدید و خرده گرفتید و آمدید و او را کشتید، سپس نزد «

من نخواستم و دست از بیعت باز گرفتم، با من ستیز کردید و . من آمدید تا با من بیعت کنید
وردم و دستم را باز کردید و منش مرا کش و واکش کردید، دستم را کشیدید و منش باز پس آ

بستم، و بر سر من ازدحام کردید تا گمان بردم یکدیگر را خواھید کشت یا مرا خواھید 
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 )  ١٩٧(» .کشت، گفتید با ما بیعت کن، دیگری را نیابیم وجز تو را نپسندیم
تمام سعى ) ع(شود كھ حضرت على  با مراجعھ بھ كتب تاریخى مختلف چنین مستفاد مى   

و كوشش خودش را بكار برده و از تمام امكانات موجود استفاده كرده است تا عثمان را 
عدالت را در میان مردم : وادارد كھ حداقل در امر خالفت روش ابوبكر و عمر را بكار بندد

دھد و دست  رعایت كند، تبعیض بین مسلمین قایل نشود، والیان را از افراد خوشنام قرار
ھاى مردم  المال مسلمین باز نگذارد، بھ انتقادھا، نصایح و خواستھ ھ بیتوالیان را نسبت ب

و زعماى قوم گوش فرادھد، با عمل خود جلو شورشیان و انقالبیون را بگیرد و كارى نكند 
تمام كوششھاى حضرت على و . كھ روش كشت و كشتار در بین مسلمین امرى رایج شود

خالصھ شرایط سختى را كھ حضرت على بھ . اى نبخشید دیگر مھاجرین و انصار فایده
 :ھنگام قتل عثمان در آن گرفتار بوده و براى فرزندش حسن فاش ساختھ عبارتنداز

وقتى انقالبیون عثمان را محاصره كرده بودند، ھمھ ما را نیز محاصره كرده بودند و  - ١ 
 .پذیر بود آمد و رفت بھ بیرون مدینھ كمتر امكان

خالفت را بدست گرفتھ است پیوستھ در زیر فشار انقالبیون و  از زمانى كھ امر - ٢ 
 .شورشیان و دیگران بوده و مسلط بر تمام امور نبوده است

گرفت، امور مسلمین بیشتر از ھم گسیختھ و كار تباه  اگر امر خالفت را بھ گردن نمى - ٣ 
 .شد و با مسئلھ كشتھ شدن نیز شاید روبرو بوده است مى

زبیر و دیگر كسانى كھ بھ خون خواھى عثمان بر خاستھ بودند و  در جواب طلحھ و 
آشكارا وضعیت و شرایطى را كھ ) ع(خواستار كشتھ شدن قتلھ عثمان بودند، حضرت على 

پس صبر كنید كھ این غائلھ و شورش : در آن گرفتار ھستند برایشان بازگو كرد و گفت
متأسفانھ آنھا بھ راه خود . پیداكندفروكش كند و امور بھ راه درست و صحیح خود جریان 

رفتند و بیعت شكستند و موجب فتنھ و فراھم شدن زمینھ جریاناتى شدند كھ منجر بھ 
. شھادت خود حضرت على و تبدیل امر خالفت انتخابى بھ سلطنت موروثى بنى امیھ شد

 .كشت و كشتار ھم در بین مسلمانھا ادامھ پیدا كرد
ام، حضرت على سخت مخالف وقوع بھ وجود  ون استنتاج كردهبا توجھ بھ آنچھ من تاكن   

روش حضرت در تحوالت اجتماعى و اداره امور مردم . آمدن چنین شرایطى بوده است
آمیز و با شور و  چنین بوده است كھ او در امور مردم و مشكالت آنھا از راه مسالمت

بوده است كھ اگر عثمان  او نیك آگاه. مشورت و از راھھاى قانونى موجود انجام بگیرد
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تحت چنین شرایطى و با توجھ بھ تمام اوضاع و احوال و سننى كھ در بین مردم مدینھ و 
رایج گشتھ بود، او تنھا منتخب مردم و  - ھاى آن  با شدت و ضعف - مھاجرین و انصار 

ّ                                               خلیفھ مسل م بعد از عثمان بود، شیرازه امور از ھم گسستھ نمى  شد و امر خالفت شورایى          
در ھر حال . شد گشت و آدم كشى و كشتار رسم نمى تبدیل بھ سلطنت موروثى بنى امیھ نمى

موفق بھ پیشگیرى از بوجود آمدن استبداد ) ع(با وجود آنچھ گفتھ شد، گرچھ حضرت على 
و سلطھ انسان بر انسان نشد، اما موفق بھ ساختن الگوى یك جامعھ آزاد كھ انسان در ھر 

برای .( شد گرى از آن بھره جوید، ست ھر سلطھند براى رھایى از دتوا زمان و مكان مى
اطالع از الگوی حکومتی امام علی بھ کتاب والیت فقیھ، بدعت و فرعونیت فصل یازدھم 

 )امام علی و دموکراسی ھای این عصر مراجعھ کنید
 آنچھ در مورد انقالب و روش حضرت على گفتھ شد، استنباط اینجانب است و تنھا بھ 

منظور فتح بابى براى طرح كردن مسئلھ بھ منظور تحقیق و پژوھش صاحب نظران در این 
 .زمینھ است

  

 ھا خارجى روابط بودن مجھول - ٥ 
  

دیگر از مسائلى كھ موجب ناآگاھى بسیارى در برابر آقاى خمینى شد، روشن نبودن    
در انقالب اكتبر . دھا بھ خصوص آمریكا و انگلیس در رابطھ با انقالب بو نقش خارجى

ھا فعال بوده و در وارد كردن  شوروى، انقالب چین و انقالب اسالمى، خارجى ١٩١٧
اند و  اند و بعد ھم بھ طرق گوناگون آن را ادامھ داده ضربھ بھ رژیم موجود نقش بازى كرده

این چیزى است كھ در آن روزھا جز آن گروھھا و اشخاصى كھ خود با آنھا در خفا در 
اط بوده و مشغول رایزنى و رتق و فتق امور در جھت ساخت قدرت جانشین بودند، ارتب

كرد كھ ممكن است انقالب  كسى دیگر بدان توجھ نداشت و یا بھ ذھنش ھم خطور نمى
ھا در ارتباط باشد و ھنوز نیز این مسئلھ بجد مورد تحقیق قرار  اسالمى ھم باخارجى

 .نگرفتھ است
دھد كھ آمریكا و غرب از این انقالبھا در مراحل اول  نشان مىاسناد و مدارك موجود    

حمایت كرده و براى جلب اعتماد مخالفین رژیم موجود بھ خود، بھ طرق مختلف نشان 
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اند و یا حداقل مثل سابق از رژیم  اند كھ حمایت و پشتیبانى خود را از رژیم برداشتھ داده
د و با مخالفین نیز آماده مذاكره و گفتگو حمایت بى قید و شرط و ھمھ جانبھ نخواھند كر

این تغییر سیاست بمنزلھ مفرى براى وارد شدن مخالفین رژیم بھ میدان سیاست . ھستند
اى است و تحقیقات  اند، خود بحث جداگانھ پشتیبانى و حمایتى كھ اینان از انقالب كرده. است

و یا بھ خاطر چھ مسائلى بوده  طلبد تا روشن شود كھ چھ انگیزه دامنھ دار و مستقلى را مى
است كھ كشورھاى غربى بھ خصوص آمریكا و انگلیس بھ این انقالبھا كمكھاى مختلفى 

ھا و ھدف پشت  آنچھ در این رابطھ حائز اھمیت است، كم و كیف این حمایت. اند رسانده مى
بوده و ھم  در چند انقالب گذشتھ بلوك غرب ھم با رژیم موجود درارتباط.  ھا است پرده این

با مخالفین یعنی انقالبیون و كسانى كھ بعد از فروپاشى حكومت موجود، قدرت آینده كشور 
اینان در عین حال كھ با سردمداران رژیم موجود نرد دوستى و . اند گرفتھ را بدست مى

اى برقرار  اند با انقالبیون و مخالفان نیز روابط گسترده و ھمھ جانبھ حمایت ھمھ جانبھ زده
كرده و از طریق تضعیف رژیم موجود با تغییر سیاست قبلى خود و حمایت از مخالفین 

اند و سرانجام رژیم را بھ سقوط  رژیم، مردم جرأت بیشتر پیدا كرده و بھ صحنھ وارد شده
 .اند كشانده

از خالل اسناد و مدارك چنین برمى آید كھ ھر دستھ، حزب، گروه و یا شخصیتى از    
ز سردمداران درجھ اول نظامى و سیاسى خود رژیم با مقامات كشورھاى مخالفان و نی

اند  كرده اى جداگانھ داشتھ و تبادل اطالعات مى رابطھ - بخصوص آمریكا و انگلیس  - غربى 
ھمھ نیز ترس داشتند كھ مبادا این روابط كشف . اند گذاشتھ و یا از آن باالتر قرار و مدار مى
اند كھ دیگران از  كرده بدین خاطر سعى مى. رون افتدشود و اسرارشان از پرده بی

ھمچنان كھ روابط خود را با دیگران در میان . ھا سردر نیاورند روابطشان با خارجى
اند و یا اگر ھم اطالعاتى  اند، از روابط دیگران با آنھا نیز بى اطالع بوده گذاشتھ نمى

اند و از  ز كم و كیف آن آگاه نبودهاند بیشتر از روى حدس و گمان بوده است ولى ا داشتھ
 .گذارده است مرحلھ حدس و گمان پا فراتر نمى

ھاى این كشورھا این بوده است كھ با ھركس و ھر شخصیت، دستھ و یا  دیگر از حیلھ   
اند كھ تنھا این شخص و یا دستھ و  كرده گروھى كھ تماس و ارتباط داشتھ چنین وانمود مى

اعتماد آنھاست و با این عمل این شخص و یا گروه بھ خود  گروه است كھ محل وثوق و
اند كھ تنھا اوست كھ چنین استعداد و لیاقتى پیدا كرده  كرده اند و افتخار مى شده مغرور مى
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ً                        است كھ مثال  آمریكا و یا انگلیس و یا كنند كھ در آینده  با او رابطھ دارند و بھ او كمك مى...           
جھول بودن این روابط و ھدایت نكردن آن وسیلھ ارگانى بھ دلیل م. نقشى را بازى كند

قانونى و مشروع ھر كسى و یا دستھ و گروھى رابطھ گرفتن خودش را عملى مفید و 
داده كھ صالحیت یك چنین روابطى را دارد ولى ھمین  شرعى تلقى كرده و بھ خود حق مى

قلمداد ... ئن، جاسوس وتواند تحمل كند و او را آدمى خا گونھ رابطھ را از دیگرى نمى
ھا در چنین مواقعى ارتباطات مختلفى داشتھ و در جھات مختلفى  بھ ھر حال خارجى. كند مى

 .اند كرده نیز حركت مى
  

 ھا خارجى حركت 
   

ھا و یا بھتر بگوئیم آمریكا و انگلیس در دو جھت فعال بوده و حركت  روابط خارجى   
 :اند كرده مى

 .و جلب اعتماد آن حركت با رژیم موجود - ١ 
 )در فصل چھارم بدان پرداختھ خواھد شد(حركت با مخالفان و انقالبیون  - ٢ 
  

 آن اعتماد جلب و موجود بارژیم حركت - ١ 
  

اند  ھا و در رأس آنھا آمریكا و انگلیس سیاست خود را بر این پایھ استوار ساختھ غربى   
كھ در گذشتھ حامى و یا ھمپیمان او  كھ اعتماد رژیم و بھ خصوص سردمداران فعلى كشور

اند را چنان بھ خود جلب كنند كھ فكر كنند كھ اینھا حامى و دوستدار آنھا ھستند و این  بوده
دھند و قدم بھ قدم بھ وسیلھ ایادى خود كھ در  ھاى فروپاشى ادامھ مى وضع را تا لحظھ

جایى كھ ممكن است برنامھ  كنند كھ تا اند، ھوشیارانھ چنین عمل مى درون خود رژیم كاشتھ
مورد نظر خود را پیش ببرند و یا اگر ھم طبق دلخواه آنھا پیش نرفت، قادر باشند در 
مراحلى آنھا را مھار كنند و یا بھ جھت دلخواه خود برگردانند و یا حداقل با حفظ روابط و 

مكن است از ھایى كھ در اختیار دارند تا جایى كھ م كمك گرفتن از ایادى خود و با اھرم
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 .انحراف آن در جھت خالف مصالح كلى خود از آن جلوگیرى بعمل آورند
ھا و بھ خصوص آمریكا و انگلیس با دمحم رضاشاه و رژیمش روابط  این است كھ غربى   

 :شود آنرا بھ دو قسمت عمده تقسیم كرد اند كھ مى اى داشتھ گسترده و پیچیده
 یر اشخاص با اطالع وىرابطھ مستقیم با خود شاه و سا - الف  
 .رابطھ با ایادى درونى دربار و ارگانھاى مختلف كشور بدون اطالع شاه - ب  
  

 وى اطالع با اشخاص سایر و شاه باخود مستقیم رابطھ - الف 
  

ھاى اطالعاتى انگلیس، شاه را از ھمان دوران ولیعھدى و نیز در درون و برون  شبكھ   
بھ " لھ روزه"ى زمانى كھ شاه براى تحصیل بھ مدرسھ دربار زیر كنترل داشتند و حت

را براى تحت نظر " ارنست پراون"سوئیس فرستاده شد، قبل از ورود وى بھ مدرسھ 
گرفتن وى در مدرسھ كاشتھ بودند و بعد او بھ صورت یكى از دوستان شاه درآمد و بعدھا 

رنست پراون، آلن چارلز ، ا)شاپور ریپورتر(شاپور جى . جزو یكى از اعضاء دربار گردید
. ترات با شبكھ وسیع اطالعاتى كھ بھ وجود آورده بودند، شاه و دربار را زیر نظر داشتند

ھاى اطالعاتى با امكاناتى كھ در درون و برون دربار داشتند، بر دربار و  این افراد و شبكھ
درون و برون  تمام كسانى كھ با دربار آمد و رفت داشتند، اشراف داشتند و تمام تحوالت

ھا از دید خود شاه نیز  شود گفت كھ بخشى از این شبكھ حداقل مى. كردند دربار را كنترل مى
مخفى نبود، چون شاپور جى و ارنست پراون از دوستان و نزدیكان وى در دربار بھ 

 .آمدند حساب مى
یجاد و تقویت شده ھا كھ یا از قبل موجود بودند و یا بھ وسیلھ افراد فوق الذكر ا این شبكھ   

بودند، نھ تنھا مستقیم با خود شاه رابطھ داشتند، بلكھ غیر مستقیم بوسیلھ كاشتن عوامل 
اطالعاتى مختلف، تمام اعضاء دربار، مقامات مختلف مملكتى و كسانى كھ امور كشور را 

ھاى مختلف با فعالیتھاى گوناگون خود  این اشخاص و شبكھ. زیر نظر و نفوذ خود داشتند
ھمگى یك ھدف كلى كھ عبارت از حفظ و نگھدارى منافع انگلستان و سیاستشان در كشور 

  .كردند را تعقیب مى
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 اطالعاتى ھاى شبكھ مختلف فعالیتھاى 
   

ایجاد و ھدایت ... ھایى كھ وسیلھ ارنست پراون، شاپور جى، آلن چارلز ترات و شبكھ   
شود بھ صورت زیر  اھم فعالیت آنھا را مى. زدند ھاى گوناگونى مى شد، دست بھ فعالیت مى

 :خالصھ كرد
شناسایى و برقرارى ارتباط با افراد و شخصیتھا و احزاب و مطالعھ نقاط قوت و  - ١ 

ھاى مختلف بھ  ضعف آنھا و متمایل كردن آنھا بھ خود از طریق روابط دوستانھ و كمك
انھاى مختلف مملكتى داشتند بھ با امكانات مختلفى كھ در دربار و نزد شاه و نیز ارگ. آنھا

در مجالس مختلفى كھ در دربار  .آوردند دوستان و عوامل خود ھمھ نوع حمایت بھ عمل مى
در این مجالس و . كردند شد شركت مى و یا بھ وسیلھ مقامات مختلف مملكتى تشكیل مى

كھ در طول بعد از این. جلسات دوستانھ اغلب بھ كار شكار افراد و كسب اطالع مشغول بودند
نمودند و نظرشان را بھ خودشان جلب  زمان افرادى را كھ زیر نظر داشتند، شناسایى مى

بدون . كردند كردند، آنوقت او را براى احراز پست و یا مقامى بھ شاه و دولت معرفى مى مى
حمایت انگلیس و بعدھا ھم آمریكا كمتر كسى قادر بود كھ بھ مقامات كلیدى مملكت 

 .بكند دسترسى پیدا
ھاى تودرتوى اطالعاتى و  ھایشان، ایجاد و گسترش شبكھ مورد دیگرى از فعالیت - ٢ 

كنترل ھر چھ بیشتر تمام امور و مقامات مملكتى و نیز كسب اطالعات مختلف وسیلھ 
 .عوامل اطالعاتى بود

تربیت افراد و ایجاد سازمان اطالعاتى در درون و برون كشور بھ وسیلھ افراد مورد  - ٣ 
نظر و تعلیم دیده خود نظیر شبكھ سرتیپ ماھویتان، سازمان بى سیم، سازمان بدامن و 

ھمھ این .... ، شبكھ برادران رشیدیان و)بوسیلھ حسین فردوست(دفتر ویژه اطالعات 
گرفت كھ در ھر زمان قادر باشند بھ كمك این عوامل اطالعاتى  اعمال بدین منظور انجام مى
ھاى وسیع  شبكھ .ر، سیاست مورد نظر انگلستان را پیش ببرندو عوامل مھم اجرایى كشو

ھاى اطالعاتى دولت انگلستان را در كشورھاى مختلف  ماسونى در واقع اولین ھستھ
ھاى مختلف ماسونى اھم كارھایشان جلب افراد  دادند، در كشور ما نیز این شبكھ تشكیل مى
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لیس در بین آنان از زمانھاى برجستھ كشور بھ خود و نفوذ و رسوخ دادن سیاست انگ
سعى محافل، مجالس و . بسیار قدیم و حتى قبل از انقالب مشروطھ در ایران بوده است

تشكیالت فراماسونى بر این پایھ استوار بوده است كھ ھرچھ بیشتر در افراد مھم و 
مت برجستھ نفوذ كنند و تنھا با كار و آموزش مختلف روى آنھا، آنھا را آنگلوفیل و بھ س

ھم نقش سازمان اطالعاتى را بعھده داشتند و ھم بھ تربیت . سیاست انگلیس سوق دھند
بھ ھمین علت است كھ اكثر . پرداختند كادرھاى مختلف براى اداره امور كشور مى

 سیاستمداران و قدرتمندان دوران پھلوى از اعضاء تشكیالت ماسونى ھستند
ً  ھاى مختلف بدوا  چ این تشكیالت و شبكھ    نان وانمود كرده بودند كھ یك سازمان مترقى               

برادرى جھانى است كھ ھدفش ایجاد برادرى و آزادى براى ھمھ مردم جھان است و در 
ھاى مختلف براى جذب  ھاى مختلف، محافل و كانون لواى این اھداف بھ گسترش شبكھ

دولت فخیمھ افراد و استعدادھاى آماده پذیرش رقیت این سازمان و در واقع پذیرش رقیت 
پرداختند و كارھاى فرھنگى و اطالعاتى و تربیتى كھ روى افراد انجام  انگلستان مى

آوردند و بدون پرداخت جیره و مواجبى از  دادند آنھا را خود بھ خود آنگلوفیل بار مى مى
اغلب نخست . كنند كردند و مى وجود آنھا در جھت منافع استعمارى خود استفاده مى

از اعضاء تشكیالت ... مجلسین، وزراء، مقامات باالى دادگسترى و وزیران، رؤساى
ھا نیز كھ در ھمھ جا و در تمام ارگانھاى كشور تنیده  این شبكھ) ١٩٨.(اند فراماسیون بوده

شده بود، ھم شاه و دربار را در حیطھ اقتدار خود داشتند و ھم بھ تمام اطالعات و اسرار 
  .ھ بر شاه و مملكت مسلط بودندمملكتى دسترسى داشتند و بدینگون

 

 وى اطالع بدون ارگانھاى و شاه درونى ایادى با رابطھ -  ب 
 

ھا و  آمریكائیھا و انگلیسیھا با وجودیكھ با خود شاه رابطھ مستقیم داشتند و برنامھ   
كردند و حتى شاه بھ آمریكائیھا گفتھ بود كھ ھرچھ و  ھاى خود را بھ وى دیكتھ مى خواستھ
خواھند، مستقیم در اختیارشان قرار خواھد داد، معھذا تدابیرى  ھ اطالعاتى كھ مىھر گون

و یا قصد آنھا در ) ١٩٩(اتخاذ كرده بودند كھ اگر روزى اتفاقى ناگھانى براى شاه افتاد
تغییر رژیم پھلوى بود و یا در اثر سیاست داخلى و یا خارجى كشور و یا بھم خوردن تعادل 
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ل دیگرى تغییر رژیم كشور و یا تعویض قدرت و چرخش سیاست الزم قوا و یا بھ ھر دلی
براى انجام . آمد، در آن صورت قادر بھ پیشبرد سیاست خود و حفظ منافع خویش باشند

چنین چرخش و سیاستى الزم بود كھ بدون اطالع شاه در ارگانھاى مختلف نظامى، 
ھیئت دولت و نیز روحانیت، انتظامى، اطالعاتى و قدرتھاى محلى و عشایرى، احزاب و 

ھاى اطالعاتى خود را ایجاد كنند و عواملى در این ارگانھاى مختلف داشتھ باشند و با  شبكھ
افراد و اشخاص صاحب نفوذ در این ارگانھا ارتباط برقرار كنند تا از این طریق از وقایع و 

ود را پیش امور مختلف آگاه گردند و در مواقع ضرورى بوسیلھ این عوامل سیاست خ
كردند، بلكھ  اى از یك كانال واحد استفاده نمى اینان براى آگاھى و دسترسى بھ مسئلھ. ببرند

آوردند تا قادر باشند صحت اطالعات مختلف  ھاى موازى بوجود مى براى كار واحدى شبكھ
                                   ً                                               را مورد ارزیابى قرار بدھند و ثانیا  نفوذ خود و وابستگان بھ خود را ھرچھ بیشتر گسترش

و یا غیر فعال شدن كانالى و یا در مواقع زد و بند  - و افزایش دھند تا در صورت لورفتن 
ھا و كانالھاى دیگر،  بتوانند از شبكھ - تر را فدا كنند  باكانالھاى خاصى، كانالھاى كم اھمیت

 .سیاست خود را اجراء كنند و یا بھ اطالعات ضرورى دسترسى داشتھ باشند
ھا توانستند بھ راحتى  ھا و عوامل اطالعاتى بود كھ انگلیسى ن شبكھبھ خاطر وجود ھمی   

رضاخان را بر سر قدرت بنشانند و بعد ھم بھ دست او احمد شاه را كھ حاضر بھ پذیرش 
، از سلطنت خلع و سلسلھ قاجار را براندازند و خاندان )٢٠٠(خواستھ انگلیس نشده بود

زمانى كھ سیاستشان اقتضا كرد،  ١٣٢٠ر بعد از شھریو. پھلوى را جانشین آن سازند
رضاشاه را روانھ تبعیدگاه ساختند و دمحمرضا ولیعھد را جانشین وى كردند و سلطنت وى 

  .را بھ رسمیت شناختند و بدینوسیلھ قدرت را از رضاشاه بھ دمحمرضا شاه منتقل كردند
  

 آمریكا سود بھ جھان سطح در قوا تعادل خوردن بھم 
  
و دوم جھانى باعث شد كھ تعادل قوا در سطح جھان بھ سود آمریكا و بھ دو جنگ اول    

ضرر انگلیس بر ھم بخورد و آمریكا بھ عنوان یك ابرقدرت نیرومند وارد صحنھ سیاست 
داد، آمریكا جاى  بھ موازات اینكھ انگلیس اقتدار و سلطھ خود را از دست مى. جھانى گردد

س كھ تا قبل از جنگ جھانى اول و دوم اولین دولت انگلی. كرد پاى بیشترى پیدا مى
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ابرقدرت و مھمترین نیروى استعمارگر در سطح جھان بود، بعد از جنگ یال و كوپالش 
اش در طول جنگ باعث شد كھ اقتدار خود را از دست بدھد  ریختھ و ورشكستگى اقتصادى

الل و آزادى خود اش آزاد بشوند و استق اش، از زیر یوغ و بسیارى از كشورھاى زیر سلطھ
بھم خوردن تعادل قوا در سطح جھان ضررھاى جبران ناپذیرى را براى . را بازیابند

انگلستان بھ ارمغان آورد و او را بسوى ورشكستگى اقتصادى كشاند و دست او را از 
بسیارى از مستعمرات خود كوتاه كرد  و عالوه بر ھمھ اینھا باعث شد كھ بسیارى از 

 .اش را از دست بدھد العاتى و عوامل اطالعاتىبخشھاى سیستم اط
  

 انگلستان اطالعاتى سرویسھاى 
  

ترین سرویس اطالعاتى جھان بھ شمار  سرویسھاى اطالعاتى انگلیس یكى از قدیمى     
االیام در تمام كشورھا، قدرتھاى حاكمھ ھمیشھ براى اطالع از رقبا و  گرچھ از قدیم. رود مى

كردند و  ى خود و نیز در جنگھا از عوامل اطالعاتى خود استفاده مىمخالفین داخلى و خارج
اى بس كھن دارد، با وجود این كار اطالعاتى بصورت  جاسوسى و ضد جاسوسى سابقھ

ارگانیك و سازمان یافتھ و پیدا كردن تشكیالتى عریض و طویل از قدمت چندانى برخوردار 
: اند كھ شورھاى جھان بھ این نكتھ واقف شده      ً                             تقریبا  كمتر از یك قرن است كھ اكثر ك. نیست

اند كھ یك سیستم اطالعاتى براى كشور خود بھ وجود  ،سعى كرده"اطالعات قدرت است"
آورند و با ایجاد تشكیالتى منظم و ارگانیك بھ صورتھاى مختلف مخفى، نیمھ مخفى، علنى 

ھرچھ بھ زمان حاضر  .ویا تركیبى از اینھا را در خدمت اھداف اطالعاتى خود قرار دھند
كند تا جایى كھ امروزه جنگ  شویم، اطالعات و كسب خبر اھمیت بیشترى پیدا مى نزدیك مى

شود وبھ كار بردن اطالعات و كسب خبر از  واقعى، بصورت جنگ اطالعاتى نمایانگر مى
اى برخوردار است و بودجھ ھنگفتى را در تمام كشورھا بھ خود  العاده اھمیت فوق
ھاى مختلف سیاسى،نظامى، اجتماعى، فرھنگى و مذھبى  دھد وتمام عرصھ ىاختصاص م
 .شود را شامل مى

" اطالعاتى"ھا طى چند قرن یك شبكھ عریض و طویل  در میان تمام كشورھا، انگلیسى   
ھاى  در سطح جھان ایجاد كردند و بھ دلیل حكمرانى بر بخشھاى عظیمى از جھان شبكھ

مھمترین عوامل اطالعاتى انگلیس و . ان گسترش دادندخود را دراكثر كشورھاى جھ
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ھاى مختلف آن تا قبل از جنگ جھانى دوم، موسسین و فعالین تشكیالت فراماسونرى  شبكھ
بودند ولى بعد از آن، فراماسیونرى بیشتر نقش یك سازمان سیاسى و مكتب تربیتى و 

ھا بعد از  انگلیسى. كند مىھا ایفا كرده و  آموزشى دولتمردان و رجال را براى انگلیسى
ھاى گسترده اطالعاتى دوران جنگ یك سرویس  جنگ جھانى دوم از تمام عوامل و شبكھ

معروف شد، سازمان دادند ) MI-6(یا " اینتلیجنس سرویس"مستقل اطالعاتى را كھ بھ 
 و
ولى با توجھ بھ ورشكست . ھا و عوامل قدیمى خود را زیر پوشش آن گرفتند كلیھ شبكھ«  

ھا وعوامل براى  اقتصادى انگلستان در طول جنگ مشخص شد كھ حفظ انبوه عظیم شبكھ
MI-6 سراسرجھان بھ  ھا و عوامل انگلیس در لذا،بخش اعظم شبكھ... امكان ندارد

سفارت انگلیس در ایران، ضمن بحث  MI-6زمانى رئیس . ھا وصل شدند آمریكایى
ھاى عظیمى در كشورھاى آسیایى و  بكھمتاسفانھ ما ش: " خصوصى در منزلش بھ من گفت

كرد،  ھا براى ما صرف مى زمانى حفظ این شبكھ. پرھزینھ است آفریقایى داریم كھ بسیار
ولى امروزه عالئق چندانى در بسیارى از كشورھاى آسیایى و آفریقایى نداریم و لذا نسبت 

خواھید  بحث شد كھ آیا مى" یاس"لذا با . ایم ھا نیز بى عالقھ یا كم عالقھ شده بھ حفظ این شبكھ
ً                                                               ھا مستقیما  و یا از طریق ما استفاده كنید و آنھا پس از بررسى جواب دادند كھ  از این شبكھ           

ً   حتما  مى ھاى آن را نیز متقبل  خواھیم وگسترش برخى را نیز خواھانیم و كلیھ ھزینھ     
ھا و  شبكھبتدریج بسیارى از  ١٩۶٠و بخصوص  ١٩۵٠ھاى  در نتیجھ در دھھ." شویم مى

عوامل انگلیس بھ آمریكا وصل شدند و نوعى ھمآھنگى وھمبستگى اطالعاتى وسیاسى 
بعدھا با فعال شدن سازمان اطالعات خارجى . صورت گرفت C.I.Aو    MI-6میان

ھاى اطالعاتى انگلیس را متقبل شدند و بھ صورت یك  اسرائیل، آنھا نیز بخشى از ھزینھ
 )٢٠١(»درآمدند - ر ایرانبخصوص د- ال سازمان بسیار فع

ى شود گفت كھ سرویسھاى اطالعاتى انگلیس، مادر سرویسھا با چنین دیدى مى   
ھاى اطالعاتى  و بدین طریق بخشھایى از عوامل و شبكھ اطالعاتى آمریكا و اسرائیل است

و موصاد وصل شدند و اولین ثمره این اتصال عوامل اطالعاتى " سیا" C.I.Aانگلیس بھ 
مرداد است كھ با پیشنھاد انگلیسھا و در اختیار گذاشتن  ٢٨بھ آمریكا، كودتاى  انگلیسى

دست بھ كودتا زد و حكومت ملى دكتر مصدق را " سیا"ھا،  عوامل اطالعاتى بھ آمریكایى
  .سرنگون و شاه را بھ قدرت بازگرداند
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 مرداد ٢٨ كودتاى
 

و عوامل اطالعاتى كھ  ھا با كمك  شبكھ ١٣٣٢ھمانطورى كھ ذكر شد، در سال    
مرداد را ترتیب  ٢٨كودتاى " سیا"ھا در اختیار آمریكائیھا قرار دادند، سازمان  انگلیسى

نخست وزیر انگلیس . داد و حكومت قانونى و ملى دكتر دمحم مصدق را سرنگون كرد
شبى كھ درعرشھ كشتى خبر سقوط حكومت مصدق را بھ من دادند، آرامترین «:گوید مى

 ) ٢٠٢(».زمان صدارتم گذراندم شب را در
و خارج شدن اختیار  - نفت  - در حقیقت بھ خاطر ترس از دست دادن شریان حیاتى غرب    

آن از دست آنھا بود كھ انگلیس و آمریكا را واداشت كھ در ایران دست بھ كودتا بزنند و 
ماده در  و نقش حیاتى این" نفت"آنھا از قبل بھ اھمیت . دولت مصدق را سرنگون كنند

: ھاى خود پى برده بودند حفظ نگھدارى و گسترش تمدن و صنعت غرب و نیز دموكراسى
 :در مجلس عوام انگلیس اعالن كرد ١٩١٩چرچیل در سال 

د، بھ خاطر شكى نیست كھ اگر متفقین توانستند كشتى جنگ را بھ ساحل پیروزى برسانن« 
 بود كھ نفت  و برایشان مسلم شده ) ٢٠٣(»جریان پیوستھ نفت بود

خون صنعت مدرن است، و منطقھ خلیج فارس قلبى است كھ این خون را مانند تلمبھ بھ " 
ھ این خون حیاتى اندازد، و راھھاى دریایى پیرامون خلیج فارس شریانى است ك جریان مى
 )٢٠۴(»گذرد از آنھا مى

م منابع نفتى ملى كردن صنعت نفت در سراسر كشور و كوتاه كردن دست انگلیس از تما   
 : گفتند كشور و بیرون راندن آنھا از كشور و نیز اعمال و رفتار مصدق در مورد نفت كھ مى

نفت باید ھمانقدر كھ براى آبادانى . شود تكلیف ما در قبال نفت توسط نسلھاى آینده تعیین مى« 
اى آینده زیرا بھ نسلھكشور الزم است، استخراج شود، و بقیھ زیر خاك باقى گذاشتھ شود، 

 ) ٢٠۵.(»تعلق دارد
بھ خصوص  - ھا بعد ازملى شدن نفت و خارج شدن اختیارآن ازدست انگلیس،غربى   

احساس كردند كھ نھ تنھا این خون حیاتى ایران در حال خارج شدن از  - آمریكا و انگلیس 
دستشان است، بلكھ ممكن است این روش ایران بھ عنوان یك نمونھ موفق و سرمشقى 
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ایر كشورھاى نفت خیز جھان تلقى گردد و سایرین نیز براى بدست گرفتن اختیار براى س
این منابع حیاتى، اقدامات جدى بعمل آورند و زمانى كھ نتوانستند با مصدق كنار بیایند و او 
را وادار كنند كھ با قبول ملى كردن نفت، شیرازه اختیار و عنان نفت را در اختیار آنھا قرار 

و شاه كھ با دسیسھ انگلیس و . كودتا زدند و حكومت او را سرنگون كردنددھد، دست بھ 
بر سر قدرت بازگشتھ بود، بالفاصلھ قرار داد " سیا"مرداد  ٢٨آمریكا و كودتاى 

كنسرسیوم نفت كھ در واقع اختیار استخراج و میزان آن، تعیین قیمت و اداره آن از طرف 
داد را بھ تصویب دولت و مجلس شھ ساختھ  دولت ایران بعھده كنسرسیوم نفت قرار مى
درصد سھام كنسرسیوم نفت را در اختیار  ۴٠رساند و این بار شركتھاى نفتى آمریكایى 

ھا با پیدا  آمریكایى. درصد ١۴درصد و ھلند  ۶درصد و فرانسھ  ۴٠گرفتند و انگلیس نیز 
مرداد  ٢٨كودتاى  كردن نقش اساسى در تعیین سیاست نفتى ایران و اھمیت آن كھ بر اثر

برایشان نقش تعیین كننده، ھم در سیاست " نفت"در اختیارشان قرار گرفتھ بود، روزبروز 
داخلى و خارجى و ھم ایفاى نقش بین المللى بعنوان پرچمدار حفظ و نگھدار آزادى و تمدن 

یم و توانیم از خواب برخیز چگونھ مى« :گوید غرب، پیدا كرد تا جایى كھ آرنولد ویلسون مى
انگیز داشت، اكنون شیشھ عمر دنیا  اى كھ زمانى شھرتى شاعرانھ و خیال منطقھ: دریابیم

 )٢٠۶(»دشتھایش داردرادر دستھایش، یا دقیقتر بگوییم، در 

 آمریكا براى مرداد ٢٨ كودتاى اھمیت
  

 ٢٨در قضیھ كودتاى  ھا بسیارى از خوش باوران را عقیده بر این است كھ آمریكایى   
د از انگلیسھا رو دست خوردند و علیرغم میل باطنى خود، دست بھ كودتا زدند و ننگ مردا

اسناد منتشره و نقشى كھ آمریكا بعد از این كودتا . نفرت مردم ایران را بجان خود خریدند
ھا در  گذارد كھ آمریكایى در ایران پیدا كرد و روشى كھ در پیش گرفت جاى شك باقى نمى

كردند كھ در تمام نقاط جھان نفوذ خود را  د بودند و كوشش مىپى مقاصد و ھدف خو
اى فراھم شده است چھ بھتر كھ براى دسترسى و تسلط بھ  گسترش دھند و حال كھ زمینھ

غرب و ایران در مركز این شاھراه واقع شده است با یك " شاھرگ حیاتى"اى كھ  منطقھ
یى كھ ممكن است با كمك حكومت دست كودتا در آنجا قدرتى بدست آورند و بدینطریق تا جا

نشانده خود در كل منطقھ نفوذ خود را ھر چھ بیشتر گسترش دھند و طبیعى است كھ در 
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آمریكا تا قبل از . این بده و بستان سیاسى تا حدودى منافع انگلیس را نیز در نظر داشتند
ودش را كرد و بیشتر ھم و غم خ الملل اول در جھان نقش مھمى ایفا نمى جنگ بین

كرد و چون امكان ھر نوع پیشرفت و ترقى با تكیھ بر  مصروف مسائل داخلى خود مى
امكانات داخلى وجود داشت، از نظر اقتصادى و دسترسى بھ مواد اولیھ، احساس نیاز 

دیگر اینكھ تا آن زمان ھنوز تولید صنعت و انباشتھ شدن سرمایھ رشد سرطانى . كرد نمى
كردند، جذب  كارخانجات و صنایع آن كشور ھر چھ تولید مى خود را شروع نكرده بود،

ھنوز آمریكا دست اندازى بھ منابع خارجى و بھ . شد بازارھاى داخلى قاره آمریكا مى
كرد كھ  اما در بعد سیاسى كوشش مى. كرد خصوص نفت كشورھاى دیگر را احساس نمى

دوم این امكان را برایش بھ الملل اول و  دو جنگ بین. اى در جھان پیدا بكند جاى ویژه
 .ارمغان آورد

انگلیس كھ تا قبل از جنگ بزرگترین امپراطورى جھان را بھ وجود آورده بود و    
شد و بر بسیارى از كشورھاى جھان حكومت  قدرتمندترین كشور جھان محسوب مى

ھاى  شد بھ نام راند و حتى ھر خیابانى كھ منتھى بھ قصر بوكینگھام در قلب لندن مى مى
نامگذارى كرده بودند كھ خود ... مختلف دروازه آفریقا، دروازه آسیا، دروازه آمریكا و

نشانھ و سمبلى از این اقتدار بود، دو جنگ جھانى انگلستان را با بحرانھاى شدید اقتصادى 
ایكھ براى  بر اثر بھم خوردن تعادل قوا در سطح جھان و روزنھ. و سیاسى مواجھ ساخت

شورھاى زیر سلطھ انگلیس و دیگر استعمارگران پیدا شده بود، انگلیس با نفس كشیدن ك
ھا،  طلبى در این موج آزادیخواھى و استقالل. طلبى و آزادیخواھى روبرو گردید موج استقالل

المللى و پركردن  آمریكا از یكطرف بھ دلیل بازكردن جاى خود در سیاست جھانى و بین
از این كشورھا بھ وجود آمده بود و ھم براى سد كردن و  خالئى كھ با بیرون رفتن انگلیس

را پشت سر گذاشتھ بود و نداى  ١٩١٧كھ تازه انقالب اكتبر  - عقب راندن نفوذ كمونیسم 
بھ  - طلبى را سرداده بود، و مسكو مركز احرار عالم لقب گرفتھ بود  آزادیخواھى و استقالل

كرد و بدین  كھاى مادى و معنوى مىطلبى كم این نھضھت ھاى آزادیخواھى و استقالل
 .گردانید طریق در بعضى از كشورھاى جھان جاى پاى خود را محكم مى

در ایران ھم  ھاى بین المللى، بھ خاطر این تغییر قدرت و بھم خوردن تعادل قوا در موازنھ   
اى از رجال ملى و وطن پرست و خواھان آزادى و استقالل بپا خاستند و براى كسب  عده

استقالل و آزادى از سلطھ خارجى و عوامل داخلى آنھا در طى یك دوره ده سالھ بھ یك 
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مبارزه پى گیر و مستمر دست زدند كھ باالخره نتیجھ این دوره از مبارزات بھ ملى شدن 
ھا كھ حاكم واقعى ایران بودند،  صنعت نفت در سراسر كشور و بیرون راندن انگلیسى

طلبى ملت ایران بھ رھبرى دكتر  ضت آزادیخواھانھ و استقاللروشى كھ نھ راه و. انجامید
مصدق در پیش گرفتھ بود، با ببار نشستن ثمره آن كھ ملى شدن صنعت نفت، تشكیل 
حكومت ملى بھ رھبرى دكتر مصدق و بیرون راندن انگلیسیھا از كشور و پیروزى ملت در 

م آمریكا و ھم انگلیس را بھ استیفاى حقوق حقھ خود در دیوان بین المللى الھھ بود، ھ
 . وحشت انداخت و آنھا را وادار بھ كودتا كرد

عملیات پنھانى آیزنھاور رژیمى را بر ایران حاكم كرد كھ نھ تنھا در خدمت منافع آمریكا، « 
 ) ٢٠٧(»دین غربى دوستان ما در منطقھ بودبلكھ ھمچنین در خدمت منافع ایرانیان، متح

و تماس با تمام كشورھا و خواھان برقرارى روابط اقتصادى مصدق حاضر بھ مذاكره    
تجارى و سیاسى بود ولى ھرگز حاضر نبود از منافع حقھ ملت ایران بگذرد و نیز حاضر 

 .نبود كھ پاى ھیچ قدرت خارجى را در كشور باز بگذارد
ن مصدق حاضر بود كھ نفت ایران را بھ قیمت عادالنھ روز بھ ھر كشورى كھ خواھان آ   

باشد بھ فروشد، ولى قدرت استعمار مانع آن بود و خرید نفت ایران بایكوت شده بود، 
ھمان كشوریكھ مصدق متھم شده بود كھ متمایل بھ آنھاست و  - مصدق بھ شوروى 

پیشنھاد كرد كھ نفت ایران را بھ قیمت مناسبترى  - خواھد كشور را بدست آنھا بسپارد  مى
نیاز بھ آن و ھم بازار فروش براى آن داشتند، حاضر بھ خرید علیرغم اینكھ آنھا ھم . بخرد

مصدق تنھا راه چاره را در این دید كھ در وضعیت فعلى، باید . از مصدق نشدند" نفت"
كشور را از اتكاى بھ فروش نفت آزاد سازد، لذا با اتكا بھ ملت و اعتماد بھ خود با تصویب 

م توانست تا حدودى مشكل اقتصادى كشور و بھ اجرا گذاشتن آن، ھ" نفت"بودجھ بدون 
را حل كند و ھم موفق شد مشترى براى خریدنفت پیدا بكند و اولین محمولھ نفتى را بھ یك 

 .شركت ایتالیایى فروخت
كردند با بایكوت كردن خرید نفت ایران و اتكاء بودجھ كشور بھ  آمریكا و انگلیس فكر مى   

كند،ولى این پیروزى و اداره كشور بدون اتكاء  ىنفت، حكومت مصدق را خودبخود ساقط م
آمریكا و انگلیس برایشان . آنھا را بھ وحشت انداخت و وادار بھ كودتا كرد" نفت"بھ 

روشن شده بود كھ اگر مصدق بر سر كار باقى بماند نھ جایى براى ادامھ سلطھ انگلیس 
و ) ٢٠٨(ایران بگستراندباقى خواھد ماند و نھ آمریكا خواھد توانست سلطھ خود را در 
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اینھا . سھامدار عمده كنسرسیوم نفت ایران شود و نفت ایران را بھ خود اختصاص دھد
مسائلى بود كھ براى آمریكا نیز مسلم شده بود و بدین علت بود كھ وقتى انگلیسیھا پیشنھاد 
كودتا را براى سرنگون ساختن حكومت ملى دكتر دمحم مصدق بھ آمریكائیھا دادند، 

 .مریكائیھا با اشتیاق آنرا پذیرفتند و طرح و نقشھ را بھ اجراء گذاشتندآ
اگر آمریكا در ایران بھ دنبال كسب قدرت، گسترش سلطھ نفوذ خود بر كنسرسیوم نفت    

ودر نتیجھ بر منابع نفت و دخالت در امور سیاسى كشور نبود و ھمانطورى كھ بسیارى از 
كرد، مصدق یك كمونیست  آمریكا فكر مى: اند كھ دهتحلیل گران غربى و خودى عنوان كر

است و كشور را بدست كمونیستھا خواھد داد، لذا براى جلوگیرى از سقوط كشور و افتادن 
اگر آمریكا تنھا بھ خاطر . اى است در دام كمونیستھا كودتا كرد، سخن مغشوش و ناسنجیده

كودتا زد و ھدفش از آن، سلطھ  ترس از كمونیست و براى نجات كشور از دام آنھا دست بھ
بر كشور ومنافع آن و دخالت در امور سیاسى، اقتصادى و نظامى كشور و بدست آوردن 
منافع و منابع عظیم نفتى نبود، بلكھ براى حفظ آزادى و دمكراسى و بازگرداندن حقوق 

ان آزادى آمد كھ بعد از كودتا، قدرت را بدست كسانیكھ خواھ فردى و اجتماعى بود، الزم مى
و استقالل و دموكراسى در مملكت ھستند بسپارد، روش دیگرى در رابطھ با كشور بكار 

عوامل دست نشانده خود را یكى پس از دیگرى بر سر كار آورد و  - : ببرد، نھ اینكھ
 .ھاى خود را در رأس ارگانھاى حساس و مھم مملكت بگمارد مھره

 شودسھامدار عظیم كنسرسیوم نفت این كشور ب -  
كاپیتوالسیون را بر كشور تحمیل كند و مستشاران نظامى خود را در ایران از ھر نوع  -  

 .تعقیبى مصون بدارد
را با " ساواك"مشرف بر ارگانھاى اطالعاتى كشور باشد و سازمان اطالعات و امنیت  -  

 ... عوامل و مستشاران خود سازمان دھد و
ع قرن بعد از كودتا در كشور ما بكار بردند، جاى ھا در طى یك رب روشى را كھ آمریكایى   

و ارزیابى دقیق از شرایط و موقعیت كشور  - گذارد كھ آنھا با آگاھى  شك و شبھھ باقى نمى
براى استقرار نفوذ ھمھ جانبھ خود در كشور و منطقھ و تصاحب  - ما در منطقھ و جھان 

 ٢٨گزارش سیا در مورد كودتاى  و امروز كھ. اند منابع و منافع نفتى دست بھ كودتا زده
اند كھ دكتر مصدق نھ تنھا  دانستھ ھا مى كند كھ آمریكایى مرداد فاش شده است، معلوم مى

  ) ٢٠٩.(بھ قدرت رسیدن آنھا نیز ھست سیاست و مخالفبھ شدت كمونیست نیست، بلكھ 
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  منطقھ "نفت" بر سلطھ فارس، خلیج در آمریكا استراتژى 
  

ا استراتژى و سیاست دراز مدت خود را در منطقھ خلیج فارس تصاحب و در ھ آمریكایى   
و میدانھاى نفتى استوار ساختند و با فراھم كردن زمینھ، " نفت"اختیار گرفتن شریان 

وسایل و امكانات براى دستیابى بھ این استراتژى، ھمھ كوشش و توان خود را بكار بردند 
و از ھر  كرد پیدا مى این سیاست كلى ھمچنان تداوم و با تغییر دولتھا و رؤساى جمھورى،

  .اى در ھر زمانى سود جستند و در این راه اروپا را نیز بدنبال خود كشاندند وسیلھ
اى بسا ملل اروپایى ضرورت یابد كھ براى دفاع از منافع قانونى و حیاتى غرب .. « 

یروى نظامى، با ھمكارى ایاالت گیرى از ن درخاورمیانھ و خلیج فارس، آماده و خواھان بھره
اى نداریم  طلبى و چالشى چاره ما درصورت رویارویى با چنین مبارزه .متحده آمریكا شوند

در ... دست بھ ھر اقدام الزم بزنیم) نفت(مگر آنكھ براى جلوگیرى از قطع شریان حیاتیمان 
دار باشد كھ در این صورت لزوم، ایاالت متحده آمریكا ھمچنین باید از این توانایى برخور

 و   ) ٢١٠(»یاتى جھان، بھ تنھایى مداخلھ كندمنطقھ ح
اساس ھمكارى و اتحاد محور استراتژیك سراپاى اتفاق غرب، امروز تا سالھاى آینده بر « 

دسترسى قابل اتكاى اروپاى غربى، آمریكاى شمالى و ژاپن بھ نفت خلیج فارس، بھ تداوم 
ر حمایت و پشتیبانى از ممالك عمده در این منطقھ، در محدود اعتبار ایاالت متحده آمریكا ب

یز از جنگ، استوار است و ساختن نفوذ شوروى در منطقھ، و حتى االمكان پرھ
 : و براى حفظ و نگھدارى آن  )٢١١(»گردد مى

ً                                                 توانند و مطلقا  ھم نباید اجازه بدھند كھ تامین نفتى كھ براى آنھا  یاالت متحده و غرب نمى«"                
. اتى است، بھ دست مشتى كشورھاى فوق العاده بى ثبات و بى بندوبار خاورمیانھ بیفتدحی

ھاى غربى محكوم بھ فنا خواھد  درغیر اینصورت، امنیت و حتى آزادى سیاسى دموكراسى
  )٢١٢(».بود
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 آمریكا اطالعاتى مستقل عوامل و ھا شبكھ ایجاد 
   

صوص آمریكا مستقیم با خود شاه در ارتباط مرداد، انگلیس و بھ خ ٢٨بعد از كودتاى    
و " ترقى و پیشرفت"، "انقالب سبز"تحت عناوین " بودند و سیاستھاى خود را مستقیما

ھاى دیگر و عوامل اطالعاتى براى  كردند، با وجود این بھ ایجاد شبكھ بھ وى دیكتھ مى... یا
و دربار و گسترش آنھا  خود بدون اطالع شاه، در تمام سطوح و ارگانھاى مختلف مملكتى

ھا و عوامل این بوده باشد كھ در مواقع  شاید قصدشان از ایجاد این شبكھ. دست زدند
ضرورى و اضطرارى و یا زمانى كھ سیاستشان ایجاب كرد، قدرت از رژیمى بھ رژیم 
دیگر منتقل شود و یا تغییر سیاست كلى و بھ قدرت رساندن گروھى و یا چرخشى در 

بھ نظر رسید و ممكن بود كھ شاه خود مانعى در جھت پیشبرد آن اھداف سیاست ضرورى 
ھاى موجود چنین  از اطالعات و داده .مانور مستقل از شاه داشتھ باشندایجاد كند، امكان 

بر وفق سیاست كلى انگلیس و آمریكا و بویژه  ٧٠و  ۶٠ھاى  برمى آید كھ شاه در دھھ
با ھر چھ بیشتر نزدیك شدن و وابستگى بھ  كرد كرده است و سعى مى آمریكا عمل مى

 .آمریكا، از زیر یوغ انگلیس تاحدودى خارج شود
سعى كرد بھ مرور تمام مخالفین و رقباى  ١٣٣٢شاه بعد از بازگشت بھ قدرت در سال    

خود را از صحنھ سیاسى كشور خارج كند و تمام ارگانھا و بنیادھاى اجتماعى و سیاسى و 
بھ  ١٣۴٢و سرانجام از سال . صورت ابزارى در دست خود مبدل سازد آزادیخواھى را بھ

بعد بھ موازات گسترش قدرت خود، كشور را بسوى یك رھبرى فردى و دیكتاتورى كشاند 
بایستى از مجراى او حل و  و خود را بھ صورت یك رھبر بالمنازع كھ تمام امور كشور مى

وافقین او نیز حق دخالت در ھیچ امورى را فصل گردد، درآورد و نھ تنھا مخالفین، بلكھ م
بدون اجازه وى نداشتند و ) ٢١٣( و بخصوص امور خارجھ، ارتش، اقتصاد و نفت

 ).٢١۴(توانست تحمل بكند ھیچكسى را كھ بخواھد، خودى نشان بدھد نمى
كرد و با زیر  بھ مرور در طول دو دھھ شاه با دیكتاتورى، یك تنھ كشور را اداره مى   

شتن حقوق فردى و اجتماعى و ایجاد جو سانسور، ھمھ آزادیھا را از بین برده بود و پاگذا
این مسائل نیز از دید آمریكا و انگلیس در ھیچ زمانى پنھان نبود، چرا كھ خود اینھا امكان 
بوجود آمدن چنین دیكتاتورى را فراھم كرده و با كودتاى خود حكومت قانونى و ملى را 
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حقوق بشر، " ھا غالبا از نظر غربى. بر اریكھ قدرت كرده بودند ساقط و وى را سوار
گردد كھ  و دموكراسى اغلب زمانى مطرح مى...) آزادى قلم، بیان و(ھاى مختلف  آزادى

زمانى كھ منافع . استفاده كنند  بخواھند از آن بعنوان اھرمى براى بھ زانو درآوردن رژیمى 
. دھد و آزادى، معناى خود را از دست مى آنھا در خطر باشد حقوق بشر، دموكراسى

 . بر ھمھ چیز مقدم است" منافع ملى"گویند  دراینگونھ موارد خیلى آشكارا مى
شاه با وجودى كھ ھم پیمان آمریكا و جزو كشورھاى دوست و اقمار  ٨٠ -  ٧٠در دھھ    

داشت و از آمد و روابط گسترده اقتصادى، نظامى و سیاسى با آمریكا  آمریكا بھ حساب مى
كرد،  شدند كوتاھى نمى ھا خواستار آن مى اى كھ آمریكایى ھر نوع كمك و یا خواستھ

              ً زیرا شاه ظاھرا  . احساس كردند كھ وجود او ممكن است در آینده برایشان خطرى ایجاد كند
در منطقھ بھ قدرتى تبدیل شده بود و گھگاھى خارج از سیاست اربابان خود تك مضرابھایى 

كشید و خود را پنجمین قدرت جھان بحساب  درت خود را بھ رخ آنھا مىزد و ق مى
 )٢١۵.(آورد مى

  اوپك كردن تضعیف جھت در حركت   
 

در این زمان با قدرت پیدا كردن سازمان اوپك كھ شاه در آن تا حدودى نقش رھبرى را    
ً                                          كرد و ایران نسبتا  بصورت قدرتمندترین كشور عضو اوپك در آمده ب ایفا مى ود، این                  

وضعیت موجب شد كھ امر بھ خود شاه مشتبھ شود و چنین تصورى بھ او دست داده بود 
ً       كھ واقعا  فكر مى این . كرد یكى از پنج قدرت بزرگ جھان و یكى از رھبران بزرگ دنیاست         

گرفت و سیاست آنھا را  كھ بھ اربابان خود نیز خورده مى كرد ھا او را وادار مى بلند پروازى
 : گفت داد و مى ال و سرزنش قرار مىمورد سئو

زمان آن فرا رسیده است كھ تكنولوژى و توسعھ بدون محدودیت در اختیار ھمگان قرار « 
شم سبزھا دیگر باج بھ این چ«  :ویا  »كنولوژى، این است قیمت واقعى نفتگیرد انتقال ت

 »...دھیم و نمى
متحد و ھم آھنگ درآمد و تبلور  و باالخره سازمان اوپك كھ كم كم بھ صورت یك سازمان 

این اتحاد در گردھمایى روساى كشورھاى صادر كننده نفت در الجزایر نمایان گردید، 
 :اعالمیھ نھایى كنفرانس كھ بھ صورت اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت اعالم كرد
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اه پادشاھان و رؤساى دولتھا ھمبستگى طبیعى كشورشان را با كشورھاى دیگر كھ در ر« 
 .دارند كنند، اعالم مى غلبھ بر عقب ماندگى مبارزه مى

شناسى خود را از پشتیبانى نیرومند ھمھ كشورھاى در حال توسعھ كھ  مراتب حق 
 .دارند دركنفرانس عمومى ماه گذشتھ درداكاردرباره مواداولیھ اعالم شده بود، ابراز مى

پیشرفت اقتصادى و اجتماعى  بحران اقتصادى جھانى را ناشى از نابرابریھاى ژرف در 
دانند و معتقدند كھ این نابرابریھا زاییده استعمار خارجى است كھ موجبات بھره  بین خلقھا مى

تورم عمومى، . كشى از منابع طبیعى و عدم انتقال مؤثر سرمایھ و فنون را فراھم كرده است
عدم تعادل اساسى كاھش جھانى میزان رشد، و از ھم پاشیدگى نظام پولى ناشى از ھمین 

ھاى پایھ  خواستار ھمكارى با تمام كشورھاى صادر كننده مواد اولیھ و دیگر فرآورده... است
 .باشند بھ منظور بدست آوردن قیمتھاى عادالنھ و متناسب مى

 ...دارند گیرى،موافقت خودراباتجمع براى ھماھنگى كلى اعالم مى سپس بعنوان نتیجھ 
موافقت خود را با اصل تشكیل یك كنفرانس بین المللى مركب از  پادشاھان و رؤساى دولتھا 

 .دارند كشورھاى صنعتى و كشورھاى درحال توسعھ اعالم مى
ھدف از تشكیل چنین كنفرانسى باید پیشبرد اقدامھاى الزم براى تسكین آالم اقتصاد جھانى  

 .نرژى محدود شودتواند بھ بررسى مسالھ ا باشد و در نتیجھ دستور كار آن بھیچوجھ نمى
كنفرانس باید مسائل مربوط بھ مواد اولیھ، اصالح نظام پول بین المللى، ھمكارى عمومى بھ  

 ) ٢١۶.(»ورھاى درحال توسعھ را در بر گیردنفع كش
حوادثى كھ در منطقھ خلیج فارس بھ وقوع پیوستھ گویاى این مطلب است كھ بعد از قد    

منافع غرب و قدرت گرفتن این سازمان در برابر آنھا  در برابر" اوپك"علم كردن سازمان 
خواستار بدست گرفتن سیاست تعیین عادالنھ قیمت نفت شدند و در مرحلھ اول خواستار 

ھاى صنعتى  حداقل باال بردن قیمت نفت بھ میزان تورم پول جھانى و باال رفتن فراورده
ن سوم در ازاء كشورھاى جھا غرب و در مرحلھ بعد خواستار انتقال تكنولوژى و فنون بھ

 : و بھ این حقیقت پى بردند كھ فروش نفت خود شدند
اى براى ادامھ حیات خود  لھنفت شاھرگ حیاتى تمدن است، و بدون آن، تمدن وسی« 

 .زنگ خطر جدى براى غرب بھ صدا درآمد ) ٢١٧(».ندارد
حل این بحران كارشناسان غربى و در رأس آن آمریكا دست بھ كار شدند تا براى    

در این رابطھ مؤسسات و سازمانھاى مختلف . خطرناك و نابود كننده راه حلى پیدا كنند
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از جملھ موسسھ فنى ماساچوست كھ در آن پروفسور آدلمن راه حل . شوند دست بكار مى
داند و نظر خود را بدین شرح خالصھ كرده  مى" اوپك"بحران غرب را در ھم شكستن 

 :است
اى را كھ در اختیار  شورھاى مصرف كننده بھ تفاھم برسند و اقدامات اولیھاگر ك.... « 

این . توانند ھر وقت اراده كنند، وضع را بھ حالت پیشین بازگردانند دارند، انجام دھند، مى
ً    توانند و باید اوپك را درھم شكنند، زیرا وجود اوپك وانحصارى كھ عمال  بر  كشورھا مى                                                                 

این كار بسرعت عملى است، زیرا . ابل قبول و خطرناكى استانرژى دارد، تھدید غیر ق
باید زود دست بكار شد، و گرنھ درآمدھاى عظیم مالى، . اوپك شكننده است و ساختگى است

در این . عالوه بر نفت، اوپك را ازتوانایى ھولناك و پایدارى برخوردار خواھد كرد
ده خواھیم بود و براى تامین صورت، در آشفتگى شاھد تكرار خطاى كشورھاى مصرف كنن

 )٢١٨(»ى شیطانى میان آنھا درخواھد گرفترقابت - بزودى و بھ ھر قیمت  - نفت 
در میان . بنابراین، تصمیم گرفتند كھ اوپك را در ھم بشكنند و یا آنرا از قدرت بیندازند   

و از كرد  اعضاء اوپك، شاه قدرتمندترین عضو آن و نقش رھبرى و ھدایت آن را ایفا مى
طرف دیگر بعنوان ژاندارم غرب، امنیت خلیج فارس و نفت را در این منطقھ عھده دار 

غرب مایل بھ حفظ این وضعیت در اوپك و در خلیج فارس نبود چون كشورھاى نفت . بود
خیز منطقھ و بخصوص ایران و عربستان كھ زیر نفوذ غرب بودند، خودشان را نیز 

خواھند و یا قادر نیستند كھ  ھا نمى كردند كھ غربى كر مىآوردند و ف قدرتمند بھ حساب مى
دست بھ تركیب آنھا بزنند و حالت نوكرى را كھ در اثر بزرگ شدن در خانھ ارباب و در 

كنند كھ حكم عضوى از خانواده را پیدا كرده و قدرتش  درون روابط گسترده خانواده فكر مى
ر وضعیت عادى و معمولى نیز از د. كردند ھمسنگ قدرت دیگر اعضاء است، عمل مى

آمد كھ بحرانى ایجاد شود و تعادل  لذا الزم مى. قدرت انداختن اوپك و شكستن آن عملى نبود
و یا تضعیف آن، " اوپك"قوا در سطح منطقھ بھم بخورد و در آن وضعیت امكان شكستن 

 .ھاى نفتى میسر گردد تصرف وتسلط كامل بر میدان" احتماال
سد كھ از نظر غرب و بھ خصوص آمریكا و انگلیس وجود شاه و تداوم ر بھ نظر مى   

كنند و نقش او را خاتمھ یافتھ بھ  سلسلھ پھلوى را مانعى در جھت منافع خود تلقى مى
اش  چون با وجود شاه و دوستى. بینند كھ شاه را سرنگون كنند آورند و الزم مى حساب مى

غرب و جھان پیدا كرده بود، مشكل بھ نظر  با غرب و بھ خصوص آمریكا و روابطى كھ با
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از طرف دیگر چون شاه ھم پیمان . را از قدرت خود ساقط كنند" اوپك"رسید كھ بشود  مى
نظامى آمریكا بود و دست آمریكا در تمام امور كشور و منافع آن باز بود و در تمام جھان 

د براى سرنگون كردن متحد و دوستدارغرب و بخصوص آمریكا تلقى شده بود، مایل نبودن
ً                                      او، مستقیما  وارد عمل شوند چون ھم از نظر سیاست بین اى و ھم از نظر  المللى و منطقھ            

افكار عمومى ممكن بود برایشان گران تمام شود و یا اینكھ شاه از زیر فرمان آنھا سرباز 
مكارى بدینجھت با ھ. زند و با كمك شرق و عوامل دیگر مشكالت جدى براى آنھا ببار آورد

اطالعاتى آمریكا و انگیس و اشرافى كھ این دو كشور و بھ خصوص انگلیس از جامعھ 
ایران و روابط آن و اھرمھاى مختلف قدرت داشتند و با بكارگیرى تمام امكانات و عوامل 

ھاى مختلف خود، در درون ارگانھاى مختلف مملكتى و مخالفین دولت و  اطالعاتى و شبكھ
دى خود ضربھ حقوق بشر را بمثابھ رھاكردن سنگى در اقیانوس بستھ با ارزیابى و جمعبن

سالھ شاه بھ صورت آتشى زیر  ٢۵ولى پر تالطم كشور ایران كھ در اثر دیكتاتورى 
این رھا كردن سنگ در آن اقیانوس از پى ھم موج آفرید و . خاكستر درآمده بود، وارد كنند

بھ قعر اقیانوس فرو برد و او را از صحنھ  اش را ھمھ چیز را در بر گرفت و شاه و سلسلھ
گیرى  كرد تا باالخره منجر بھ گروگان خارج ساخت و دامنھ موج ھمچنان گسترش پیدا مى

اعضاء سفارت آمریكا، جنگ ایران و عراق و بعد عراق و كویت و غرب شد و زمینھ 
فارس و امنیت  ھاى نفتى و خلیج سلطھ آمریكا را بر شریان حیاتى غرب یعنى نفت و میدان

 )٢١٩.(آن در ید اقتدار آمریكا درآورد
ھاى اطالعاتى انگلیس در ایران و  براى بیشتر پى بردن بھ عمق نفوذ و گسترش شبكھ   

سیم كھ ھر دو بدست انگلیسیھا سازماندھى  ارتباط آن با دفتر ویژه اطالعات و سازمان بي
" دفتر ویژه"یستم اطالعاتى شده است بھ شماى اطالعاتى سازمان بى سیم و شماى س

كتاب ظھور و سقوط سلطنت پھلوى اقتباس شده و  ۴٠۶و  ٣۵٧اطالعات كھ از صفحات 
بھ پایان کتاب الصاق گردیده است توجھ كنید در این دو نمودار ھمكارى اطالعاتى سازمان 

ت اینتلیجنس سرویس و نیز ارتباط این دو را با دفتر ویژه اطالعا MI-6و  C.I.A" سیا"
  .ھاى مختلف فراماسونرى است اینھاعالوه بر شبكھ. دھد نشان مى
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 ایران در آمریكا بر انگلیس اطالعات سلطھ نفوذ 
  
ھا گسترانیده  بھ مرور قدرتش را در تمام زمینھ" سیا"مرداد  ٢٨آمریكا كھ با كودتاى     

ز پیشبرد بود، از شاه و رژیمش در جھت حفظ منافع خود و غرب و سایر اقمارش و نی
ھا در  ایران تحت رھبرى شاه بعنوان ستون اصلى امنیت غربى «:كرد سیاستش استفاده مى

باالخره زمانى كھ احساس كردند كھ دیگر شرایط براى او ) ٢٢٠.(كرد منطقھ خدمت مى
مھیا نیست، با وضعیتى كھ پیش آمده و بوسیلھ اھرمھاى مختلفى كھ در دست داشتند موجبات 

شركت وھمدستى در قتل نگودین دیم و : "قوط وى را فراھم آوردندذلیل كردن و س
عالقگى ما بھ سرنوشت شاه بعد از اینكھ ستونھاى نگھدارنده او را براى لغزش و سقوط،  بى

روغن مالى كردیم و بدین طریق خمینى را در بھ قدرت رساندن كمك كردیم،دو صفحھ از 
اینان در مواقع مختلف براى پیشبرد سیاست  )٢٢١.(»ریكترین تاریخ دیپلماسى آمریكاستتا

 . كردند خود از اھرمھایى كھ در اختیار داشتند استفاده مى
بطور مسجل رویھ سرویسھاى اطالعاتى است كھ مخالف رئیس كشور را بھ او معرفى « 

تنھا موردى كھ شاھد لو دادن یك مخالف دمحمرضا بودم . نكنند و خود از وجود او استفاده كنند
انگلیسیھا چھ در صعود دمحم . لو رفتMI-6ماجراى سرلشگر قره نى بود كھ توسط   در

ھت حفظ و سیاستشان در ج ١٣٣٢مرداد  ٢٨و چھ در  ١٣٢٠رضا بھ سلطنت در شھریور 
 )٢٢٢.(»تحكیم قدرت دمحمرضا بود

 چیدند و ھاى خود را مى آمریكا و انگلیس براى حفظ و تحكیم قدرت خود در ھمھ جا مھره   
كند كھ مكالمات  فردوست گزارش مى. كردند حتى زندگى شاه را بدون اطالع وى كنترل مى

 .كرد استراق سمع مى" سیا"خصوصى شاه را 
" سیا"و از ھمھ باالتر، استراق سمع مكالمات خصوصى دمحمرضا و مقامات عالیرتبھ .... « 

( ى سفارت، یادم نیست"سیا"سفیر یا رئیس )جریان از این قرار بود كھ سفارت آمریكا . بود
كنید مطمئن نیست و امكان استراق  بھ اطالع دمحمرضا رساند كھ تلفن ھایى كھ استفاده مى

اى بكشند كھ از مراكز تلفن  شماره ١٠سمع خیلى زیاد است و پیشنھاد كرد كھ یك كابل 
ً                           خودكار عبور نكند، بلكھ مستقیما  بھ محلھاى مورد نظر وصل شود ت كرد و دمحمرضا موافق.                               
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در كنار ھر دستگاه لیست . معروف شد" تلفن قرمز"ھا را كشیدند كھ بھ  ھا تلفن آمریكایى
مقاماتى كھ از این تلفن . كردند و شماره آنھا قرار داشت مقاماتى كھ از این تلفن استفاده مى

رد، دمحمرضا، وزیر دربار، نخست وزیر، فرمانده گا: كردند عبارت بودند از قرمز استفاده مى
رئیس ستاد ارتش، رئیس اداره دوم ارتش، رئیس ساواك، فرمانده ژاندارمرى، رئیس 

من مطلع بودم كھ یك تلفن قرمزھم (. من" )دفتر ویژه اطالعات"شھربانى و رئیس 
ھاى قرمز  كلیھ مكالمات تلفن...كنند شماره را استراق سمع مى ١٠درسفارت آمریكاست وھر

ل درجھ اول مملكتى نظارت شد و آمریكا بركلیھ مسائ مى درسفارت آمریكا روى نوار ضبط
 )٢٢٣(».كرد مى
ظھور و سقوط "نظر بھ اینكھ مطالب بخش آتى و بعضى مطالب بخشھاى قبل ازكتاب    

نقل شده است، الزم است نكاتى را بطورعموم در مورد اینگونھ كتابھا كھ " سلطنت پھلوى
  .رده است، متذكر شوموسیلھ سران جمھورى اسالمى انتشار پیدا ك

  

 کردند فاش را اسراری  ناخواستھ کھ کتابی چند
 
طلبى و نبود قدرت تجزیھ  بھ علت وجود مراكز متعدد قدرت، بیماریھاى شخصى و قدرت   

و تحلیل مسائل اطالعاتى و چند و چون آن؛ كتابھایى بدست بعضى از سران رژیم 
ازمھمترین . اند د نمونھ و منحصر بودهجمھورى اسالمى انتشار پیدا كرد كھ در نوع خو

ظھور وسقوط "و كتاب" ریشھرى سیاسی خاطرات"، "غائلھ چھارده اسفند"كتاب : آنھا
ھر سھ این كتابھا كھ وسیلھ سران جمھورى اسالمى . توان نام برد را مى" سلطنت پھلوى

اش را در  هانتشار پیداكرده است، بسیارى از مسائل ناگفتنى كھ دست رژیم را باز و چھر
مسائلى كھ " اقرار عقال على انفسھم جایز. "كند، در بر دارد رابطھ با آن مسائل آشكار مى

كتاب از روابط و ھمكارى فردوست با سران جمھورى اسالمى و نقش وى در انتقال قدرت 
 طرفھ آنكھ. ناپذیر و قابل استناد است بھ رژیم، خود آگاه و ناخودآگاه پرده برمى دارد، خدشھ

ھا و كل پرونده وى فقط در اختیار سران درجھ اول  ھا، مصاحبھ ھا، دست نوشتھ بازجویى
رژیم و مقامات اطالعاتى آن بوده است كھ نھ تنھا مطالب آنرا تكذیب نكرده، بلكھ با چاپھاى 

 .اند مكرر و متوالى آن بدست خود، مھر تأیید نیز بر آن نھاده
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یر سایر كتابھا، كھ مؤلفى با كار تحقیقى و پژوھشى خاطرات ارتشبد فردوست، كتابى نظ   
زند نیست، بلكھ تلخیص بخشھاى دست چین شده از  خود، دست بھ تالیف و انتشار آن مى

ً           محتویات پرونده چھره مرموز قدرتمندترین عنصر رژیم گذشتھ كھ انحصارا  در اختیار                                                                  
اما از آنجا كھ در ھیچ  .باشد وزارت اطالعات و مقامات قضایى جمھورى اسالمى است، مى

پذیر نیست، بسیارى از اسرار مگو، از قیچى سانسور مصون  رژیمى سانسور مطلق امكان
كند و این كتاب یكى از آن نمونھ  ماند و بھ بیرون از رژیم وسیلھ خودشان درز پیدا مى مى

چ دادند، ھی اگر در موقع انتشار، كتاب را مضر بھ حال خود و رژیم تشخیص مى. ھاست
البتھ بعدھا كھ فھمیدند كھ چھ گاف . دلیلى بر انتشار آن بدست خودشان وجود نداشت

بزرگى كرده و چھ اطالعات ذیقیمتى را بھ این سادگى در اختیار مردم قرار داده و دست 
این  –منبع موثقى . اند، از انتشار چنین كتابھایى جلوگیرى بعمل آوردند خود را باز كرده

شخص و مؤسسھ ای کھ قرار بوده این کتاب را منتشر کند نیست ولی  منبع موثق کسی جز
: بھ اینجانب اظھار داشت - در حال حاضر بھ دلیل امنیتی نمی توان نام او را بر زبان آورد 

ھاى دكتر مظفر  ھا و مصاحبھ بھ زودى كتابى نظیر كتاب فردوست از مجموعھ بازجویى
كند و از منبع موثق دیگرى شنیدم كھ قرار بوده  بقایى كھ آماده شده است انتشار پیدا مى

است جلد دوم خاطرات رى شھرى و جلد دوم كتاب غائلھ چھارده اسفند كھ آماده انتشار 
اما از انتشار آن جلوگیرى بعمل آمد و دستور داده شد كھ دیگر . بود، انتشار پیدا كند

 .ى است انتشار پیدا بكندنبایستى اینگونھ كتابھاى خاطرات كھ جزو اسرار و اسناد مل
كرد كھ در رابطھ با  نوشت و پولھا خرج مى ھا كتاب مى صدر ده بھ نظر من اگر آقاى بنى   
و مسائلى كھ منجر بھ سقوط او گردید، مردم را از آنھا آگاه كند و ھدف " چھارده اسفند"

كتاب بیان كرده كلى رژیم كھ استقرار دیكتاتورى والیت فقیھ بود بیان كند، بنحوى كھ این 
هللا منتظرى شد  در رابطھ با مسائلى كھ منجر بھ حذف قائم مقام رھبرى، آیت. ممكن نبود

رساند ھمین  نیز بھترین كتاب كھ حقانیت آقاى منتظرى را درمقابل آقاى خمینى بھ ثبوت مى
شھرى است كھ بھ وسیلھ كسى انتشار پیدا كرد كھ اوج خصومت یر سیاسی خاطراتكتاب 

شھرى با دست خودش ھم كینھ خودش را نسبت بھ یر  آقاى . قاى منتظرى را داشتبا آ
آقاى منتظرى عریان كرده است و ھم توطئھ علیھ منتظرى را وھم عداوت آقاى خمینى را 

انتشار پیدا " ظھور و سقوط سلطنت پھلوى"اگركتاب  .داشتھ استبھ روشنى ابزار 
ارتشبد فردوست چگونھ عامل انگلیس بوده و با : شد كھ كرد، بھ این سادگى معلوم نمى نمى
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را سازمان داده است و این دفتر " دفتر ویژه اطالعات"تعلیم و آموزش ونظارت دائم آنھا 
درانتقال قدرت ازپھلوى بھ جمھورى اسالمى نقشى بعھده داشتھ و با سران جمھورى 

  .كرده است اسالمى در رابطھ بوده و ھمكارى مى
  

 قدرت انتقال عوامل از یكى فردوست حسین  
    
با توجھ بھ اطالعاتى كھ تاكنون از جانب بعضى از سران رژیم سابق و بخصوص  

ظھور و سقوط "ھا، و گزارشھاى خود وى كھ بھ صورت كتاب  ھا، مصاحبھ بازجویى
ارتشبد حسین فردوست : توان گفت درآمده و انتشار پیدا كرده است، مى" سلطنت پھلوى
كر اطالعاتى و سازمان دھنده آن و قرار گرفتن در رأس ھمھ ارگانھاى تنھا مغز متف

اطالعاتى، كانالیزه كردن ھمھ اطالعات از ارگانھاى مختلف و ھدایت آنھا بھ یك كانال 
سپس اطالعات و گزارشھایى ھم كھ بھ دست او . بوده است" دفتر ویژه اطالعات"

ً           رسیده است كسى حق نداشتھ شخصا  اطالعاتى بد مى پس از جرح و  - ست شاه برساند                             
داده است بدست شاه  دانستھ و تشخیص مى و یا ھرچھ را كھ خود صالح مى - تعدیل

فردوست بود كھ چشم و گوش شاه محسوب « رسانده و نقش منحصر بفرد داشتھ است و مى
 )٢٢۴.(»ساواك یا سازمانھاى اطالعات ارتششد نھ  مى
بنا بھ اعترافات متعددى از سپھبد " ت پھلوىظھور و سقوط سلطن"با مطالعھ كتاب    

رسد كھ وى  حسین فردوست كھ بھ صورت مختلف در این كتاب آمده است چنین بھ نظر مى
با وجودى . یكى از عوامل انتقال قدرت از رژیم گذشتھ بھ رژیم جمھورى اسالمى بوده است

ز كردن بسیارى از اند كھ از در كھ دست اندركاران و سران جمھورى اسالمى كوشش كرده
اطالعات جلوگیرى بعمل آورند و بعضى از عناصر اطالعاتى  كھ بصالح جمھورى اسالمى 

دانستند را سانسور كنند و مسائلى را كھ دال بر ارتباط مستقیم با بعضى از سران رژیم  نمى
اسالمى و ھمكارى و ھمآھنگى با آنھا در جھت انتقال قدرت و كمك در سازماندھى جدید 

ارت اطالعات جمھورى اسالمى است را حذف كنند، معھذا مسائلى كھ در این كتاب فاش وز
در رابطھ با مسائلى كھ در مورد ارتشبد . شده، خود بھ تنھایى اثبات كننده مطلب فوق است

 :پردازیم فردوست ذكر شد، نكات زیر حائز كمال اھمیت است كھ بھ ترتیب بھ توضیح آن مى
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 و منحصر بھ فرد فردوست نزد شاه و رژیم اووضعیت استثنایى  - ١ 
 فردوست عامل و دست پرورده انگلیس - ٢ 
  فردوست و انتقال قدرت - ٣ 

  

 شاه نزد فردوست استثنایى موقعیت و وضعیت - ١  
     

موقعیت استثنایى و منحصر بھ فردى كھ ارتشبد فردوست از زمان ولیعھدى و تحصیل 
قدرت بھ جمھورى اسالمى نزد شاه و سران رژیم  تا انتقال" لھ روزه"شاه، در مدرسھ 

و ھم بعضى از " پاسخ بھ تاریخ"ھم شاه در كتاب . داشتھ، بر كسى پوشیده نیست
مھمتر از ھمھ اینھا، پست و قدرتى كھ در تمام . اند درباریان و سران رژیم بدان اشاره كرده

ً            ظاھرا  او در تمام . تدوران سلطنت دمحمرضاشاه حفظ كرده بیانگر وضعیت استثنایى اوس      
 :و یار صمیمى شاه باقى مانده است دوران محرم راز

دو ھفتھ آخر سلطنت رضاخان، من درگیر مسائلى بودم كھ بھ تعیین سرنوشت بعدى  « 
نزدیكى من بھ ولیعھد و دوستى منحصر بھ فرد او با من . حكومت پھلوى پیوند قطعى داشت

حساس نقش رابط او را با مقامات اطالعاتى عاملى بود كھ سبب شد تا در این مقطع 
یار محرم و صمیمى دمحم رضا در این روزھا من تنھا . انگلستان عھده دار شوم

 )٢٢۵(».بودم
 :گوید اش با شاه مى در مورد مشاغل خود و دوستى 
مشاغل من ھر چند با پیشنھاد شاپور جى بود ولى این بدان معنا نیست كھ مسئلھ بھ «  

دوست او بودم، . دمحم رضا با طیب خاطر بھ من تمایل داشت! خیر. شد یل مىدمحمرضا تحم
مورد اعتماد كامل او بودم و بھ قول شاپور جى با استعداد و مدیر خوب بودم، پس چھ 

 )٢٢۶(» توانستند بھ دمحمرضا معرفى بكنند؟ شخصى بھتر از من را مى
یاست انگلیس بھ شاه و جمع كردن دیگر از وظایف منحصر بھ فرد او القاء و رساندن س   

 :و ساختن افراد براى مشاغل و پستھاى باالى ممكلتى است
ولى از شروع كار . دانستم چیزى از مسائل مملكتى نمى" دفتر ویژه اطالعات"قبل از  « 

كردند و  دفتر، انگلیسیھا مرا درباره اشتباھات دمحمرضا در مملكت دارى توجیھ مى
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و بعد ھم شغل در دفتر و در ساواك و در بازرسى . بھ او بگویممنظورشان این بود كھ 
» .گردد از نظر مملكتدارى مرتكب مى كرد كھ دمحمرضا چھ اشتباھاتى بتدریج مرا توجیھ مى

 :گوید و بعد در ادامھ مى
شاه در حضور و یا در غیاب من بھ مقامات مھم مملكتى مانند نخست وزیران، رؤساى ... « 

خواست  ماند كھ مى كرد و تردیدى باقى نمى ثالھم، مرا دوست خود اطالق مىستاد ارتش و ام
و بھ ھمین دلیل حق داشتم ھر نوع . من در كشور وضع استثنایى داشتھ باشم و چنین ھم بود

گزارشى را بھ او بدھم و نظرم را بنویسم، در حالیكھ یك گزارش از آن نوع را براى بركنار 
شدم،  چنین وضعى اگر رابط انگلیس و یا آمریكا با دمحمرضا مىبا . كردن وزیرى كافى بود

ً             زدم و اگر بھ امور سیاسى علنا  عالقھ نشان مى علم را كنار مى دادم، مرا نخست وزیر                              
 )٢٢٧(» .ن مسائل بود كھ بھ من محول نمودنمود، اما عالقھ من بھ ھمی مى

 :و ھمچنین 
یب، ساختن و آماده كردن افراد براى مشاغل ترت" دفتر ویژه اطالعات"یكى از وظایف ... « 

آنھا را از درجھ . كردم در دفتر ویژه اطالعات افسران الیق را جمع مى: مھم بوده است
خواستند سرتیب بشوند، محل سرتیپى بھ آنھا مى دادند و در  آوردم و وقتى مى سرگردى مى

ائل بودند و چون الیق سال زیر دست من بودند و برایم احترام ق ١۵تا  ١٠مجموع حدود 
ھا  البتھ بھ بعضى. تر برسند شدند كھ بھ درجات باالتر و مشاغل مھم بودند، خودشان موفق مى

بھ این ترتیب در ارتش، شھربانى و ژاندارمرى و . نمودم نیز در مشاغل مھم مساعدت مى
 )٢٢٨(».ساواك تعدادى از افسران سابق دفتر بودند

 :كند كھ تراف مىو با توجھ بھ اینكھ خود اع 
توانستند بھ  در دوران دمحمرضا، با حمایت سفارتھاى انگلیس و آمریكا بود كھ افراد مى«  

مقامھاى مھم برسند این امر نھ تنھا در مورد من بلكھ در مورد ھمھ كسانى كھ مشاغل و 
 )٢٢٩(».ل را در اختیار داشتند صادق استپستھاى درجھ او

آید كھ در واقع  آوریم چنین بر مى آنچھ كھ در صفحات بعدى مىبنابراین از این مطلب و    
، نقش یك دولت در دولت را داشتھ و آقاى فردوست عامل و دست "دفتر ویژه اطالعات"

پرورده انگلیسیھا، سیاستھاى آنھا را وسیلھ این سازمان و سازمانھاى دیگر در كشور 
اگر رابط « وده و این حرف كھكرده است و قدرت واقعى كشور در دست او ب پیاده مى

زدم و اگر بھ امور سیاسى علنى  شد، علم را كنار مى انگلیس و یا آمریكا با دمحم رضا مى
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. بیشتر بھ شوخى شبیھ است تا واقعیت »نمود دادم، مرا نخست وزیر مى مى عالقھ نشان
درت بوده نقش او در اختیار داشتن ھمھ اھرمھاى ق. زیرا نقش او فوق یك رابط بوده است

 .است و این نقش قابل مقایسھ با نقش یك نخست وزیر در چنین رژیمى نیست
بھ مشاغل، پستھا و " ظھور و سقوط سلطنت پھلوى"كتاب  ۶۶١تا صفحھ  ۶۵٣صفحھ  

اختیارات ارتشبد فردوست و سازمانھایى را كھ بنیاد نھاده است، اختصاص داده شده است 
 :چھار سازمان را از پایھ ساختھ است: ریمآو كھ بعضى از آنھا را در ذیل مى

 پرسنل تأسیس نمودم ٣٠٠را با " گارد جاویدان"با درجھ سرگردى،  -  
 .را ساختم وتا انقالب رئیس آن بودم"دفتر ویژه اطالعات"با درجھ سرھنگى -  
بادرجھ سرتیپى، در سمت قائم مقام ساواك و با اختیارات تام و تمام، ساواكى را كھ  -  

 .درصد سازماندھى كردم و آموزش دادم ٨٠درصد آن ساختھ شده بود، تا  ١٠حدود 
 درصد آن را كامل نمودم  ٨٠با درجھ سپھبدى، بازرسى را از ھیچ ساختم وتا  -  
 :كنم بھ عنوان نمونھ بھ چند مأموریت و مشاغل او نیز اشاره مى 
طرف وى مأمور ، براى حل مسئلھ سلطنت دمحمرضا، از ١٣٢٠در روزھاى شھریور «  

 . تماس با مستر ترات، رئیس اطالعات سفارت انگلیس شدم
، مأموریت تجدید سازمان و فعال كردن بازرسى را یافتم وبھ جاى ١٣۵٠فروردین  ٢٠از -  

ھا  این مسئولیت تا انقالب ادامھ داشت و صبح. سپھبد یزدان پناه رئیس سازمان فوق شدم
 .بودم »ه اطالعاتدفتر ویژ"عدازظھرھا در دربازرسى وب

بھ دستور دمحمرضا، تحقیق در مورد سوء استفاده یا عدم لیاقت مقامات نظامى، انتظامى و  -  
 .شد سایر سازمانھاى دولتى تحت نظر من انجام مى

 ».الى بركنارى مقامات مملكتى بودمبھ عنوان رئیس بازرسى،عضوكمیسیون ع- 
جا آورده شده است، در طول رژیم شاه كسى با توجھ بھ این مطالب كھ بخشى از آنھا این   

توان یافت كھ در آن رژیم صاحب نفوذتر و پرقدرت تر از ارتشبد فردوست بوده  را نمى
  .باشد
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 انگلیس پرورده دست و عامل فردوست - ٢ 
  

مطالعھ و مختصر دقت روى ھمان قسمت از اطالعات و اعترافات ارتشبد فردوست كھ    
رى اسالمى بھ صورت كتاب ظھور و سقوط سلطنت پھلوى انتشار وسیلھ مقامات جمھو

البتھ . دست پرورده انگلیسیھا بوده استت، حاكى از آن است كھ وى عامل و پیدا كرده اس
سئوالھایى را در ذھن خوانندگان باقى خواھد گذاشت كھ اگر چنین است و او عامل و دست 

اندركاران رژیم و خود شاه نزد اربابان  پرورده انگلیس بوده است چرا او مثل مابقى دست
خود برنگشت؟ اگر او بھ دستور خود انگلیسیھا در ایران مانده، نقش او در انقالب چھ 

اند كھ او اسرار پشت پرده را فاش سازد؟ و  بوده است؟ و یا عوامل دیگرى باعث شده
و . د باشدتوان اسرار دیگرى كھ سانسور شده و یا فردوست آن را فاش نكرده چھ مى

خوانندگان عزیز ممكن است در خالل مطالعھ كتاب حاضر . سؤالھایى دیگر از این قبیل
اند و یا در آینده  جواب بعضى از سئوالھاى فوق را دریابند و یا با اطالعاتى كھ كسب كرده

 .بھرحال بھ اصل مطلب برمى گردیم. كسب خواھند كرد، این مسایل برایشان روشن شود
چگونھ انگلیسیھا، از اوان جوانى و تحصیل روى او كار كرده و او را شناسایى  از اینكھ   

تواند مھره خوبى براى آنھا باشد، حداقل بر اینجانب  اند كھ او مى كرده و تشخیص داده
پوشیده است و از ھمھ كسانى كھ در این زمینھ اطالعاتى دارند تقاضا دارم كھ مرا از آنھا 

فردوست از : از خالل این كتاب بھ روشنى برمى آید این است كھاما آنچھ . آگاه سازند
دوران دبیرستان نظام با ولیعھد در ارتباط بوده و ھنگامى كھ رضاشاه ولیعھد را براى 

در سوئیس فرستاده، فردوست را نیز با او ھمراه كرده " لھ روزه"تحصیل بھ مدرسھ 
م اسرار، دوست و فرد استثنایى نزد و از این زمان تا دوران انقالب، فردوست محر. است

 .شاه و قدرتمندترین فرد درون رژیم شاه بوده و آن را ھمچنان تا انقالب حفظ كرده است
در دوران دمحمرضا، با حمایت سفارتھاى انگلیس و آمریكا بود كھ « خود او معترف است كھ

د من، بلكھ در مورد ھمھ افرادى مى توانستند بھ مقامھاى مھم برسند، این امر نھ تنھا در مور
و اینقدر ) ٢٣٠(».ل را در اختیار داشتند صادق استكسانى كھ مشاغل و پستھاى درجھ او

اند كھ حتى در درجات پایین نظامى پستھایى را در اختیار  روى او كار كرده و اعتماد داشتھ



٢٠٣     

  

 :اند كھ جاى سرلشگر بھ باال بوده است او قرار داده
و با درجھ ) ٢٣١(كند را دریافت مى" گارد جاویدان"تاسیس با درجھ سرگردى فرمان  

 )٢٣٢.(گذارد را بنیاد مى" دفتر ویژه اطالعات"سرھنگى 
 )٢٣٣.(ھمھ مشاغلى كھ بھ او واگذار شده است با پیشنھاد شاپور جى بوده است 

و مھمترین پست او  العاتى انگلیس، در رابطھ بودهفردوست با اكثر مقامات مھم اط   
بنا بھ پیشنھاد شاپور جى  ١٣٣٨ل دفتر ویژه اطالعات و ریاست آن است كھ از سال تشكی

 :گردد بھ وى محول مى
كاندید شدم و " دفتر ویژه اطالعات"ھا براى تشكیل  بدین ترتیب، من توسط انگلیسى « 

با دو نکتھ فوق شاید بشود ) ٢٣۴.(»این پست بھ دمحمرضا پیشنھاد كرد شاپور جى مرا براى
ھاى الزم جھت تشكیل  براى آموزش  .کھ شاپور جى در ارتباط نزدیک با وی است گفت

كھ با " دفتر ویژه اطالعات«  رود و بھ انگلستان مى ١٣٣٨دفتر ویژه اطالعات در سال 
ك ولى منضبط و پرتحرك و كم ھا توسط من ایجاد شد، یك سازمان كوچ ھدایت انگلیسى

 ).٢٣۵(»تظاھر
ھا عالقھ داشتھ و با آنھا دوست بوده است كھ در یك  انگلیسى فردوست بھ قدرى بھ   

سفارت  MI-6میھمانى خصوصى در زمان دولت سپھبد زاھدى ھنگامى كھ رئیس  
  :پرسد انگلیس در حالى كھ مشروب مفصلى خورده و سرش گرم بوده است از او مى

ھا این است كھ  انگلیسى پروا گفتم، عیب شما لذا بى"كنید؟  ھا چھ فكر مى راجع بھ انگلیسى« 
كنید و افرادى كھ با شما تماس دارند و  افرادى را كھ براى مشاغل مختلف پیشنھاد مى

اگر این خواص از ضروریات این . بدنام و اھل سوء استفاده ھستند" طرفدار شما، اكثرا
افراد است كھ حرفى نیست، ولى اگر چنین نیست چرا از بین افراد خوشنام براى خود 

ایران و : گفتم" مگر شما انگلستان را دوست دارید؟: " كنید؟ گفت فدارانى پیدا نمىطر
و بطور ضمنى  او تشكر كرد! انگلستان روابط نزدیك دارند، چرا دوست نداشتھ باشم؟

كنید كھ رابطھ چنان نزدیك است كھ بھ  مالحظھ مى )٢٣۶.(»محبتھاى مرا پذیرفت
 .د خوشنام طرفدارانى براى خود پیدا بكنیددھد، در بین افرا ھا خط مى انگلیسى

را حفظ رژیم و حفظ پایگاه غرب " دفتر ویژه اطالعات"ارتشبد فردوست علت تاسیس    
 :داند ھا در سیستم اطالعاتى كشور مى در منطقھ و سھیم بودن انگلیسى

اطالعاتى حفظ رژیم دمحم رضا، و بھ تبع آن پایگاه غرب در منطقھ، منوط بھ ایجاد نظام ...« 



٢٠٤     

  

توانستند از ھمھ امكانات خود در ایران  ھا نیز نمى بعالوه انگلیسى. و امنیتى در ایران بود
ھا قرار دھند و در سازمان جدید اطالعاتى  صرفنظر كنند و آنرا دربست در اختیار آمریكایى

را در لذا، بدنبال تمھیداتى موافقت دمحمرضا ). ٢٣٧(خواستند و امنیتى ایران سھم و نقش مى
دفتر "او بھ لندن جلب كردند و بھ دنبال آن من با مأموریت تاسیس  ١٣٣٨سفر اردیبھشت 
در انگلستان با سازمان اطالعاتى كشور فوق آشنا شدم و .بھ انگلستان رفتم" ویژه اطالعات

بنا بر . مقرر شد كھ مطابق ھمان سیستم دستگاه اطالعاتى و امنیتى ایران را سازماندھى كنم
و " شوراى عالى ھمآھنگى"و با تاسیس  ١٣٣٨فھوم نظام امنیتى كشور تنھا در سال این م

مطرح شد، ھر چند بھ دالیلى كھ توضیح خواھم داد، ھیچگاه بھ طور " دفتر ویژه اطالعات"
» .انگلستان بھ سازماندھى پرداختم دربازگشت بھ ایران طبق الگوى.واقعى تحقق نیافت

)٢٣٨(  

 ھا انگلیسى جانبھ ھمھ اداعتم مورد فردوست - ٣ 
  

ھا و جزو افراد باالى اطالعاتى آنھا بوده است كھ  فردوست چنان مورد اعتماد انگلیسى   
حتى بعضى از مسائلى را كھ از اسرار دستگاھھاى اطالعاتى آنھا بوده است در اختیار وى 

سفر بھ  او رئوس آموزشھایى را كھ توسط اینتلیجنس سرویس طى سھ. اند داده قرار مى
در مورد آموزش و استخدام عضویابى براى . كند اند را عنوان مى انگلستان بھ او داده

 :گوید مى" دفتر ویژه"
اجازه یادداشت . در دوجلسھ داده شد MI-6این آموزش توسط یك مقام كارگزینى   « 

او  )٢٣٩.(»از اسرار دستگاه بود، اجازه داد بردارى خواستم و با وجودى كھ برخى موارد
كند كھ در دومین سفر بھ انگلستان براى آموزش اطالعاتى، ھنگامى كھ رئیس  اضافھ مى

۶ MI-  ایران او را براى شام بھ رستورانى واقع در یك كشتى در رود تایمز دعوت كرده
 :گوید بود، در حین صحبت مى

ى ما آنھا را واجد شرایط را جایگزین مصدق كنند ول ھا قصد داشتند كھ یك افسر آمریكایى« 
ایم، در ایران افسرى كھ مورد قبول ھمھ ارتش  راھنمایى كردیم و گفتیم ھر چھ جستجو كرده

ولذا بھترین كار این است كھ شاه بھ ایران بازگردانیده شود، زیرا ھیچ  باشد وجود ندارد
ماس ھا پذیرفتند و لذا در رم با او ت آمریكایى. فردى موقعیت او را در بین افسران ندارد
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ھا را بھ انجام كودتا ترغیب كردیم و گفتیم كھ اگر دیر  او افزود، ما بودیم كھ آمریكائى. گرفتند
شود و لذا براى نجات ایران باید مصدق  بجنبیم در ایران یك كودتاى كمونیستى پیروز مى

ال ح: سپس بھ شوخى گفتاو . ھا نظر ما را پذیرفتند كائىبركنار و شاه را بازگرداند و آمری
 )٢۴٠.(»بینم سند ولى دراینجا بدجنسى نمىھا خیلى بدجن بینى كھ انگلیسى مى
 :كند كھ مرداد اضافھ مى ٢٨در ھمین رابطھ كودتاى    
ھا سلطنت دمحمرضا را پذیرفتند و بر سر سپھبد  باالخره آمریكائى: گفت MI-6 رئیس « 

خواست نقش  اتكاء بھ آمریكا مى زاھدى بھ توافق رسیدند كودتا انجام شد و زاھدى تا مدتى با
ھا را بھ بركنارى زاھدى و  ھا توانست آمریكائى اسدهللا علم با كمك انگلیسى. مستقل بازى كند

ھا تا مدتھا طرح دیكتاتورى نظامى  قدرت فائقھ دمحمرضا قانع كند و چنین شد ولى آمریكائى
" ھا كامال آمریكائى ١٣۴١ -  ١٣۴٢باالخره در سالھاى . را در سر داشتند) قره نى و بختیار(

ھا را در ایران بھ رسمیت شناختند و  ھا شدند و تجربھ طوالنى انگلیسى تسلیم نظر انگلیسى
 )٢۴١.(»د پشتیبانى ھر دو قدرت قرار گرفتدیكتاتورى دمحمرضا مور

اند كھ بعضى از  ھا چنان اعتماد كاملى بھ فردوست داشتھ و بھ او مطمئن بوده انگلیسى   
كھ شماى آن در پایان - سیم  ھاى دیگر خود نظیر شبكھ سرتیب ماھوتیان و شبكھ بى ھشبك

. اند و او ھم نھایت خدمت را بھ آنھا كرده است را در اختیار وى قرار داده - كتاب آمده است
دفتر "بھ " سازمان بى سیم"و " شبكھ ماھوتیان"فردوست در مورد علت محول كردن 

 :گوید مى" ویژه اطالعات
از آن سالھا بود كھ سازمان بى سیم در ارتباط با رئیس ستاد ارتش ایجاد شده و اكنون .... « 

دفتر "علت انتقال سازمان بى سیم بھ . گردد بھ دالیلى مسئولیت آن بھ دفتر ویژه محول مى
از جملھ اینكھ بھ علت . توان بر شمرد چھ بود؟ عوامل متعددى را مى" ویژه اطالعات

. یافت كارى سازمان بى سیم كاھش مى درجھ اختفا و پنھان" ارتش طبعا تغییرات رؤساى
پسندیدند و قرار دادن سازمان تحت مسئولیت رئیس  ھا سازماندھى ساواك را نیز نمى انگلیسى

احتمال نفوذ مأمورین ( ستاد ارتش و ساواك)در ھر دو ارگان . دانستند ساواك را مناسب نمى
ترین ارگان براى اداره  ھا دفتر ویژه را مناسب نگلیسىدر نتیجھ، ا. روس وجود داشت

ً           سازمان بى سیم تشخیص دادند، زیرا اوال  مرا خوب مى پسندیدند و با روحیھ  شناختند و مى                                    
ً                  ھا انطباق داشت، آشنایى داشتند و ثانیا  دفتر ویژه ارگانى  من كھ با اصول اطالعاتى انگلیسى                                      

ً             مسلما  در این مورد . نھانكارى در حد اعلى بودشد و پ بود كھ ھیچگاه رئیس آن عوض نمى      
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ً                                  عمال  نیز این ارزیابى شاپور جى صحیح از . نیز انتخاب من بھ پیشنھاد شاپور جى بوده است    
آب درآمد و من تا انقالب بھ بھترین شكل این سازمان را اداره كردم و نتیجھ كار چنان براى 

رئیس ستاد مركزى "، "دكتر"ن و ایراMI-6 ھا رضایت بخش بود كھ مسئول   انگلیسى
و بعد ھم  )٢۴٢ ( » .چندین بار از نحوه اداره شبكھ توسط من تشكر كردند" سازمان بى سیم

كنند كھ اسناد و مدارك سازمان بى سیم تحویل داده شود،  ھا درخواست مى كھ انگلیسى
 :گوید ھمھ را تحویل دادم فردوست مى

كھ سرھنگ فروزین بھ دفتر مراجعھ كرد و گفت  بود ١٣۵٧كنم در آذر ماه  تصور مى « 
مأمور انگلیسى درخواست كرده كلیھ مداركى كھ در دفتر و یا در ساختمان ستاد مركزى در 
رابطھ با سازمان موجود است، از قبیل نتایج مخابرات با قبرس و نظایر آن بھ وى تحویل 

  )٢۴٣.(»دستور دادم كلیھ مدارك تحویل شود. شود

 قدرت انتقال و تفردوس - ٤  
   

قبل از اینكھ بھ اصل مطلب یعنى نقش فردوست در انتقال قدرت از رژیم پھلوى بھ رژیم    
جمھورى اسالمى را از زبان خود فردوست بیاوریم، این نكتھ بایستى روشن شود كھ آیا 
نظر رھبران درجھ اول جمھورى اسالمى و دستگاھھاى عریض و طویل سازمانھاى 

ادستانى انقالب و قاضى القضاتھاى كشور و خالصھ آن تعداد از افرادى كھ اطالعاتى و د
اھرمھاى قدرت را در جمھورى اسالمى در دست داشتھ و دارند، ھمان نظر و دیدى است 
كھ نسبت بھ سایر مقامات بلند پایھ رژیم گذشتھ نظیر ھویدا، نصیرى، ربیعى، ریاضى، مقدم 

اند، با وى نیز  دیگر مجرمین بھ قول خودشان عمل كرده اند و ھمانگونھ كھ با داشتھ.... و
اند، و ھمانگونھ كھ آنھا را مصادیق بارز مفسدفى االرض دانستھ، در مورد او  چنین كرده

 نیز چنین بوده است و یا اینكھ او تافتھ جدا بافتھ از ھمھ اینھا بوده است؟
ارد و نیز از مطالبى كھ بعضى از شایعاتى كھ در مورد ارتشبد فردوست وجود داشتھ و د   

كنیم چرا كھ تكیھ بر اسناد  اند باز چشم پوشى مى از سران رژیم گذشتھ در مورد او گفتھ
در این رابطھ مھمترین منبع تحقیق و قابل . كاھد مخدوش و شایعات، از ارزش كار مى

شار استناد ھمین كتاب ظھور وسقوط سلطنت پھلوى است كھ جمھورى اسالمى خود بھ انت
ازسیاق كتاب سئوالھا و جوابھا، محتواى كلى كتاب و نیز چند . آن دست یازیده است
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توان چنین استنباط  مصاحبھ تلویزیونى او كھ از سیماى جمھورى اسالمى پخش شد، مى
كرد كھ برخورد مقامات جمھورى اسالمى با فردوست در مقایسھ با سایر بلند پایگان رژیم 

چند مصاحبھ تلویزیونى وضع فردوست چنان بود كھ گویى در . شاه فرق داشتھ است
كرد كھ  وچنان صحبت مى. دادگاھى است واونقش مدعى و شاكى شاه را بعھده گرفتھ است

ھر چھ بدبختى، فساد، غارت و چپاول و سلطھ آمریكا و غرب در كشور وجود داشتھ است، 
و دراین سیستم عابد ھمھ بھ قول خودش بدست دمحم رضا انجام پذیرفتھ است وخود ا

كرده است و یك  را بازى مى) ٢۴۴(یقطین بن ھا نقش على وزاھدى بوده وبھ قول بعضى
مسلمان انقالبى تمام عیار بوده كھ فقط دردستگاه سلطنت پھلوى بھ خدمت بندگان خدا 

 !مشغول بوده است
و امام دانستم ودرخودنسبت بھ مردم  خودرا درمسایل رژیم پھلوى گناھكارومقصرنمى« 

 : گوید و مى " كردم و احساس بى زارى از آن حكومت فاسد نوعى عالقھ احساس مى
 . »خودم ھیچ نگرانى از آینده نداشتمدرباره " 

كند محكم  اینگونھ حرفھا، حرف كسى است كھ پشتش از منبعى كھ از آن نمایندگى مى   
رژیم گناھكار و مقصر گوید خود را در مسایل  كسى مى. باشد و از سرانجام كار مطلع

ھا داشتھ است و بنا بھ نص  دانم كھ اقتدار و قدرتى كھ او در رژیم شاه و انگلیسى نمى
اعترافات خود وى، او یكى از مھمترین عوامل سرسپرده دولت انگلیس بوده و ھدایت 

 .ھا و سازمانھاى اطالعاتى آنھا را در دست داشتھ است شبكھ
ھورى اسالمى در مورد صاحب منصبان رژیم گذشتھ و حداقل مطلب با روشى كھ جم   

بعضى از عوامل شرق و غرب در پیش گرفتھ بود و با توجھ بھ تمام عوامل مخففھ جرم، 
آنھم فردوست كھ . بایستى با ارتشبد فردوست بمثابھ جاسوس خارجى رفتار شود مى

ات انگلیس و جاسوس و عامل معمولى نبوده است، بلكھ عاملى بوده است كھ تمام مقام
اند  اند و ھیچگاه نسبت بھ او شك و تردید روا نداشتھ شخص شاه بھ او اعتماد كامل داشتھ

  نان رضایت بخش بوده است كھ مسئولنتیجھ كارش براى انگلیس چ«و بنا بھ قول خودش 
MI-6حوه اداره شبكھ از من تشكر كردنداز ن" سیم ایران و دكتر، و رئیس ستاد مركزى بى« 
بنا بھ گفتھ خودش تمام مناصب و مشاغل وى بھ دستور و سفارش شاپور جى بوده  و باز
ھا با تمھیداتى موافقت  براى تاسیس دفتر ویژه انگلیسى «خود وى معترف است كھ . است

و علت تشكیل آن را ھم حفظ رژیم و حفظ پایگاه غرب در منطقھ و  »دمحمرضا را گرفتند
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 .داند عاتى كشور و شریك در تقسیم منافع آمریكا مىسھیم بودن انگلیس در سیستم اطال
دفتر ویژه چنانكھ از ترسیم شماى آن پیداست و خود فردوست مفصل و مشروح بھ    

شرح وظایف آن پرداختھ بھ طور خالصھ كنترل تمام مقامات، صاحب منصبان، درباریان با 
خصوص انگلیس بوده ھا و بھ  ھا و پیش برد سیاست غربى ھدایت و راھنمایى انگلیسى

و رئیس و فرمانرواى یك چنین دفترى بنا بھ دستور مقامات اطالعاتى انگلیس آقاى . است
توان گفت بھ  وى با اینھمھ پست و مشاغل كلیدى و اقتدار كھ مى. فردوست بوده است

خود را در مسائل رژیم پھلوى گناھكار و « :گوید شاه بوده است مى" چشم و گوش"منزلھ 
دانم در یك چنین رژیمى اگر  نمى »و احساس بیزارى از آن حكومت فاسد.. دانستم ىمقصر نم

 تواند گناھكار باشد؟ او گناھكار و مقصر نیست، پس چھ كسى مى
ھاى پایین رژیم را عامل نگھدارنده  ھنگامى كھ جمھورى اسالمى ایران بسیارى از رده   

آنھا را كھ شغلھاى بسیار پایینى رژیم و حافظ منافع غرب تلقى نموده و بسیارى از 
اند بھ اعدام محكوم كرده است و اگر شاه خود عامل سرسپرده آمریكا در ایران بوده،  داشتھ

طبق ھمین اعترافات و اسناد و مدارك ارتشبد فردوست عامل مسلم انگلیس و در مواردى 
ود شاه پا را ھم عامل آمریكا براى حفظ و حراست از شاه و رژیم او و حتى در كنترل خ

بنا براین از یك دید خیانت ارتشبد فردوست بھ . قدمى از منافع آنھا بیرون نگذارده است
چرا كھ سازمانھاى اطالعاتى . مراتب از خیانت شاه بھ كشور زیادتر و باالتر بوده است

كشور بھ منزلھ گوش و چشم كشور ھستند و قدرت واقعى ھمیشھ در تمام كشورھا در 
 .اند و حاكم بر سیستمھاى اطالعاتى ھستند ست كھ اطالعات را قبضھ كردهدست كسانى ا

چنانكھ مشاھده شد فردوست ھمچنانكھ در رژیم شاه یك وضعیت استثنایى داشتھ است،    
زمانى ھم كھ آن رژیم فروریخت باز از یك وضع استثنایى برخوردار بوده است و نھ در 

ھاى گروھى،  ھا و حتى در جراید و رسانھ مصاحبھ خالل سئوالھا و جوابھا، متن كتاب و در
و زمانى كھ لفظ . شده است از نزدیك شدن بھ یك چنین مھره مھم و حساس دورى مى

خائن، جاسوس، عامل شرق و غرب، سرسپرده در سازندگان افكار عمومى نقل و نبات 
ارتشبد  ،بنا بگفتھ كتاب. شده بود، گویى ارتشبد فردوست وجود خارجى نداشتھ است

نھ در تاریخ فوق و نھ بعد از آن . بازداشت شده است ١٣۶٢/٨/١٢فردوست در تاریخ 
بفرض كھ این تاریخ درست باشد . جایى اعالن نشده است كھ فردوست بازداشت شده است

اند، با وجودیكھ  سال گذشتھ او را بازداشت نكرده ۵این سئوال مطرح است  كھ چرا در آن 
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گرچھ تھیھ . بعضى از سران انقالب در تماس و رابطھ بوده است بنا بگفتھ خود او با
اند كھ چنان وانمود كنند كھ ارتشبد فردوست را دولت موقت  كنندگان كتاب سعى كرده

حمایت و حفاظت كرده و بھ این علت بازداشت او میسر نگردیده است، ولى شواھد و 
 : نویسد ر مىصد آقاى بنى. كند ھا، مسئلھ دیگرى را حكایت مى نشانھ

گویند فردوست تحت حمایت شما است و براى شما  مى: اینجانب خود بھ آقاى خمینى گفتم« 
 ) ٢۴۵(» اى جواب نداد و تكذیب ھم نكرد مھكل. كند كار مى

  . گیریم با كمك ھمین كتاب مسئلھ را پى مى 

  فردوست بازداشت مسئلھ 
  
بنا بگفتھ تنظیم . و ھنوز نیز ھست در باره سپھبد فردوست مسائل زیادى مطرح بوده   

 :كنندگان كتاب
كنند كھ فردوست  و چنان وانمود مى) ٢۴۶(»گذراند سال زندگى نیمھ پنھانى مى ۵او مدت « 

و برخى دیگر از مقامات عالیرتبھ رژیم گذشتھ در زیر چتر حمایت دولت موقت امواج 
نشیند و  ھھاى نخست انقالب فرو مىامواج اعدامھاى انقالبى ما« :گذرانند اعدام را از سر مى

موقت این فردوست ھمانند برخى دیگر از مقامات عالیرتبھ رژیم گذشتھ، با حمایت دولت 
 ) ٢۴٧(»گذراند موج را از سر مى

كھ  ١٣۵٩آبان ماه  ١٣شود كھ سپھبد فردوست تا تاریخ  از این گفتھ چنین استنباط مى   
اند كھ از وضعیت و محل  وده است و این آنھا بودهدولت موقت استعفا داد، زیر چتر آنان ب

اند و دیگر رھبران جمھورى اسالمى و مقامات قضایى  او مطلع بوده و با او در تماس بوده
اند كھ زیر چتر حمایت دولت  اند و ھنگامى كھ پى برده و ارگانھاى اطالعاتى بدنبال او بوده

ھیھ كنندگان كتاب بدون توجھ بھ مسئلھ سپس ت .اند كارى انجام دھند موقت است نتوانستھ
 : گویند فوق مى

دھد كھ اگرانقالب یورش بى مھاباى خود را در قلع و  خاطرات حسین فردوست نشان مى« 
قمع بقایاى رژیم پھلوى آغاز نكرده بود، حتى سپھبد ناصر مقدم نیز در رأس ساختار ساواك 

یداھا در ویالھاى خود بھ آرامش، ھا و ھو گرفت و امروز نصیرى منحلھ مجددا قرار مى
ّ              با عنایت الھى و رھبرى نستوه م جد بزرگ اسالم . گذراندند دوران بازنشستگى خود را مى                             
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ھا در ھم شكست و انقالب ایران رایت اصیل  در قرن معاصر این توطئھ) ص(ناب دمحمى 
 ».سر جھان اسالم بھ اھتزاز درآوردخود را در سرا

ھاى واقعى سیر طبیعى انقالب اسالمى ایران  كھ بھر روى پردهولى علیرغم این مسائل،  
سازد، ارتشبد حسین فردوست، نھ در  اى بھ شكوھمندى آن خدشھ وارد نمى است و ذره

دوران دولت موقت، كھ نھاد اطالعاتى محدودى در نخست وزیرى برپاشد و نھ پس از آن 
اتى پس از انقالب ھیچگاه كوچكترین مسئولیت یا ھمكارى در نھادھاى اطالع

 ) ٢۴٨(».نداشت
گویید با فردوست در رابطھ نبوده و تماس  حال این سئوال مطرح است، وقتى مى   

اید و او زیر چتر حمایت دولت موقت بوده است و دولت موقت با او در تماس بوده،  نداشتھ
ھا نداشتھ دانید كھ ھیچ ھمكارى اطالعاتى حتى در دوران دولت موقت با آن شما از كجا مى
آیا آنھا  "گذراند با حمایت دولت موقت موج اعدام را از سر مى"پذیرید كھ  است؟ وقتى مى

توانستند در رابطھ با بعضى مسائل كھ اطالعات او منحصر بفرد بوده است كمك  نمى
 بگیرند؟

نھ در دوران دولت موقت و نھ پس از آن ھیچگاه كوچكترین مسئولیت "این مطلب كھ  
اگر از او اطالع نداشتید، از كجا  ".در نھادھاى اطالعاتى پس از انقالب را نداشت یاھمكارى

كنید؟ مگر شما دولت موقت بودید؟  ھمكارى اطالعاتى او را با دولت موقت نیز انكار مى
در بدو انقالب و . اعترافات آقاى فردوست كھ دراین كتاب آمده، خود تكذیب این مطلب است

نى یكى از فعالین و سازمان ده دولت  ل دولت موقت آقاى تیمسار قرهتا ماھھا پس از تشكی
و . و انقالب بوده است و او بنا بھ گفتھ ھمین كتاب مرتب با فردوست در تماس بوده است

                    ً                                                              بنا بھ دالئلى كھ بعدا  ذكر خواھم كرد رابطھ تیمسار قره نى با دولت موقت نیز خوب نبوده 
او آقاى خمینى را از بسیارى از . و خوبى داشتھ استاست ولى با امام رابطھ تنگاتنگ 

عالوه بر آنھا آیا شوراى انقالب و بھ خصوص آقایان دكتر . كرده است وقایع مطلع مى
كردند؟  از وجود چنین مسئلھ مھمى سئوال نمى... بھشتى، ھاشمى رفسنجانى، دكتر یزدى و

رت از رژیم شاه بھ رژیم جمھورى آقاى دكتر بھشتى كھ خود فعاالنھ در رابطھ با انتقال قد
اسالمى با ژنرال ھایزر، تیمسار قره باغى رئیس ستاد ارتش، سپھبد ناصر مقدم رئیس 

ً       در رابطھ بود، از مسئلھ بھ این بزرگى گذشتھ است و اصال  بھ آن ....ھا ساواك، آمریكائى                                                    
جمھورى  توجھى نكرده است؟ آیا ھنگامى كھ آقاى خمینى و دكتر بھشتى در دفتر ریاست
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ً           خودشان چندین و چند جاسوس كاشتھ بودند، چطور ممكن است كھ اصال  بھ فردوست                                                            
  توجھى نكرده باشند و از آن گذشتھ باشند؟

 بازرگان مھندس و نى قره تیمسار با فردوست رابطھ 
  

نى در رابطھ با دولت موقت و نیز خودش، با فردوست در  بنا بھ گفتھ كتاب، تیمسار قره   
نى یك ارتشى  تیمسار قره. كرده است ده و با او در بعضى مسائل مشورت مىتماس بو

 ٢٨پس از كودتاى . معمولى نبود، او خودش یك امیر ارتش و یك افسر اطالعاتى بود
او از اھمیت و نقش . با درجھ سرتیپى در رأس ركن دوم ستاد ارتش قرار گرفت ٣٢مرداد 

ً         فردى مانند فردوست كامال  مطلع بود نى ھم زمانى كھ در  طرف دیگر خود تیمسار قره از.                       
قصد كودتا بر ضد رژیم شاه را داشت با آمریكائیھا در تماس بود و حمایت  ١٣٣٨سال 

آنھا را بھ خود جلب كرده بود و ھم بعد از آن و در رابطھ با انقالب با آمریكائیھا مراوده 
 ) ٢۴٩: (ه استداشتھ و پیامھایى نیز براى آقاى خمینى از قول آنھا داد

نى و مھندس بازرگان، از كتاب كمك  براى روشن شدن رابطھ فردوست با تیمسار قره 
 :گوید فردوست مى. گیریم مى

بودم كھ دمحم على " دفتر ویژه اطالعات"بھمن طبق روال ھمیشگى در  ٢٠بعدازظھر « 
ا شب مالقات او گفت كھ مھندس تمایل دارد شما را فرد. تلفنى تماس گرفت) ٢۵٠(افراشتھ

یك روز ... گفتم، آدرس دقیق محل را بپرسید و بھ من بدھید تا سر موقع حاضر شوم... كند
ً             بھمن بود و من مجددا  در دفتر بودم ٢١گذشت و بعد از ظھر  تلفن زنگ زد و قره باغى با .                    

اى در لویزان ھستم و دو شخصیت محترم، جناب  من در خانھ: "او گفت. من تماس گرفت
از لحن مكالمھ قره " )ھندس بازرگان و جناب آقاى دكتر سحابى در اینجا تشریف دارندآقاى م

ھا در  آقایان با توجھ بھ درگیرى: "او افزود(. باغى معلوم بود كھ مكالمھ در حضور آنھاست
اند كھ فردا صبح كمیسیونى در ستاد ارتش و با شركت افسران  سطح شھر از من خواستھ

خواستم نظر شما . كند و اعالم نماید كھ ارتش از بختیار پشتیبانى نمى عالى مقام تشكیل شود
ً       ضمن عرض سالم، بگویید من كامال  موافقم: من پاسخ دادم. را بدانم ً      كمیسیون را حتما  فردا .                                            

: " پس از چند ثانیھ قره باغى گفت. تشكیل دھید و عدم پشتیبانى خود را از بختیار اعالم كنید
 ».دا كمیسیون را تشكیل خواھیم دادد و فركنن آقایان تشكر مى
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پس از این تلفن با افراشتھ تماس گرفتم و پرسیدم كھ مالقات چھ شد؟ افراشتھ پس از مدتى  
برایم مشخص شد كھ ھدف از مالقات ھمان . تلفنى اطالع داد كھ مالقات منتفى شده است

 )٢۵١(» .باغى مطرح شد بوده كھ از طریق قره
 :زایدباز فردوست مى اف

 ٧/۵بھمن قره باغى از ستاد ارتش تلفن كرد و گفت كمیسیون از ساعت  ٢٢صبح روز  « 
ً        فورا  رفتم و . تشكیل شده و تیمساران اعضاء كمیسیون میخواھند كھ شما ھم تشریف بیاورید     

پس از ورود من قره باغى رو بھ . افسر عالیرتبھ ارتش بودند ٣٠در اطاق كنفرانس حدود 
از صبح این كمیسیون تشكیل شده و بحث بر سر این است كھ آیا ارتش از "  :من كرد و گفت

بختیار حمایت كند یا نھ؟ نظرات موافق و مخالف ھست و تاكنون نظر كمیسیون مشخص 
سپس خطاب ."... لذا اعضاء كمیسیون خواستند كھ شما بیایید و نظر خود را اعالم كنید. نشده

ش را مشخص كرده و آن وظیفھ عبارتست از حفاظت از قانون وظیفھ ارت: بھ حاضرین گفتم
مرز و بوم ایران در مقابل ارتش متجاوز و بیگانھ و در وظیفھ ارتش نوشتھ نشده كھ از 

ھمھ بلند . لذا تیمسارانى كھ موافقند دست خود را بلند كنند. نخست وزیر ھم باید پشتیبانى كند
البتھ این سخن من صحیح نبود زیرا . (كردمكردند و ربیعى موقعى بلند كرد كھ او را نگاه 

سپس بھ ). قانون، استفاده از ارتش علیھ دشمنان داخلى و نیز حكومت نظامى اشاره داشت
ً                                                                 لطفا  مطلبى در این زمینھ بنویسید و قرائت كنید كھ اگر نظراتى بود تصحیح : سپھبد حاتم گفتم     

ید بھ رادیو كھ بھ عنوان خبر شود و بھ امضاى اعضاء كمیسیون برسانید و بالفاصلھ بدھ
متن براى . حاتم متن را نوشت و قرائت كرد و ھمگى موافق بودند. فوق العاده پخش كند

او گفت كھ من وزیر جنگ دولت بختیارم و . امضاء اول بھ شفقت داده شد كھ امضاء كند
ن زمان قره در ای. من امضاء كردم و بھ ترتیب بھ امضاء سایرین رسید. توانم امضاء كنم نمى

بار اول با عجلھ مراجعت كرد و . بار بھ اطاق مجاور رفت و بھ بختیار تلفن كرد ٢باغى 
ما . ھیچیك از آقایان نگفتند بروند: اگر این صورتجلسھ امضاء شود خواھد رفت؟ گفتم: گفت

قره باغى دو مرتبھ از اطاق خارج . وظیفھ ارتش را در قبال نخست وزیر مشخص كردیم
ً       دا  با عجلشد و مجد  )٢۵٢(»بختیار رفت: "ھ مراجعت كرد و گفت  

بھمن باز از  ٢٣بعد از ظھر . گیرد بھمن مھندس بازرگان تلفنى با وى تماس مى ٢٢شب    
 :گوید گیرد و بعد از احوالپرسى مھندس بازرگان مى طریق تلفن با فردوست تماس مى

كار دارد، گوشى را بھ ایشان  با شما: گفت! شناسید؟ گفتم البتھ تیمسار قره نى را مى« 



٢١٣     

  

الزم است الساعھ بھ خانھ من : " نى گوشى را گرفت و پس از احوالپرسى گفت قره" دھم مى
ً     فورا  رفتم." بیایید . در باز شد و وارد خانھ شدم. زنگ خانھ را زدم و خود را معرفى كردم.     

پس از احترام . الن شدقره نى با لباس سویل وارد س. ھمسر تیمسار قره نى مرا راھنمایى كرد
اول اینكھ بھ . با شما دو كار دارم: " متقابل، روى كاناپھ در كنار مبل من نشست و گفت

: و اضافھ كرد." ھا بردارند اى وخسروداد و ربیعى تلفن كنید كھ دست از این بچھ بازى بدره
ً     حتما  این : پاسخ دادم." آنھا قصد دارند با واحد لویزان فردا كودتا كنند" كنم، ولى  كار را مى    

نفر را براى  ۴كار دوم این است كھ : "نى سپس گفت قره! عجب آدمھاى بیشعورى ھستند
گفتم ." فرماندھى نیروى زمینى و نیروى ھوایى و نیروى دریایى و ساواك معرفى كنید

بھ اطاق دیگر ". كنم سئوال مى: " چطور من معرفى كنم؟ آیا نظر نخست وزیر است؟ گفت
ً نخست وزیر گفتند سریعا  : "لمھ تلفنى رفت و پس از چند دقیقھ بازگشت و گفتبراى مكا                      

شناسم  گفتم من در این درجات كسى را نمى. معرفى كنید و حداكثر در درجھ سرتیپى باشند
من ." توان آنھا را عوض كرد بعدھا مى. درجات باالتر معرفى كنید بى اشكال است: " گفت

، سپھبد )كھ قره نى بسیار پسندید(حاتم را براى نیروى زمینى  )ھوشنگ(نیز بالفاصلھ سپھبد 
آذر برزین را براى نیروى ھوایى و دریادار مدنى را براى نیروى دریایى و سپھبد مقدم را 

قره نى بالفاصلھ تلفن زد واین اسامى راگفت و اعالم داشت كھ . براى ساواك معرفى كردم
براى ." حاضر شوند و حضور خود را اطالع دھند این افراد بالفاصلھ در ستادھاى مربوطھ

بھ قره نى تلفن كردم . اى، خسروداد و ربیعى نشدم خواست اول قره نى موفق بھ تماس با بدره
مھم نیست، در لویزان ھستند و ترتیب كار را خواھم : گفت. و گفتم كھ ھیچیك در خانھ نیستند

. شماره مقدم را نیز داد." ید كھ بھ ساواك برودبھ او بگوی. مقدم نپذیرفتھ: "و اضافھ كرد." داد
نى  ب مقدم را بھ قرهجوا". شود اطاعت مى: " گفت. بھ مقدم تلفن كردم و مطلب را گفتم

 ».اطالع دادم
 :كند              ً            فردوست تلویحا  خاطرنشان مى 
مقدم تا روزھاى آخر بھ آینده خود اطمینان داشت و سقوط سلطنت و سرنوشت خود را « 

 ) ٢۵٣(».كرد مىى نپیش بین
هللا منتظرى نیز حاكى از اینستكھ قرار نبوده است مقدم اعدام  اما خاطرات سیاسى آیت   

هللا منتظرى در باره برخورد سپھبد مقدم رئیس ساواك با روحانیون و سران  آیت. شود
 :نویسد انقالب مى
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مسار مقدم رئیس آقاى تی: آمد و گفت" باصرى نیا"رئیس ساواك قم كھ شخصى بود بھ نام « 
: گفتم." خواھید بروید پاریس الزم است شما را ببینم ام كھ شما مى كل ساواك گفتھ چون شینده

آییم تھران شب  خوب وقتى ما مى: " گفتم". اند ایشان تاكید داشتھ: "چھ لزومى دارد؟ گفت"
ھ در آنجا پس اجازه بدھید ك: " گفت:" رویم در منزل آقاى مطھرى ھستیم و بعد از آنجا مى

بعد در ھمان منزل آقاى مطھرى تیمسار مقدم با ." مانعى ندارد: " گفتم." خدمت شما برسد
آقاى مطھرى ھم نشستھ بود . آمدند حدود سھ ساعت صحبت كردند" طباطبایى"یك نفر بھ نام 

وقتى من صحبتھاى او را براى آیت هللا . و باالخره سھ پیام براى آیت هللا خمینى داشتند
یكى اینكھ بھ آقاى . خالصھ صحبتھاى او در چند محور بود. نى گفتم ایشان تعجب كردندخمی

اید شركت نفت اعتصاب كنند، آنھا ھم اعتصاب كردند ولى نفت  خمینى بگویید شما فرموده
پس فردا زمستان اگر نفت نباشد در روستاھا . ھم مصرف داخلى دارد و ھم مصرف خارجى

مصلحت . شوند میرند، آن وقت مردم بھ شما و روحانیت بدبین مى مردم خودمان از سرما مى
این است كھ شما تولید نفت را خودتان زیر نظر بگیرید و بھ اندازه مصرف داخلى تولید كنید 

دوم اینكھ ما در این مدت . كھ مردم از ھمین اول بھ شما و روحانیت و انقالب بدبین نشوند
شما بھ خاطر دین و . د كمونیستھا در كار شما رخنھ نكنندایم، مواظب باشی تجربھ خیلى داشتھ

قیام شما یك . كنید ھمان نیروھاى مذھبى را داشتھ باشید كافى است مذھب دارید فعالیت مى
زنند  گذاریم ولى این كمونیستھا از پشت خنجر مى قیام مقدس است ما ھم بھ آن احترام مى

شما آخوندھا چرا پول را : گفت این بود كھ مىپیشنھاد دیگرى كھ داشت . مواظب آنھا باشید
رسد مؤسسات  با این پولھایى كھ از وجوھات بھ دست شما مى. كنید صرف اشخاص مى

ماند و ھم با  با این كار ھم اصل سرمایھ محفوظ مى. مذھبى، دینى و اقتصادى درست كنید
در آن جلسھ البتھ خیلى . بوداین خالصھ كالم مقدم . ھا را اداره كنید توانید حوزه درآمد آن مى

 .كرد زد و خیلى دوستانھ این حرفھا را بیان مى با احترام و مؤدب حرف مى
ھنگامى كھ در پاریس خدمت امام رسیدم صحبتھاى مقدم را براى ایشان نقل كردم ایشان  

بعد در ھمان جا بھ آقاى !" مقدم این حرفھا را گفت! عجب: "گفتند. خیلى تعجب كردند
بازرگان و آقاى ھاشمى پیغام دادند كھ بھ كار شركت نفت نظارت بكنند و بھ اندازه مھندس 

مقدم . نصیرى خصوصیاتى داشت مقدم خصوصیات دیگرى. مصرف داخلى تولید كنند
از صحبتھایش پیدا بود كھ مقدارى درس طلبگى . ام من سابقا طلبھ بوده: گفت خودش مى

ونیستھا خیلى بد بود و براى روحانیت احترام قایل با كم. یك عرق مذھبى ھم داشت. خوانده
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قبل از انقالب كھ من در : " گفت كرد و مى یك داستان را آقاى قاضى خرم آبادى نقل مى. بود
خرم آباد بودم یكى از علماى لرستان كھ نفوذ محلى ھم داشت مقدارى در رابطھ با ترویج از 

ساواك لرستان از طریق شنود . ھمراه بودكرد و با ما  امام و مسایل انقالب فعالیت مى
تلفنھاى او كشف كرده بود كھ گویا با زنى مربوط است او را صیغھ كرده یا بنا بوده صیغھ 

خالصھ ساواك خرم آباد براى مقدم كھ رئیس ساواك بود گزارش كرده بود كھ این سوژه . كند
مقدم گفتھ بود نھ این . ببریم توانیم با افشاى این قضیھ آبروى فالنى را خوبى است و ما مى

اگر در . ایم كار را نكنید، براى اینكھ اصل روحانیت كھ محفوظ باشد ما مردم را حفظ كرده
شود كھ ماركسیستھا  امور دینى بدبینى در جامعھ درست شود این بھ ضرر است و باعث مى

 ." و كمونیستھا در منطقھ تقویت شوند
خود مقدم . كردند اى بودند روى این مسایل حساب مى فھمیدهباالخره بعضى از آنھا كھ افراد  

ولى . گفت من با مشى نصیرى و پاكروان مخالفم كرد و مى در زندان ھم كھ با ما صحبت مى
 )٢۵۴(».آقاى خلخالى مقدم را نیز اعدام كرد

ب اینجانب بعد از اعدام مقدم، تمام پرونده بازجویى و پرسنلى او را در دادستانى انقال   
 :مطالعھ كردم كھ در آن دو نكتھ حائز اھمیت بود

 پرونده حكایت از این داشت كھ وى با دكتر بھشتى رابطھ نزدیك داشتھ - ١ 
انجام بعضى از امور در دوران انقالب با نظر و مشاوره با دكتر بھشتى انجام پذیرفتھ  - ٢ 

 است
 :تماس مجدد 
ً بھمن بود كھ مھندس بازرگان مجددا   ٢۴شب  «   ٨فردا صبح ساعت : "تماس گرفت و گفت                               

 .»ادقى ھم تلفن خواھم كرد كھ باشندبھ سرھنگ معمار ص. بھ نخست وزیرى بیایید
. خواستم بھ نخست وزیرى بروم. بھمن،نزدیك كالنترى یك از ماشین پیاده شدم ٢۵صبح  

چریكى مرا  در این موقع فرد جوانى با لباس. سنگر بندى كرده بودند. خیابان را بستھ بودند
خود را معرفى كرد و معلوم شد ". توانند بیایند ایشان مى: " شناخت و بھ پاسداران گفت
ھمافران از . نیز آنجا بود) ٢۵۵(سرھنگ معمار صادقى. سرگرد نیروى ھوایى است

بھ افسر آنھا گفتم نخست وزیر مرا احضار كرده است و حدود . كردند ساختمان محافظت مى
پس از یك ساعت افسر نگھبان بھ من نزدیك . عده زیادى منتظر بودند. دمیك ساعت منتظر ش

چند ساعت قبل چند جیپ از خیابان پاستور عبور كرده و بھ ساختمان نخست : " شد و گفت
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لذا . روم پیش امام نخست وزیر ھم بالفاصلھ رفتند و گفتند مى. وزیرى تیراندازى كردند
روز خبرى نشد و ھر روز خبر مرگ و تیرباران  ۵حدود ." انتظار شما بى فایده است

اى و ربیعى و خسروداد و امینى افشار و نصیرى و غیره بھ گوش  اى مانند بدره عده
نى بر اوضاع تسلطى ندارند و اگر من بھ چنگ  روشن بود كھ بازرگان و قره. رسید مى

پھبد ناصر مقدم ھمین روزھا خبر دستگیرى س. كند انقالبیون بیفتم، خطر مرگ تھدیدم مى
 ۶- ۵باالخره . منتشر شد ھمان كسى كھ توسط قره نى و بازرگان كاندید ریاست ساواك بود

نى منزل  قره. نى ھمسرش بھ گرمى مرا پذیرفت در منزل قره. روز بعد بھ منزل قره نى رفتم
: " فتنى گ با ھم شام خوردیم بعد خواستم بروم قره. نبود، مدتى بعد او با دو پاسدارش آمدند

ً     گفتم اجازه بدھید فعال  بروم." روید، اینجا براى شما اطاق ھست چرا مى قره نى بسیار .                     
تشكر كردم و بھ ." بھ ھر حال، ھر وقت ناراحت بودید بھ اینجا بیایید: " محبت كرد و گفت
برده  نى آمده بود و نام مرا ام كھ بدنبال من بھ خانھ قره ولى پسندیده راننده. منزل افراشتھ رفتم

باالخره وسیلھ عباس . كرد اعدامھا بیشتر ما را نگران مى. بود، آن دو پاسدار مرا شناختند
مھندس بازرگان یك روز . افراشتھ بھ مھندس بازرگان پیغام دادم كھ با من تماس بگیرند

صبح اول وقت تلفن كرد و من مطلبى را كھ در دفاع از خود یادداشت كرده بودم، از روى 
از ھمان طریق امروز بھ . خیلى خوب است: " بازرگان گفت. براى او قرائت كردمیادداشت 

از طریق داماد عباس افراشتھ، برادرزاده بازرگان كھ رئیس دفتر ."... دست من برسانید
جناب آقاى مھندس بازرگان نخست وزیر بود " عنوان نامھ . خصوصى او بود، ارسال داشتم

ھاى انقالب و اینكھ در مفاسد دمحمرضا شریك  در طول ماه و در آن با برشمردن مواضع خود
ً                  مھندس بازرگان پاسخ داده بود كھ فعال  مدتى در منزل خود . نبوده، طلب عفو نمودم                                   

سال آنجا  ٢بھ منزل خواھرم ایران خانم رفتم و  ۵٨باالخره قبل از عید نوروز .... نباشید
آخرین نامھ خود را بھ او نوشتم ولى  بازرگان ھنوز نخست وزیر بود كھ دومین و. ماندم

باالخره مسئلھ را تعقیب كردم . مدت كوتاھى بعد دولت بازرگان سقوط كرد و جوابى نشنیدم
اى  و با بازرگان در منزل عباس افراشتھ مالقات كردم و او وعده كمك داد ولى بھ نتیجھ

 )٢۵۶(».ع شدقطاز آن پس ارتباط من با بازرگان . نرسید و من نیز دنبال نكردم
 :گوید فردوست در ادامھ ارتباطات خود مى 
زمانى كھ سرلشگر فربد رئیس ستاد ارتش بود، بھ او تلفن كردم و وضع خود را ... « 

ً                                 سئوال نمودم، گفت فعال  ھیچ نگرانى از وضع خود نداشتھ باش                     .«)٢۵٧( 
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د و پرسیده بودند ام مراجعھ كرده بودن ، چند نفر مسلح بھ خانھ پدرى١٣۵٩یكبار در سال  «
از . جریان را بھ من گفتند.. اتاق خواب مرا نشان داده بودند. كند كھ فالنى كجا زندگى مى

توانم با سرلشگر شاكر  آیا مى: خانھ مریم بھ سرھنگ معمار صادقى تلفن كردم و گفتم
 پس. تلفن منزل مریم را دادم. گویم صحبت كند گفت شماره تلفن را بدھید مى. صحبت كنم

من دو نفر را : گفت. ماجرا را بھ او گفتم. شاكر پاى تلفن بود. ازده دقیقھ تلفن زنگ زد
پرسم و بھ ھمین شماره  ساعتھ مى ٢۴شناسم كھ در ارتباط با دادستانى انقالب ھستند،  مى

از ھر دو سئوال كردم و ھر دو گفتند كھ : فرداى آن روز زنگ زد و گفت. دھم جواب مى
زم دادستانى انقالب بھ خانھ شما مراجعھ نكرده بودند و دادستانى ھر وقت الاینھا بھ دستور 

 )٢۵٨(».باشد او را احضار خواھد كرد
 :گوید و باالخره مى 
تا یكسال ونیم بعد از . كرد تا در تھران بود در وزارت خارجھ كار مى) پسرم(شاھرخ «  

و عدم استخدام رسمى را بعلت من  او میل داشت در ایران بماند. انقالب او را رسمى نكردند
گفت كھ دكتر ابراھیم یزدى در  شاھرخ مى. او استعفا داد و بھ آمریكا رفت... پنداشت مى

بھ : دوران وزارتش بھ شاھرخ مرحمت پیدا كرده بود و بھ او در حضور ھمگان گفتھ بود
گزارش بھ  ایم و چند كار ھم براى بررسى و ھر حال ما ھر دو در یك كشور تحصیل كرده

 )٢۵٩(».و از نتیجھ كار شاھرخ راضى بود او داده بود
تا اینجا این نكات روشن شده است كھ او تا سقوط دولت موقت با مھندس بازرگان،    

، سرھنگ معمار )تیمسار شاكر و تیمسار فرید(تیمسار قره نى، رؤساى ستاد مشترك 
دى كھ با پسرش شاھرخ در و دكتر یز) شاغل در نخست وزیرى و دفتر ویژه(صادقى 

وزارت خارجھ تماس داشتھ است و در بعضى موارد كھ در كتاب آمده با او مشورت 
با وجودیكھ یك . شده است و كسى ھم بھ دنبال دستگیرى و بازداشت وى نبوده است مى

چنین شخصى اگر ھم خودش مخفى باشد، منزل خود و تمام فامیل درجھ یك و دو و بعضى 
اشاره  ١٣۵٩تنھا بھ یك مورد در سال . ، براى بسیارى مشخص استاز دوستان وى

كنند و مقدارى  كند كھ چند پاسدار مسلح بھ منزل پدرى او در كوچھ شھناز مراجعھ مى مى
. شود كھ مسئلھ جدى نبوده است سپس معلوم مى. برند از كتابھاى اطاق خواب وى را مى

 :گوید و اصالت انقالب و فردوست مىآقاى دكتر یزدى در مورد نقش قدرتھاى خارجى 
بایست  مثال خاطرات نوشتھ شده فردوست را بخوانید و بھ آن چیزھایى كھ فردوست مى... « 
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فردوست در این كتاب توضیحاتى در باره نزدیكى اش با . گفتھ ولى نگفتھ است فكر كنید مى
دانستند  انگلیس را نمى گوید خیلى از رجال مى. دھد انتلیجنس سرویس انگلیس مى ۶ - آى - ام 

دانستند چنین تشكیالتى وجود  ھا اصال نمى كھ مركز و ساختمان این سازمان كجاست، خیلى
. اند و برگشتھ است بھ ایران حاال یك افسر برجستھ ایران را بھ آنجا برده و آموزش داده. دارد

را درست كرد كھ  اى او در واقع عامل انتلیجنس سرویس در ایران بوده است، او ستاد ویژه
وقتى دید  ۶- آى- سئوال این است كھ ام. كرد تمام سازمانھاى امنیت ایران را ھمآھنگ مى

! انقالب ایران در حال پیروزى است، بھ این افسر برجستھ خود نگفت كھ باید چھ كار بكند؟
عمل آنھا و اگر مانده است آیا طبق دستورال! نگفت كھ از ایران بیرون برود یا در ایران بماند؟

ست این مطالب را روشن نكرده بوده است؟ او براى چھ ھدف یا اھدافى در ایران ماند؟ فردو
  )٢۶٠(».است

 :زیرا. حقیقت آنستكھ بر خود آقاى دكتر یزدى است كھ بھ سئوالھاى فوق پاسخ گوید   
بھ تصریح خودش بعداز پیروزى انقالب چون معاون نخست وزیر در امور انقالب  - ١ 

 .و بھمھ اسناد دسترسى داشتھ است) ٢۶١(ه و اداره ساواك در اختیارش بوده استبود
بھ تصریح كتاب فردوست وى تا قبل از سقوط دولت موقت با مھندس بازرگان،  - ٢ 

شاغل در نخست (نى، تیمسار شاكر، تیمسار فربد، سرھنگ معمار صادقى  تیمسار قره
وه بر این پسر فردوست در وزارت خارجھ ارتباط داشتھ است، عال) وزیرى و دفتر ویژه
 .كرده است زیر نظر شما كار مى

نى و شما و ارتشبد فردوست  طبق اطالعات بدست آمده اداره ھشتم ساواك با كمك قره - ٣ 
 .بازسازى شده است

 فردوست ارتشبد معرفى و بازداشت چگونگى
  

ھنگامى كھ :  كنند مىتھیھ كنندگان كتاب ظھور و سقوط سلطنت پھلوى چنین گزارش    
شایعھ بكارگیرى ارتشبد فردوست، در دستگاه اطالعاتى جمھورى اسالمى وسیلھ رادیو 

كھ سران و فعالین حزب توده  ١٣۶٢شاپور بختیار پخش شد در حول و حوش آن در سال 
بازداشت شدند و حزب توده شایعھ سازى كرد كھ این یورش بھ حزب توده ثمره تحریكات 

جاسوسى غرب  و عامل درجھ اول آن در ایران ارتشبد حسین فردوست است سرویسھاى « 
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اى بدل شد كھ  بدین ترتیب حسین فردوست بھ چھره. قرار دارد" ساواما"كھ در رأس 
ً                                 كارگزاران استكبار شرق و غرب، مشتركا  از او بھ عنوان یك محور تبلیغى در جنگ                                     

 ) ٢۶٢(»كردند روانى خود استفاده مى
دیگر بعلت پراكندگى ارگانھاى اطالعاتى و امنیتى، سالھا فردوست از پیگرد  و از طرف   

قضایى مصون ماند و با ادغام نھادھاى اطالعاتى و امنیتى برخاستھ از انقالب، وزارت 
از زمره نخستین " مسئلھ فردوست"اطالعات جمھورى اسالمى ایران تاسیس شد و 

و سئوالھایى براى وزارت اطالعات ) ٢۶٣.(مسائلى بود كھ در دستور كار قرار گرفت
در كاوش براى یافتن پرسشھا، وزارت اطالعات بھ این نتیجھ رسید كھ شخص . مطرح شد

فردوست سھم مھمى در اشاعھ شایعات پیرامون خود دارد و خود وى نیز در روابط 
در نتیجھ، در . كند دوستانھ و خانوادگى بھ شكل مرموزى این شبھھ را القاء مى

) ٢۶۴.(بازداشت شد) خیابان وصال شیرازی(اش  وى در خانھ پدرى ١٣۶٢/٨/١٢
كند و بقول خودشان  دانستند كھ وى در كجا زندگى مى شود كھ آنھا مى بنابراین معلوم مى

 .اند اند و نیاز بھ جستجو ھم نداشتھ یكراست بھ خانھ پدرش رفتھ و او را احضار كرده
ً        تلویحا  اعالن مى مقامات اطالعاتى جمھورى اسالمى    كنند كھ ارگانھاى اطالعاتى و        

. اند، چون مسئلھ مھمى نبوده است امنیتى نیز در تعقیب و بازداشت ارتشبد فردوست نبوده
                                                                         ً ولى بعد از اینكھ وسیلھ كارگزاران شرق و غرب از او علیھ جمھورى اسالمى مشتركا  

رار گرفتن در رأس آن گسترده و ق" ساواما"كنند و شایعھ ھمكارى فردوست با  استفاده مى
براى خاتمھ دادن بھ شایعات و گرفتن حربھ از دست استكبار شرق و غرب، . شود مى

 .شود تصمیم بھ بازداشت وى و اعالن آن گرفتھ مى
 ۶۴٣تا  ۶٣٩بھ دنبالھ گزارش دستگیرى ارتشبد فردوست، تھیھ كنندگان كتاب از ص    

شوند و از او  پردازند و از كنار او مالیم رد مى ىبھ معرفى و تجزیھ و تحلیل روانى وى م
كرد و بھ عكس در  اى قابل ترحم، نادم و بیچاره و كسى كھ از انقالب ھراس نمى چھره

كھ فردوست از كودكى از الیھ فقیر جامعھ : گویند مى. سازند برد، مى باطن خود لذت ھم مى
 :آورند ود وى مىبوده است كھ وارد دربار شده است و بعد ھم از زبان خ

دمحمرضا ) دبستان نظام(موقعى كھ وارد كالس مخصوص . من از خانواده فقیرى بودم« 
بود و براى اینكھ زندگى خانواده با پنج طفل را بتواند تامین كند، خود را  ٣شدم، پدرم ستوان 

سال  ۵بھ بندرعباس منتقل كرده بود تا از مزایاى بدى آب و ھوا استفاده نماید و بیش از 
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تومان بود و بھ خانواده  ۴٧حقوق ماھیانھ او . خانواده تنھا و او در مأموریت بندرعباس بود
ً             اصال  این كالس جاى ...توانست زیاد باشد تومان نمى ٣٠سھم من از این . داد تومان مى ٣٠    

حال ھمین بچھ فقیر . من نبود و در من در ھمان سن طفولیت ناراحتى و عقده فقر ایجاد نمود
 ۵شاید . تومان بود ۵۵وقتى افسر شدم حقوقم .... نتخاب شد كھ با دمحمرضا بھ سوئیس برودا

وقتى . كردم باز براى تھیھ زمین و خانھ كردم و بقیھ را جمع مى تومان آن را ھزینھ مى
نیروھاى بیگانھ وارد ایران شدند اتومبیلى داشتم كھ ارزش آن موقعى كھ نو بود فروختم 

این فرم زندگى تا انقالب ادامھ . تومان یك اتومبیل كھنھ تھیھ كردم ۵٠٠با تومان و  ١٢٠٠٠
. ھاى ایران بود داشت و سرچشمھ آن فقر در طفولیت و زندگى در میان متمولترین خانوداده

ماندم، من ھم مثل سایرین  نرفتھ بودم و در دبستان نظام عمومى مى) دمحمرضا(اگر بھ كالس 
صاحب یك خانھ ھم نبودم و از پول خود براى زندگى بھتر استفاده بودم و شاید امروز حتى 

چرا اتاق خواب بھتر و منزل بھتر براى . اتاق خواب مرا موقع دستگیرى دیدید. كردم مى
  ».دانستم د را كوچك و بى اھمیت مىھمیشھ خو. خود تھیھ نكردم؟ ھمان عقده طفولیت بود

)٢۶۵ ( 
اند، براى گم كردن رابطھ خود با  خود فردوست آورده و بعد از این مطلب كھ از زبان   

اینتلیجنس "فردوست و نقش او در انتقال قدرت كھ یكى از بھترین مھره مورد اعتماد 
،سیا وسایر سرویسھاى اطالعاتى انگلیس و آمریكا است، دلشان بحال فردوست "سرویس

ه ھم براى او وزنى قائل گویند كھ شا روانى از او مى - سوزد و در لباس تحلیل روحى  مى
 :نبود و تنھا ارتباط و پیوند عاطفى فردوست با شاه نیز در اثر تندباد انقالب گسست

" اى خودساختھ"كرد كھ در زندگى فرد موفق و  سالھا گذشت و فردوست احساس مى « 
و از اعتبار در محافل دربار پھلوى و ھراس نامحسوس ... او ثروتى اندوختھ بود . است
ناگھان تندباد : كرد مندترین فرزندان اشرافیت متمول در درون خود احساس رضایت مىنیرو

انقالب فرا رسید كھ از اعماق جامعھ صداى اضمحالل ھم قدرت و صالبت دربار ایران را 
در این لحظھ تنھا تعلق فردوست بھ . داد بھ ھمراه فروپاشى ھمھ ارزشھاى فاسد حاكم ندا مى

اطفى و فردى او با شخص شاه بود، كھ طى سالھا از كودكى او را دربار پھلوى پیوند ع
شاه نیز، علیرغم آنكھ . ھا و حقارتھاى ذاتى وى آشنایى داشت بخوبى شناختھ بود و با ضعف

در . دانست، براى فردوست ارزشى قائل نبود ترین كارگزار خود مى فردوست را محرم
د و لذا در روزھاى دغدغھ و اضطراب آم دوران دمحمرضا پھلوى، فردوست بھ حساب نمى
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فردوست این . یكسره این دوست دیرین را از یاد برد. انقالب وى را بھ ھراس انداختھ بود
 .كرد و این سرآغاز گسست روحى او از شاه شد  احساس شاه بھ خود را لمس مى

بور دید در النھ زن كرد و بھ عكس از اینكھ مى فردوست از انقالب احساس ھراس نمى" 
 :گوید این گفتھ فردوست كھ مى) ٢۶۶. (»برد تاده است در باطن خود لذت مىدربار ولولھ اف

                              ً      مقامات جمھورى اسالمى نیز تلویحا  آنرا و " دانستم ھمیشھ خود را كوچك و بى اھمیت مى" 
 ،"عضو كمیسیون عالى بركنارى مقامات مملكتى بودم" :گوید اند، از كسى كھ مى تائید كرده

شاه در حضور و یا در غیاب من، بھ مقامات مھم " یا، "بودم) شاه" (ینفك خانوادهعضو ال"
كرد و  مملكتى مانند نخست وزیران، رؤساى ارتش و امثالھم مرا دوست خود اطالق مى

" خواست من در كشور وضع استثنایى داشتھ باشم وچنین ھم بود ماند كھ مى تردیدى باقى نمى
حرفى مغشوش و عارى از ... و" ار كردن وزیرى كافى بودیك گزارش من براى بركن" و

ز اینكھ  كنم كھ ارتشبد فردوست دامن خود راا در خاتمھ این قسمت اشاره مى  .حقیقت است
 :گوید كند و مى اند، پاك مى ھا او را خائن بھ شاه معرفى كرده بعضى

. ام دم، اشاراتى داشتھتا كنون جستھ وگریختھ بھ مواضعى كھ در روزھاى انقالب اتخاذ كر« 
بھ خیانت بھ  اى مرا ھمین مواضعى بود كھ بعدھا سبب شایعاتى پیرامون من شد وعده

 )٢۶٧.(»دمحمرضا متھم كردند
او این اتھام را از قول شاه از دامن خود پاك مى كند و آن اینكھ شاه او را خائن بھ خود    

ده، خوشحال است  و از اینكھ دمحمرضا باغى راخائن معرفى كر ندانستھ است، ولى اینکھ قره
 :كند اى تلقى مى تصمیم بھ خروج گرفتھ و جان خود را نجات داده است را، كار عاقالنھ

زیرا حداقل . زمانى كھ دمحمرضا تصمیم بھ خروج گرفت این تصمیم بھ نظرم عاقالنھ آمد « 
رضا را خاتمھ یافتھ مدتى پس از اقامت امام در پاریس دوران دمحم. داد جان او را نجات مى

. دانستم و مطمئن بودم كھ او در موقع خطر كشور را ترك خواھد كرد و اھل مقاومت نیست
مرداد چون مصدق مسئول كشور بود، سریعتر از موقع كشور را ترك كرد و این  ٢۵او در 

ا مانند بار باید مسئولیت را ولو بھ طور صورى ھم باشد بھ فردى بسپارد و برود تا شاید بعدھ
 )٢۶٨(».زمینھ بازگشت او را فراھم كنند مرداد سرویسھاى غربى ٢٨
بیان اینگونھ مطالب مبین این است كھ ارتشبد فردوست بھ اطالعات دیگرى دسترسى    

اش دیگر باز نخواھند گشت،  داشتھ است و بر او مسلم بوده است كھ نھ شاه و نھ خانواده
  .یافتھ دانستھ استلذا سرنوشت سلسلھ پھلوى را خاتمھ 



٢٢٢     

  

  

 نیست برگشتنى پھلوى سلسلھ 
  

ھا و رویدادھاى ارائھ شده توسط ارتشبد فردوست و نیز تدوین  قریب بھ تمام تحلیل   
در ظھور : بر این پایھ استوار شده است" ظھور و سقوط سلطنت پھلوى"كنندگان كتاب 
لت خارجى برخوردار نبوده گیرى و پیروزى آن از پشتیبانى و حمایت ھیچ دو انقالب و اوج

اند كھ انقالب پیروز  ھا از ریشھ با آن مخالف بوده و با تمام قوا كوشش كرده است و خارجى
     ً اجماال  . اند نشود و شاه را بر اریكھ قدرت نگھدارند ولى چون موفق نشدند، آنرا پذیرفتھ

 :شرایط و عواملى كھ براى یك انقالب و پیروزى آن الزم است بدینقرارند
از بین رفتن و بردن مشروعیتھاى مختلف، عرفى، اجتماعى، حقوقى، مذھبى، سیاسى  - ١ 
یك رژیم در بین افكار عمومى جامعھ خود و انتشار و تبلیغ آن در سطح جھان و افكار ... و

 .المللى المللى با كمك و ھمكارى دستگاھھاى سازنده افكار عمومى بین بین
ین نقطھ رژیم یا بھ زیر سئوال بردن جدى تر وارد كردن ضربھ بھ ضعیف - ٢ 

مشروعیتھایى كھ تا قبل از آن بدان توجھى نداشتھ و با آگاھى با دیده اغماض بدان 
 .اند نگریستھ مى

براى توده مردم و جا انداختن "مركز ثقل"ویا" تك ستاره"پیدا كردن ویا پیدا شدن  - ٣ 
م، درنزدافكارعمومى داخلى و وى بعنوان رھبرحركت وبیان كننده تمایالت توده مرد

 .خارجى
 گیرى درست و بھ موقع رژیم حاكم بھر دلیلى از دست دادن قدرت تصمیم - ۴ 
ھاى گروھى خارجى وارتباط نزدیك آنان با مخالفان رژیم و انقالبیون  ھمكارى رسانھ - ۵ 

 ورھبرى حركت درجھت رساندن پیام انقالب بھ افكارعمومى داخلى و خارجى
اى آشكار برخى از سران انقالب با بعضى از قدرتھاى  روابط پنھانى و در مرحلھایجاد  - ۶ 

 خارجى
دست برداشتن حمایت كشورھاى خارجى كھ تابحال دوست و پشتیبان و ھمپیمان رژیم  - ٧ 

 .اند و نشان دادن تمایالت خود بھ حمایت از رژیم جدید حاكم بوده
در كشور و طرد ھمھ " ادن خودنشان د"و " اظھار وجود"بستن ھمھ درھاى  - ٨ 
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 .عالقمندان بھ میھن و بازى كردن با احساسات ملى و مذھبى مردم
در نتیجھ كشیده شدن و كشاندن توده مردم بھ سمت انقالب و بھ وجود آمدن طوفان كھ  - ٩ 

 ...و. در این مرحلھ دیگر ھیچ نیرویى تاب ایستادگى در برابر انقالب را نخواھد داشت
با  .ق بھر دلیلى كھ دركشورى جمع شد، وقوع انقالب درآن كشور حتمى استشرایط فو   

توجھ بھ نكات ذكر شده، روشن است كھ در انقالب سھ عامل مھم زیر ھر كدام در آن نقش 
 :اند داشتھ

 رژیم حاكم - ١ 
 مردم - ٢ 
 خارجى ھا - ٣ 

آنھا چگونھ بوده  اند و كم و كیف نقش اینكھ ھر كدام از این سھ عامل چقدر نقش داشتھ   
ً                       است در خور مطلبى مستقل و جداگانھ است و فعال  بھ ھمین مختصر بسنده مى كنیم و نظر                                            

نماییم كھ در ھر انقالبى این سھ عامل مھم یعنى رژیم حاكم،  شما را بھ این نكتھ جلب مى
ثیرى چگونگى فعل و انفعاالت و روابط متقابل اینھا و تا. اند ھا نقش داشتھ مردم و خارجى

البتھ در . كھ ھر یك از آن عوامل با ھمدیگر دارند، باز از حوصلھ این مطلب خارج است
خالل فصول مختلف این كتاب، مستقیم و غیر مستقیم بھ قسمتھایى از آنھا اشاره شده و 
توضیحاتى داده شده است و عالوه بر اینھا دو فصل آخر ھمین كتاب بھ این بحث 

ً                                            ا فعال  بھ اصل موضوع كھ توضیح نقش ارتشبد فردوست در ام. اختصاص داده شده است      
گردیم و  انتقال قدرت از رژیم شاه بھ رژیم جمھورى اسالمى و نیروى جانشین است برمى

 .گیریم مسئلھ فردوست را پى مى
ھا تغییر رژیم پھلوى بوده  شود كھ ھدف غربى ھاى فردوست و شاه مسجل مى از گفتھ   

رژیم ساقط شود كھ كمتر منافع آنھا مورد حملھ قرار گیرد بھ  است و اینكھ چگونھ این
تاكتیك مسئلھ برمى خورد كھ باتوجھ بھ استراتژى كلى آنان در ھر مرحلھ متناسب با 

 :گوید ارتشبد فردوست مى. گردیده است وضعیت پیش آمده، تاكتیھاى مناسب آن اختیار مى
بھ بختیار بستند و ژنرال ھایزر وارد سران غرب امید خود را " گوادلوپ"در كنفرانس « 

تھران شد و زمانى كھ با شاه مالقاتى پیش آمد، از شاه پرسید كھ كى از كشور خارج 
حتى تا آن زمان . شوید؟ یعنى خواستھ بود كھ دمحمرضا روز خروج را مشخص كند مى

دانستند و  ھا خروج دمحم رضا را موقت مى ھا و انگلیسى بسیارى از مقامات و حتى آمریكایى
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شود ولى براى من مسجل شده بود كھ او  مرداد دیگرى تكرار مى ٢٨كردند كھ  تصور مى
 )٢۶٩.(»و با صراحت این حرف را زدم. كرد ھیچگاه مراجعت نخواھد

بسیارى از مقامات خروج " گوادلوپ"البتھ اینكھ تا آن زمان یعنى تا تشكیل كنفرانس    
ھا چنین  ھا و انگلیسى ف نیست، ولى اینكھ ھمھ آمریكایىدانستند جاى حر شاه را موقتى مى

 :پنداشتند بنا بھ گفتھ فردوست و شاه جاى تأمل است مى
در اواخر آذرماه سناتور دمحم على مسعودى بھ من گزارش داد كھ جرج المبراكیس، دبیر « 

اول سفارت امریكابھ وى گفتھ است بھ زودى در ایران یك رژیم جدید وجود خواھد 
 )٢٧٠(»اشتد
نى بھ آقاى خمینى سالى قبل از  صدر آوردم كھ سرلشگر قره كمى قبل، از قول آقاى بنى 

فردوست ). ٢٧١(برند انقالب پیغام داده بود، اگر شما اسم از آمریكا نبرید، آنھا شاه را مى
 :گوید مى

رضا را سال پیش از انقالب فردى بھ زبان انگلیسى كتابى نوشت و سقوط دمحم ٢تنھا حدود « 
او اضافھ  ) ٢٧٢(».و ھیچ كس این كتاب را جدى نگرفتپیش بینى كرد  ١٩٧٩در سال 

 : كند كھ مى
اى كھ بدستم رسید ھیچ ھشدارى مشاھده نكردیم  ھا تا لحظھ در بولتن سرى آمریكایى« 
از زمانى كھ كارتر بھ ریاست جمھورى رسید، بولتن سرى كھ ھمیشھ " ولى، )٢٧٣(

دفتر "داشتند و او پس از مطالعھ براى ابطال در جعبھ  اى دمحمرضا ارسال مىھا بر آمریكایى
شاید ارسال آن بھ دمحمرضا قطع شد و یا . گذارد، نیز بھ دست من نرسید مى" ویژه اطالعات
ً         د و دمحمرضا شخصا  ابطال مىش شاید ارسال مى  ) ٢٧۴(»نمود              

 :كند باز در ھمین رابطھ اضافھ مى 
بھ ریاست جمھورى آمریكا رسید دمحم رضا وجھھ بدى در مطبوعات زمانى كھ كارتر « 

غرب كسب كرده بود و بھ خصوص اعمال ساواك مورد انتقاد مجامع حقوق بشر غرب 
دمحمرضا در غرب بھ عنوان یك سلطان دیكتاتور و مغرور و ثروتمند كھ با پول . قرار گرفت

یز دخالت كند، شناختھ شده ن ھاى غربى خواست حتى در دموكراسى بادآورده نفت مى
دو ماه مانده بھ انقالب در جواب سئوال جمشید اعلم سناتور و دوست شاه كھ  )٢٧۵(».بود

 : گوید كند، فردوست در جواب مى از وضع شاه از فردوست سئوال مى
 : كند كھ بعد اضافھ مى." رسدایشان رفتنى است بھ نظر مى: من جواب صریح داشتم وگفتم"  
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. ى من طى این دوران شكل گرفتھ بود و ھمان اعتقاد بھ پایان كار دمحمرضا بودنظر شخص« 
گفتم نھ  كرد، احتیاج بھ فكر كردن نداشتم و صریح مى وھرفردى كھ نظر مرا سئوال مى

 )٢٧۶(».نواده اودیگرمراجعت نخواھند كرددمحمرضا ونھ خا
ھاى دیگرى متكى باشد،  ھ دادهگیرى اعتقاد او بایستى ب این شكل :رسد كھ چنین بھ نظر مى 

و این خود . گوید ھایى كھ خود شاه از قول سناتور دمحمعلى مسعودى مى نظیر ھمان داده
ھا  نشان دھنده این مطلب است كھ شاه و فردوست ھر دو از عمق مسئلھ و نظر خارجى

ھ قدرت اند و شاه فھمیده است كھ آمریكا و انگلیس ھمانھایى كھ او را ب آگاه شده" كامال
اند خواستار رفتن خود وى از ایران ھستند، از طرفى شاه جرات اقدام خودسرانھ  رسانده

خود شاه در مصاحبھ با . دیده است بدون جلب رضایت آمریكا و انگلیس را نیز در خود نمى
 :واشنگتن پست بھ این مطلب اعتراف كرده است

ھا در زمینھ امور  ھا و انگلیسى ایىھاى آمریك بزرگترین اشتباه من این بود كھ بھ گفتھ« 
نصیحتى كھ آمریكا از طریق سفیرش ویلیام سولیوان داد بھ من . داخلى كشورم گوش دادم

بھ قدرت رسیدن مخالفین پیدا  كمك نمود كھ در آخرین لحظات سعى نمایم راه حلى براى
 )٢٧٧.(»كنم

و ھم در " ایران و آمریكاسیر تحول روابط "صدر از قول سولیوان ھم در كتاب  آقاى بنى 
آورده است كھ بر سر ایجاد  ۴١٩سرمقالھ روزنامھ انقالب اسالمى در ھجرت شماره 

 :ھا توافق شده بود رژیمى با ثبات از راه وحدت روحانیت و ارتش با آمریكایى
دانست مرد مطلوب  نھ تنھا آقاى خمینى در پى دست یابى بر اسناد سفارت آمریكا مى« 

" از راه وحدت روحانیت و ارتش" رژیم با ثبات"اجراى توافق بر سر ایجاد  آمریكا براى
اى  آقاى بھشتى است بلكھ آقاى سولیوان، واپسین سفیر آمریكا درایران دركتاب خود و درمقالھ

كھ درپى قتل آقاى بھشتى انتشارداد، بھ وجود رابطھ میان سفارت آمریكا با بھشتى وتوانایى 
ى رامانعى سرراه خمین و كند ن دررأس یك رژیم با ثبات،تصریح مىبھشتى براى قرارگرفت

 . »شمارد بھشتى مى 
در اینكھ آمریكا و انگلیس ھمانطوریكھ شاه را آورده بودند، او را بردند، چندان جاى    

ھاى نماز جمعھ بدین مطلب  مناقشھ نیست و حتى آقاى ھاشمى رفسنجانى در یكى از خطبھ
 .شاه خود یقین پیدا كرده بود كھ باید برودبھرحال . اذعان داشت

و در نخستین سال ) ١٩٧۶(١٣۵۵جیمى كارتر در مبارزات انتخاباتى خود در سال « 
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ریاست جمھورى، بارھا و بارھا این مطلب را تكرار كرد كھ بین المللى كردن حقوق بشر و 
ارجى او را محدود كردن فروش اسلحھ ایاالت متحده بھ خارج، دو ركن اصلى سیاست خ

و با وجودیكھ  ) ٢٧٨.(»ایاالت متحده اورا رھا كرده است دھد، شاه دریافت كھ تشكیل مى
كرد، پس از اعالم نتایج انتخابات، شاه  شاه نگرانى خود را از انتخاب كارتر پنھان نمى

 . تلگرام تبریكى براى رئیس جمھور انتخاب شده مخابره كرد
ھاى شاه را  عات ایران گذاشتھ شد كھ بنا بر وظیفھ تبریكمتن این تلگرام دراختیار مطبو« 

ھا گذشت و جیمى كارتر  ھفتھ. اما متن جوابیھ این تلگرام وجود نداشت. كردند منتشر مى
ھم شاه و ھم آگاھان سیاسى در ایران از اینكھ پرزیدنت كارتر پیام . پاسخى بھ پیام شاه نداد

، چیده شدن نوك شاه موضوع ١٩٧۶سال  در پایان. تشكرى ارسال نكرد یكھ خوردند
گام بعدى  ) ٢٧٩( .»، ھرگزھیچ پیام پاسخى دریافت نشددر واقع. گفتگوى محافل تھران بود

 :كھ بھ ھراس شاه از كارتر كمك كرد این بود كھ
پس از گذشت چندین ماه از كار كابینھ كارتر، براى انتخاب جانشین ریچارد ھلمز، سفیر « 

 ١٩٧٧در آوریل سال . را ترك كرده بود ھیچ اقدامى صورت نگرفتھ بود آمریكا، كھ تھران
بود كھ پرزیدنت كارتر ویلیام اچ سولیوان را بھ عنوان سفیر آمریكا در ) ١٣۵۶فروردین (

اما بر اثر تاخیر سفیر در ترك پست خود در مانیل و انجام مراحل ادارى . تھران انتخاب كرد
وارد تھران  )خرداد(واشنگتن، وى تا ماه ژوئن ھاى الزم در  وكسب دستورالعمل

 )٢٨٠.(»نشد
عالوه بر بین المللى كردن حقوق بشر و محدود كردن فروش اسلحھ بھ جھان سوم و    

ھاى دیگرى نیز برداشت كھ شاه را بیش از  تاخیر در معرفى سفیر جدید، رئیس جمھور گام
 . پیش وحشت زده كرده است

 ٢٢یكشنبھ، : فیر شاه در لندن یكى از این موارد ذكر شده استدر یادداشتھاى روزانھ س« 
آمریكا : گوید پرزیدنت كارتر ضمن یك سخنرانى در دانشگاه نوتردام مى ١٩٧٧ماه مھ سال 

گوید  او مى. باید ترس مفرط خود از كمونیسم و اشاعھ آن در سراسر جھان را كنار بگذارد
كند  دیكتاتورى كھ با كمونیسم مخالفت مى این سیاست باعث شده است كھ آمریكا از ھر

 دانم اعلیحضرت نمى! خداى من. كند وى بھ عنوان مثال ویتنام را ذكر مى. حمایت نماید
 :عالوه براینھا  )٢٨١(»یدن این سخنان چھ فكرى خواھد كردھمایون شاھنشاه با شن

پرزیدنت در یك كنفرانس خبرى در واشنگتن از ) ١٣۵٧آذر ١۶( ١٩٧٨دسامبر ٧در « 
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رئیس جمھور . كارتر سئوال شد كھ بھ عقیده او آیا شاه انقالب را پشت سر خواھد گذاشت
دانم، امیدوارم اینطور باشد این چیزى است كھ در دست مردم ایران قرار  نمى. پاسخ داد

ما در درجھ اول . ایم در مسائل سیاسى داخلى ایران مداخلھ كنیم ما ھرگز قصد نداشتھ... دارد
دھیم كھ  ترجیح مى" ستار پایان خشونت و خونریزى و استقرار ثبات ھستیم ما شخصاخوا

ى است كھ مردم ایران باید اى در دولت داشتھ باشد، اما این تصمیم شاه نقش عمده
ھایزر معاون ژنرال " اچ"، ژنرال )١٩٧٨( ١٣۵٧و در اواخر سال  )٢٨٢.(»بگیرند

ر اروپا از طرف سیا و رئیس جمھور و بدون آلكساندر ھیگ فرمانده نیروھاى آمریكا د
اعزام ھایزر بھ ایران مورد اعتراض شدید ھیگ قرار . اطالع شاه بھ تھران فرستاده شد

من، معاون مرا جھت تنظیم رابطھ ارتش  گرفت و اظھار داشت بدون اطالع و مشاوره با
خود استعفا ایران با انقالبیون بھ ایران فرستادند و وى بعنوان اعتراض از پست 

 )٢٨٣.(داد
ھا بھ مخالفین  ى چراغ سبز آمریكایىه تمام این گامھا یكى پس از دیگربھ نظر نویسند   

در این قسمت مدارك بھ اندازه   .بود تا از نظر آمریكا رژیم شاه را خاتمھ یافتھ تلقى كنند
ھا و  با خارجىابھام در جاھاى دیگر و بویژه در چگونگى قرار و مدارھا . كافى گویا ھستند

ھاى كور انقالب  یكى از مھمترین گره. چگونگى استقرار رژیم جانشین و سردمداران آنست
اگر این راز گشوده شود، بخشى از . اسالمى، تصمیم رفتن آقاى خمینى بھ پاریس است

اما ھنوز . اسرار پشت پرده آشكار خواھد شد و بھ فھم سایر مطالب نیز كمك خواھد كرد
تواند خطوط راھنما  ر و روشنى بجز چند اشاره كھ ھم سئوال برانگیز و ھم مىمطالب آشكا

 .براى پژوھشگران باشد در این رابطھ از زبان دست اندركاران گفتھ نشده است
  

 پاریس بھ رفتن تصمیم 
   

ً                                                                         قبال  متذكر شدم كھ آقاى دكتر یزدى در ھمان گرماگرمى كھ دولت عراق آقاى خمینى را        
ار داد كھ از عراق برود، بھ عراق سفر كرده و یك شب قبل از حركت آقاى تحت فشار قر

خمینى بھ سوى كویت و سپس حركت بھ پاریس وارد نجف شده و در آنجابھ آقاى خمینى 
نظر بھ اینكھ آقاى . پیوستھ و متعاقب آن روز بعد جزو یكى از ھمراھان آقاى خمینى بود
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ھا  رسد كھ با آمریكایى نى بوده،بعید بھ نظر مىدكتر یزدى در آمریكا نماینده آقاى خمی
مذاكراتى انجام نداده باشد و این ھمآھنگى و پیوستن بھ آقاى خمینى در نجف تصادفى و 

در این رابطھ آقاى دكتر یزدى خود توضیحاتى داده است كھ در در ھمین . اتفاقى بوده باشد
 :گوید س سولیوان مىدر رابطھ با رفتن آقاى خمینى بھ پاری. بخش خواھد آمد

شریف امامى كھ خود . هللا خمینى بود ترین مخالف شاه آیت بھ نظر شریف امامى اصلى« 
دانست كھ عراقیھا از تحریكات آیت هللا خستھ  عامل نزدیك شدن رژیم شاه بھ عراق بود و مى

امامى این  نطریھ شریف... از عراقیان خواست كھ آیت هللا را از عراق تبعید كنند.... اند شده
. شود هللا از عراق تبعید شود، ناگزیر راھى غرب و باحتمال زیاد اروپا مى بود كھ وقتى آیت

او بھ پارسونز  . شود كھ از دسترس اكثر مذھبیھاى ایران بدور بماند این امر سبب مى
Parsons وقتى آیت هللا بھ پاریس رفت اعتبار خود را نزد مردم : سفیر انگلستان و من گفت

 )٢٨۴(»...شود دھد و فراموش مى ز دست مىا
ً                                                                  احتماال  بر اساس این اظھارات سناریوى رفتن آقاى خمینى از عراق و رفتن وى بھ           

خواھد كھ  شریف امامى از عراقیان مى .پاریس بدست شریف امامى صورت گرفتھ است
تبعید شود،  آقاى خمینى را از عراق تبعید كنند و بھ نظر وى وقتى آقاى خمینى از عراق

شود و بعد بھ سولیوان و پارسونز سفیر  ناگزیر راھى غرب و بھ احتمال زیاد اروپا مى
دھد  وقتى آیت هللا بھ پاریس رفت اعتبار خود را نزد مردم از دست مى: " گوید انگلیس مى

آقاى شریف امامى  - ١: سئوالھاى مختلفى بر این مطلب مترتب است "شود و فراموش مى
و مھمتر اینكھ  - ٢شود؟  دانست كھ وقتى آقاى خمینى تبعید شود راھى اروپا مى از كجا مى

رود؟ و بر چھ اساس و با چھ منطقى وقتى  دانست كھ وى بھ پاریس مى وى از كجا مى
شود؟ در  دھد و فراموش مى هللا بھ پاریس رفت اعتبار خود را نزد مردم از دست مى آیت

ھاى گروھى آزاد ھستند و اربابان  و رسانھ اروپا و بخصوص فرانسھ كھ مطبوعات
ھاى گروھى بدنبال پیدا كردن النھ زنبور جھت چوب كردن بھ داخل آن ھستند و ھمھ  رسانھ

تواند بھ آنھا دسترسى داشتھ باشد و ایرانیان نیز براى آمدن بھ فرانسھ در آن  كس نیز مى
هللا از دسترس مردم  د بود، آیتزمان ھیچ مشكل گرفتن ویزا نداشتند و رفتن بھ فرانسھ آزا

اى و  كھ در آنھا ھیچ ضابطھ... ماند ولى در كشورى نظیر عراق، كویت، سوریھ و دور مى
 كرد؟  هللا بھ مردم دسترسى پیدا مى یا مطبوعات آزادى حاكم نیست، آیت

دانستند كھ اروپا و غرب مركز سازمانھاى سیاسى و اسالمى است  در آن زمان ھمھ مى   
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ھاى دانشجویى متمركز شده در آنجا مخالف شاه و موافق آقاى خمینى ھستند و  تودهكھ 
ماند  توانند بھ مثابھ بازوى وى عمل كنند، چگونھ از دسترس مردم ایران دور مى اینھا مى

تا انقالب ھمین سازمانھاى اسالمى اروپا بودند كھ  ١٣۵٠شود؟ از سال  و فراموش مى
حقیقت این . كرد پیامھاى وى نیز وسیلھ آنھا انتشار پیدا مى مخاطب آقاى خمینى بودند و

است كھ اگر این نقل قولھا درست باشد، آقاى شریف امامى چون رئیس فراماسونرى در 
ایران بوده است سناریوى اربابان بدست وى اجرا شده است و خود این اشارات حكایت از 

در ھر . عات پشت پرده داشتھ استاین دارد كھ آقاى شریف امامى دسترسى بھ بعضى اطال
صدر در انتقاد بھ این  آقاى بنى .حال این مسئلھ بیش از پیش قابل تحقیق و بررسى است

 : نویسد نكات مى
حال آنكھ سند ... باید كنید كھ شریف امامى مى بافید و بعد حكم صادر مى اول یك خیال مى« 

د او در محیط غرب، خود را اظھار كردن آنھا فكر مى: سفارت و قول سولیوان روشن است
خواست او را تبعید كند؟ در عراق  واال چرا باید از عراق مى. شود كند و بى اعتبار مى مى
 »...شد و بیان پاریس ھم پیدا نمى ماند و چرخ انقالب ھم در چرخش بود مى

نوان دبیر لژ ماسیونرى آقاى دكتر على آبادى نیز در رابطھ با تشكیل شوراى سلطنت بع 
شود و بھ نقش  راه حل انتقال قدرت از سلسلھ پھلوى بھ رژیم انقالبى وارد آن شورا مى

در این رابطھ آقاى دكتر ابراھیم یزدى در مورد تشكیل و انحالل شوراى . كند خود عمل مى
 : گوید سلطنت و نقش دكتر على آبادى مى

اشخاصى در نظر  و. تشكیل شوراى سلطنت در زمان شریف امامى مطرح شده بود« 
دانست كھ راه حل سیاسى  گرفتھ بودند ولى پس از تظاھرات تاسوعا و عاشورا امینى مى

برند و با مرحوم  بدون تایید آقاى خمینى عملى نیست، لذا افرادى را براى نامزدى آن نام مى
دى، از جملھ محیط طباطبایى، دكتر یدهللا سحابى، دكتر على آبا. گذارند مطھرى در میان مى

گیرد و تبادل  باالخره آقاى مطھرى با آقاى خمینى تماس مى. دكتر یزدى و مھندس مھد مینا
شوراى نیابت سلطنت باشد یا شوراى "كنند كھ  در مورد اسم شورا نیز بحث مى. كند نظر مى

اما تماس و گفتگو میان رھبر انقالب و داخل كشور در جریان بود تا " اداره امور كشور
اما . "ى از رھبران سیاسى و مذھبى را قانع كنند ولى مورد موافقت قرار نگرفتافراد موجھ

قرار شد افرادى براى عضویت در شورا پیشنھاد شوند كھ پس از خروج شاه و در صورت 
از این افراد آقاى . لزوم ھر زمان كھ بھ آنھا پیشنھاد استعفا داده بشود، بدون تردید عمل كنند
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عضویت در شورا را پذیرفتھ و ھمان موقع ھم استعفاى كتبى خود ) ٢٨۵(دكتر على آبادى
الزم دانستند آنرا منتشر  را بطور خصوصى بھ شوراى انقالب داده بودند تا ھر زمان كھ

 ) ٢٨۶(».سازند
و عمل آنھا نشان دھنده راه حل سقوط . اند این دو استاد اعظم لژ بھ نقش خود عمل كرده   

وضیحات آقاى دكتر یزدى نیز آشكار است كھ حداقل ھنگام ورود از خالل ت. رژیم شاه است
سناریوى سقوط شاه آماده شده و  ١٣۵٧آقاى خمینى بھ پاریس در سیزدھم مھر ماه 

با « .برنامھ سیاسى آقاى خمینى نیز در ھمان اول ورود وى بھ نفلوشاتو تھیھ شده است
ز ایران و تبلیغات وسیع گسترده انتصاب بختیار از جانب شاه و خروج قریب الوقوع شاه ا

منابع غربى در حمایت از بختیار و فعالیتھاى پشت پرده براى تشكیل شوراى سلطنت، و 
ابھامات و سئواالتى كھ درمورد چگونگى انتقال قدرت در برخى از اذھان بوجود آمده بود 

پاسخ بھ الزم دیده شد كھ ھم از جھت تضعیف روحیھ دشمن و ھم تقویت روحیھ ملت و ھم 
سئواالت بسیارى كھ مرتب درباره برنامھ سیاسى امام و چگونگى انتقال قانونى قدرت 

گردید، برنامھ سیاسى امام مطرح  شد و ھمچنین در برابر پیشنھاداتى كھ عنوان مى مطرح مى
این برنامھ در ھمان ھفتھ اول ورود امام بھ نوفل لوشاتو تھیھ شده بود و بھ . و اعالن شود

. شد ایى كھ نامزد عضویت در شوراى انقالب بودند كھ بخصوص ارائھ داده مىشخصیتھ
بدنبال اجراى ھمان برنامھ بود كھ اقدامات اولیھ براى تشكیل شوراى انقالب و دولت موقت 

ین برنامھ را شرایط خاص یاد شده آن چنان بود كھ اعالن علنى و گسترده ا. انجام گرفتھ بود
 )٢٨٧.(»ساخت ضرورى مى

ولى بھ دالیلى این برنامھ در آن زمان اعالن نشد و طبق گفتھ دكتر یزدى، این برنامھ كھ    
ً                               قبال  تھیھ و تدوین شده بود در تاریخ  و . یعنى درست دو ماه بعد اعالم گردید ۵٧دیماه  ٢٢   

باز طبق ھمان اظھارات در برنامھ تدوین شده سیاسى آقاى خمینى نامزدھاى عضویت در 
اند و این برنامھ نیز خصوصى بھ آنھا داده شده  و دولت موقت معلوم بوده شوراى انقالب

ھاى سیاسى كھ بایستى مرحلھ بھ مرحلھ اجراء گردد نیز در آن آمده  است و رئوس برنامھ
آقاى دكتر یزدى از اینكھ این برنامھ با رایزنى و وسیلھ چھ كسانى تھیھ شده ) ٢٨٨.(است

كند كھ این برنامھ در ھمان ھفتھ  مسئلھ را روشن مىاست خاموش است ولى حداقل این 
وى بعد از گذشت چھارده سال كھ از ) ٢٨٩.(اول ورود امام بھ نفلوشاتو تھیھ شده است

كھ در رابطھ ) ٢٩٠(اى گذرد، طى نامھ مى "آخرین تالشھا در آخرین روزھا"نوشتن كتاب
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بعضى از نكات دیگر این با زدودن اتھامات نسبت بھ خود بھ روزنامھ رسالت فرستاده 
 .برنامھ را آشكار ساختھ است

را رھبر انقالب در نفلوشاتو و با ) منظور شھید مطھرى است(كلیھ مذاكرات آن شھید ... « 
ترین مطالب و مسائل انقالب و رھبرى، از  ایشان خصوصى. حضور اینجانب بوده است

پیشنھاد و تایید شده بود، نظیر  ھاى سیاسى امام را كھ توسط اینجانب تدوین، جملھ برنامھ
حتى اسامى اعضاى احتمالى ... تشكیل شوراى انقالب ودولت موقت و تدوین قانون اساسى و

در مورد اینكھ شاه خاصیت خود را از دست   )٢٩١(».كردند آن را با اینجانب مطرح مى
یى ھاست ھا و صھیونیستھا اطالعاتشان بیشتر از آمریكا داده و جناحھایى از انگلیسى

كردند كھ شاه خاصیت خود را از دست داده و بھ جاى آنكھ براى  پیش بینى مى«:گوید مى
آنان یار شاطرى باشد بار خاطرى است و لذا ھرگونھ تغییرات براى كنترل بحران و مقابلھ 

وحتى االمكان در چھارچوب حفظ ( با طوفان قریب الوقوع باید ھمراه با استعفاى شاه 
 : گوید و باز در ھمین رابطھ مى) ٢٩٢.(»باشد) سلطنت

، در كنفرانس گوادلوپ سران چھار كشور غربى تصمیم گرفتند براى ١٩٧٩در ژانویھ « 
حفظ منافع خود، شاه را بھ خروج از كشور وادار سازند چرا كھ موج مبارزات ملت ایران 

ھاى غربى و شرقى رفت تا تمامى منافع دولت بدانجا رسیده بود كھ اصرار بر حكومت شاه مى
آنھا تصور كرده بودند كھ اگر شاه را بردارند، شاید بتوانند . را در ایران و منطقھ نابود سازد
آنھا یقین كرده بودند كھ شاه بجاى آنكھ یارشاطرشان باشد، . سیل خروشان مردم را مھار كنند

عى معدوم، فرستادند و یا بقول ربی" مرخصى"بار خاطرشان شده است و لذا شاه را بھ 
این عقب " ھایزر شاه را مثل یك موش مرده بخارج پرتاپ كرد"فرمانده نیروى ھوایى شاه 

 ) ٢٩٣.(»ا بلكھ سنگرھاى دیگر را حفظ كنندنشینى را كردند ت
دانند  آقاى مھندس مھدى بازرگان رفتن آقاى خمینى را بھ پاریس یك تصادف مباركى مى   

لت این تصادف با رفتن آقاى دكتر یزدى بھ نجف و دھند كھ بھ چھ ع و ھیچ توضیح نمى
حركت رو بتزاید « .حركت كردن وى با آقاى خمینى بسوى پاریس مقارن شده است

تمركزى اول، انقالب انحصار بداخل و بمردم ایران نداشتھ فشار دولت شاه بدولت عراق، 
آقاى دكتر یزدى در براى اخراج آیت هللا خمینى از نجف و رفتن ایشان بھ پاریس در معیت 

 ) ٢٩۴(» .، تصادف مباركى بود۵٧/٧/١٣تاریخ 
 : دھد آقاى دكتر یزدى در این رابطھ توضیح بیشتر مى 
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وزیر . ھیئتى از مقامات عالیرتبھ ساواك براى مذاكره با مقامات عراقى بھ بغداد رفتند« 
ورك رفتھ امور خارجھ شاه كھ براى شركت در مجمع عمومى سازمان ملل متحد بھ نیوی

بود، دیدارھاى مكررى با وزیر خارجھ عراق و وزیر خارجھ آمریكا بعمل آورد، كھ نتیجھ 
این . آنھا فشار براى ساكت كردن و یا اخراج امام از نجف توسط دولت عراق گردید

اما . فشارھا، نتیجھ مورد نظر آنھا را نداد و امام نجف را بقصد كویت و سوریھ ترك كردند
ى كھ در مرز عراق و كویت رخ داد، امام پیشنھاد سفر بھ پاریس را پذیرفتند و با ماجراھای

ایران سرعت روزه در نفلوشاتو، مبارزات ملت  ١١۴با مھاجرت امام بھ پاریس و اقامت 
 ) ٢٩۵(».اى پیدا كرد بیسابقھ

جناحھایى از صھیونیستھا و ھیئت حاكمھ انگلیس خواستار : نظر وى مبنى بر اینكھ   
اند، روشن است اما در مورد كم و كیف پیشنھاد رفتن بھ پاریس و  عفاى شاه بودهاست

پذیرفتن آن از جانب آقاى خمینى و چرائى رفتن خود وى از آمریكا بھ نجف قبل از حركت 
 :آقاى خمینى بھ پاریس، آقاى دكتر یزدى ساكت است و بھ ھمین جملھ بسنده كرده است كھ

  )٢٩۶( »س را پذیرفتندیشنھاد سفر بھ پاریامام پ«
آخرین تالشھا در آخرین "اما بعد از گذشت حدود چھارده سال كھ از انتشار كتاب    

اى انجام داده و در مورد رفتن آقاى خمینى بھ  گذرد با مجلھ ایران فردا مصاحبھ مى" روزھا
پاریس و رفتن خودش بھ عراق و پیوستن بھ آقاى خمینى اطالعات بیشترى را آشكار 

عزیمت آقاى خمینى بھ پاریس چگونھ شكل " :اختھ است و در مورد این سئوال كھس
 : گوید مى ؟"گرفت

من از مدتھا قبل از طریق دوستان مقیم نجف بھ خصوص آقاى دعائى مطلع شده بودم كھ « 
آقا تصمیم بھ ترك نجف دارند و ھمین موضوع بھ دلیل محدودیتھا و فشارھایى بود كھ دولت 

خواھند بكنند  خواھند بروند و چھ كار مى اما اینكھ كجا مى. كرد شان وارد مىعراق بھ ای
كردند كھ بھ شیخ نشینھاى عربى خلیج فارس یا ھند و پاكستان  بیشتر فكر مى. مشخص نبود

فرمایند شما قرار  بود كھ آقاى دعایى بھ من تلفن كرد كھ آقا مى ۵٧حدود شھریور ماه . بروند
بعد از ) ٢٩٧.(»ریعتر بیایید كھ با شما كار دارمزنید اگر ممكن است سبود كھ بھ ما سرى ب

ولى چون این زمان بنا بگفتھ . گیرد این تلفن آقاى دكتر یزدى تصمیم بھ رفتن بھ نجف مى
در بیروت . رود گردد، وى بھ بیروت مى خودش مصادف با محاصره منزل آقاى خمینى مى

دكتر چمران، دكتر ضرابى و خودش سفر آقاى  در یك جلسھ چھارنفره، صادق قطب زاده،
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در آنجا براى اولین بار مطرح كردم كھ باید آقاى  « :گوید وى مى. كنند خمینى را بررسى مى
دكتر ضرابى و دكتر چمران با این پیشنھاد موافق . خمینى را قانع كنیم كھ بھ پاریس بروند

   )٢٩٨(» موافق نبود  زاده بودند ولى صادق قطب
خاطرات خود را ھم در فضای مجازی  و ھم  ١٣٩٠آقای دکتر یزدی کھ در سال  اما  

نسخھ چاپی آن را منتشر کرده، در مورد رفتن آقای خمینی بھ پاریس بھ نکاتی اشاره می 
بعد از ظھر از لندن بھ  ۵روز یکشنبھ « :کند کھ با آنچھ در فوق آمد ضد ونقیض است

. گفتند وضع مساعد نیست بھ نجف نروید. رفتھ شدبا کویت تماس گ! مجددا. پاریس رفتم
پیش از آن ھم تلفنی صحبت کرده . در پاریس نبود، بھ سوریھ رفتھ بود صادق قطب زاده

بودیم کھ برود بھ سوریھ و با مقامات سوری تماس بگیرد و در باره سفر احتمالی امام بھ 
در باره نتیجھ تصمیم گرفتھ  و در ادامھ،) ٢٩٩(» .سوریھ با سوریھ  با آن ھا مذکره کند

  :شده  فوق  می نویسد
. قطب زاده کھ بھ سوریھ رفتھ بود بھ بیروت برگشت) سپتامبر١١(مھرماه  ٣در چھارشنبھ «

. در جلسھ ای با حضوردکترچمران ودکترضرابی، صادق سفرش را بھ سوریھ گزارش داد
ی ضرورت خروج آقای  ، برادرحافظ اسد مالقات و دربارهرفعت اسداو در این سفر با 

استنباط صادق آن بود کھ استقبال . خمینی ازعراق و سفر بھ سوریھ با وی مذاکره کرده بود
بنا بھ  )  ٣٠٠(» .مقامات مسؤول سوریھ از این امر خیلی گرم و امیدوارکننده نبوده است

زاده  موفقیت آمیز نبوده و استنباط قطبن نتیجھ تصمیم گرفتھ شده در فوق گفتھ یزدی چو
خیلی گرم « این بوده کھ نظر مقامات سوریھ نسبت بھ رفتن آقای خمینی بھ سوریھ

  :تا اینجا دکتر یزدی تصریح می کند » .وامیدوارکننده نبوده است
در مورد رفتن آقای خمینی بھ سوریھ تلفنی با ھم صحبت کرده اند و لذا آقای قطب زاده - ١ 

  و. بدین منظور بھ سوریھ رفتھ است
د از بازگشت قطب زاده از سفر بھ سوریھ در جلسھ ای با حضور وی و  دکتر چمران بع- ٢

و دکتر ضرابی قطب زاده گزارش می دھد کھ دعوت کھ مقامات مسؤول سوریھ از رفتن 
  و . آقای خمینی بھ سوریھ استقبال نکرده اند

م تلفنی ھ با ھمگر شما خود عنوان نکرده اید کھ در مورد رفتن قطب زاده بھ سوری- ٣
پس از باز گشت از سفر  سوریھ بھ بیروت، در جلسھ ای با حضور صحبت کرده اید؟ و 

استقبال مقامات مسؤول « شما، دکترچمران و دکتر ضرابی، قطب زاده کھ گزارش داده کھ
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و بھ »  .خیلی گرم و امیدوارکننده نبوده است.] ن. رفتن خمینی بھ سوریھ[سوریھ از این امر 
  و . جلسھ چھار نفره گفتھ است بھ الجزایر می رودھمین علت در 

بھ ھمین دلیل گفت کھ بھ الجزایر میرود و سعی میکند کھ عالوه «: شما ھم افزوده اید کھ - ۴
آنھا را بھ  دبیر كل جبھھ آزادی بخش الجزایربر جلب نظر موافق مقامات دولتی الجزایر و 

انع سازد کھ بھ ھمراه او بھ عراق عنوان یک سازمان سیاسی مردمی، و نھ یک دولت، ق
ً                                                                      بروند و رسما  از آقای خمینی برای سفر بھ الجزایر دعوت کنند و بھ این ترتیب مطمئن شود              
کھ با خروج ایشان از عراق، جای مطمئنی برای اقامت در یک کشور اسالمی وجود خواھد 

  پس چھ شد کھ ناگھان شما نوشتھ اید کھ  ) ٣٠١(» .داشت
اگرچھ سوریھ . نھ سوریھ جای مناسبی بود و نھ الجزایر. ر صادق موافق نبودماما من با نظ«

اقامت . الجزایردورازدسترس ایرانیان ھوادارآقای خمینی بود. ازجھاتی برالجزایرارجح بود
  ) ٣٠٢(» .در الجزایر، بیشتر از نظر امنیتی اھمیت داشت

ھضت آزادى در خارج از كشور در رأس ھرم تشكیالت ن«شما سھ نفر بنا بھ قول خودتان   
» .سھ نفر، دكتر چمران از خاورمیان، صادق قطب زاده، مسئول اروپا، من مسئول آمریكا

صادق قطب زاده بھ طور عمده عھده دار امور بین «و باز بنا بھ قول شما کھ )   ٣٠٣(
 در رأس ھرم«  و جلسھ تصمیم گیری ھم در حضور ھر سھ نفری کھ ) ٣٠٤(» .المللی بود

بودید، باضافھ دکتر ضرابی عضو ارشد شما، » یالت نھضت آزادى در خارج از كشورتشك
تشکیل و نتیجھ سفر قطب زاده بھ سوریھ کھ حکایت از نارضی بودن سوری ھا از رفتن 
آقای خمینی بھ آنجا  بوده، بررسی شده وسپس قرارمی شود کھ قطب زاده بھ الجزایر 

در شرف رفتن بھ پاریس است، بھ آقای دکتر حسن  اما ھنگامی کھ آقای خمینی .برود
  :حبیبی تلفن می کنید و از جملھ می گوئید کھ

ً                                                                       ضمنا  از ایشان خواستم کھ صادق قطب زاده را ھر کجا ھست پیدا کرده و بھ او اطالع «     
ً                      ھمان طورکھ قبال  گفتھ شد قراربود برای . بدھند کھ برنامھ ی سفرش را بھ الجزایر لغو کند               

نظرمقامات الجزایری بھ آن کشوربرود و مقدمات سفر آقا را بھ الجزایر فراھم اطالع از
                                                ِ                 این گفتھ ھا خود معلوم می کند کھ آقای قطب زاده سر  خود نھ بھ سوریھ  ) ٣٠۵(» .سازد

مقدمات سفر آقا را بھ « رفتھ و نھ تنھا تصمیم او بوده، بھ الجزایر برود کھ بنا بھ قول شما
گفتھ ھای فوق روشن می کند کھ سران نھضت آزادی خارج از  ».الجزایر فراھم سازد

کشور یعنی قطب زاده، دکتر چمران و دکتر یزدی، موافق بوده اند کھ آقای خمینی را بھ 
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پس ھنوز معما پا . و یا حدا اقل با آن مخالفتی نداشتھ اند. سوریھ و یا الجزایر ببرند
از کجا مستقیم و یا غیر مستقیم آب  برجاست کھ پیشنھاد رفتن آقای خمینی بھ پاریس

  خورده است؟
ً                               البتھ با وجود آنچھ گفتھ شد، ھمچنانکھ در باال آمد قبال  دکتر یزدی گفتھ بود کھ در جلسھ                                                       

براى اولین بار مطرح كردم كھ باید آقاى خمینى را قانع كنیم كھ بھ پاریس " چھار نفره 
موافق   زاده اد موافق بودند ولى صادق قطبدكتر ضرابى و دكتر چمران با این پیشنھ. بروند
اگر چنین بوده باشد، چطور ممکن است کھ در جلسھ ای کھ از سران نھضت آزادی " نبود

خارج از کشور تشکیل می شود و سھ نفر از چھار نفر شرکت کننده در جلسھ موافق 
ارند  و صادق پیشنھادی باشند و فقط یک نفر مخالف، با وجو این آن پیشنھاد را کنار بگذ

قطب زاده بھ سوریھ  برود و بعد ھم بھ الجزایر؟ بھ لحاظ سازمانی در صورتی اجرای 
در شور پیش از عمل، آقای دکتر یزدی موافق نبوده است اما  سھ  پیشنھاد ممکن است کھ

اگر این گفتھ دکتر یزدی را درست فرض کنیم در این . نفر از چھار نفر موافق بوده اند
ھم بپذیریم کھ سازمان بی سازمان و ھر کسی خود مختار در درون سازمان صورت باید 

شاید در اینجا اگر بھ دو نکتھ زیر توجھ شود معما کمی روشن تر  .عمل می کرده است
  :شود
هللا از عراق تبعید شود، ناگزیر  وقتى آیت... « : نظریھ شریف امامی کھ می گفت - الف

شود كھ از دسترس اكثر  این امر سبب مى. شود ىراھى غرب و باحتمال زیاد اروپا م
وقتى آیت : سفیر انگلستان و من گفتParsonsاو بھ پارسونز . مذھبیھاى ایران بدور بماند

) ٣٠۶..." (شود دھد و فراموش مى هللا بھ پاریس رفت اعتبار خود را نزد مردم از دست مى
  و
شده و بویژه بخش آیا آقای خمینی بھ اگر بھ فصل یازدھم کھ بھ چاپ دوم این اثر افزود  - ب
نتیجھ آن . شاید این مسئلھ کمی بھتر روشن شودیی وابستھ بود؟ دقت و توجھ شود، جا

اینجانب کھ حد اقل از دھسال قبل از پیروزی انقالب تا بھ امروز پی گیر : بخش این است کھ
آن بتوان گفت  مسائل کشوربوده و ھستم، ھنوز بھ سند و مدرک متقنی کھ بھ اتکای بھ 

اما برای کسانی کھ قدرت را اصل می دانند و ھدف . ام آقای خمینی وابستھ بود، دست نیافتھ
اصول وعھد و پیمانی نمی داند و درت باشد، خود را متعھد  بھ ھیچ ھم  برایشان انحصار ق

 و کسانی کھ سرشت و یا از طبیعت قدرت پرستانھ. تا بھ حال ھم خالف آن دیده نشده است
شخصی آگاھی داشتھ باشند غیر ممکن نیست کھ پیشنھادی را  مستقیم و یا غیر مستقیم و 
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با وجود تمامی آنچھ گفتھ شده اینکھ تصمیم رفتن بھ .  در لباس ناصح امین بوی القا کنند
با پیشنھادی وی اما اینکھ . فرانسھ را خود آقای خمینی گرفتھ بسیار بعید بھ نظر می رسد

ولی اینکھ پیشنھاد دھنده اصلی مستقیم و یا . ست چندان جای مناقشھ نیستموافقت کرده ا
  .  غیر مستقیم چھ کسی بوده است، ھنوز در پرده ابھام  و معما ھمچنان باقی است

منظور جلسھ ای است کھ با حضور دکتریزدی، قطب زاده، دکترچمران (بعد از این جلسھ  
گیرد ولى  کتر یزدی تصمیم رفتن بھ بغداد مىد) و دکتر ضرابی، در بیروت تشکیل می شود

كند و  بدلیل تشدید جنگ در بیروت و احتمال بستھ شدن فرودگاه بیروت بھ كلن پرواز مى
رود  و از بغداد یكسره بھ نجف مى. كند سپس از كلن بھ پاریس و از آنجا بھ بغداد پرواز مى

برند تا  اى نزدیك حرم مى سافرخانھگیرند و بھ م كھ در آنجا مأموران امنیتى عراق او را مى
. كنند و سپس ھمراه آقاى خمینى بھ سوى كویت حركت مى. شب را در آنجا بگذراند

دھند و مأموران كویتى آنھا را بھ شھر  ھا اجازه ورود آقاى خمینى را بھ كویت نمى كویتى
دارند و  نگھ مى) امنیت(گردانند و در ساختمان استخبارات  مرزى عراق، صفوان بر مى

رسد كھ آقاى خمینى و ھمراھان را كھ از نجف آمده  پس از كسب اجازه از بغداد دستور مى
كنند،  ولى آقاى دكتر یزدى  و مھرى بھ سمت كویت حركت مى. بودند بھ بصره منتقل كنند

دھند و بناچار وى بھ مركز  ولى باز اجازه ورود بھ كویت را بھ آقاى دكتر یزدى نمى
روز . برند اى مى گردد و آنھا او را بھ مھمانخانھ شھر صفوان عراق بر مى سازمان امنیت

دھند كھ از بغداد دستور رسیده است كھ وى را بھ  بعد مأموران عراقى بھ وى اطالع مى
و «  برند، سرانجام وى را بھ ھتل بصره نزد آقاى خمینى مى. بصره نزد آقاى خمینى ببرند

احمد بھ من گفت كھ آقا پیشنھاد شما را براى رفتن بھ بھ محض رسیدن بھ ھتل حاج سید 
" البتھ روز قبل در طول مدتى كھ در ساختمان استخبارات عراق عمال. اند پاریس پذیرفتھ

حالت بازداشت داشتیم من مفصل با آقاى خمینى در خصوص برنامھ آینده ایشان صحبت 
روز بھ كویت بروند  ٨ -  ٧واھند خ از ایشان پرسیدم كھ برنامھ شما چیست؟ گفتند مى. كردم

من براى ایشان . و دوستان آنجا را ببینند و سپس از كویت بھ سوریھ رفتھ مقیم سوریھ شوند
. توضیح دادم كھ وضعیت سوریھ از نظر امنیتى و فشارھاى سیاسى بھتر از عراق نیست

فن عراق بھ بنابراین اگر شما بھ سوریھ بروید ھمین وضع است با یك تفاوت كھ سیستم تل
توان با ھر كجاى دنیا تماس تلفنى  در عراق بھ راحتى مى. مراتب بھتر از سوریھ است

ھمنچنین توضیح دادم كھ صادق . اما در سوریھ چنین وضعى نیست. برقرار كرد
اند و ایشان بھ ژنو  بھ سوریھ رفتھ و مقامات دمشق خیلى از این سفر استقبال نكرده زاده قطب
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در این مذاكرات . مات الجزایرى صحبت كند و مقدمات عزیمت را مھیا نمایدرفتھ تا با مقا
 )٣٠٧(».تنكاف داشتند كھ بھ پاریس بروندآقاى خمینى اس

سفر آقاى خمینى بھ پاریس « :كند در مورد تاثیر سفر پاریس، آقاى دكتر یزدى اضافھ مى 
آقاى خمینى بھ پاریس  اگر. شود نقطھ عطف و مقطع كار ساز در تاریخ انقالب محسوب  مى

رفتند یا بنا بر نظر بعضى از  رفتند و طبق برنامھ خودشان بھ كویت یا بھ سوریھ مى نمى
ً                 رفتند، قطعا  این تاثیر جھانى  دوستان قدیمى مثل مرحوم دمحم منتظرى بھ لبنان در دره بقاع مى            

 )٣٠٨(».جھانى كرد سفر آقاى خمینى بھ پاریس انقالب اسالمى را. را نداشت
سرانجام در پایان این قسمت سھم انتقال قدرت از رژیم پھلوى بھ جمھورى اسالمى را از    

ارتشبد فردوست در مورد این سئوال كھ زندگى : بریم زبان ارتشبد فردوست بھ پایان مى
 :گوید گیرى شایعات پیرامون خود را شرح دھید، مى خود را پس از انقالب و نحوه شكل

اول توصیھ من بھ : ران حكومت بختیار سبب اصلى این شایعات شدسھ حركت من در دو«
نفر نمایندگان مجلس از طرف  ١٠بختیار توسط سرلشگر فربد كھ استعفا دھد، دوم، مراجعھ 

دكتر جواد سعید رئیس مجلس و كسب تكلیف از من كھ آنھا را دعوت بھ استعفا كردم، سوم، 
 :صدر یادداشت آقاى بنى )٣٠٩.(»ن سران ارتشبھم ٢٢نقش من در جلسھ 

برید آن روزھا  از یاد مى. گیرید شما ھمچنان مردم را نادیده مى. آورم دوباره بیاد شما مى« 
را كھ ملتى براى اولین بار در تاریخ بھ یك جنبش عمومى با سازماندھى خودجوش برخاستھ 

فردوست براى نماینده بھ  ١٠برید اگر وضعیت از دست نرفتھ بود،  حتى از یاد مى. بود
شوید، در این  دھید، ناچار مى چون آن عامل را دخالت نمى. كردند كسب تكلیف مراجعھ نمى

اه خود، رمز آن را باز كنید سو، یك خدا بتراشید و ھر حركت را یك سر ببینید و بھ دلخو
  ) ٣١٠(»...و
ف رژیمی خالزیرا اگر ھمۀ دنیا ھم م. ه گرفتن مردم نیستداین بھ معنای نادیالبتھ کھ   

بھ نوعی بھ دست مردم خود آن کشور تغییر صورت پذیرد ولو با باشند، در نھایت بایستی 
ً                                             ثانیا  بیان رویدادھا را گفتن نادیده گرفتن مردم نیست .حمایت و از طریق کودتا بارھا و .      

بارھا در کشورھای مختلف دیده شده کھ ممکن است در کشوری وضعیتی ایجاد شود کھ 
در  .اطالع کافی دست بھ اعمالی بزنند کھ در نھایت بھ ضرر خودشان تمام شود مردم بدون

ھا كھ  فصل بعد روابط مخالفین رژیم و انقالبیون با غربیھا، یعنى قسمت دوم حركت خارجى
  .کمی قبل وعده آن داده شد، مورد بحث قرار خواھد گرفت
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 فصل چھارم

 

  ھا غربى با انقالبیون و رژیم فینمخال روابط - ٢ 
   

 رابطھ نفس ٢- ١ 
   

ھا و بھ  قبل از اینكھ بھ بحث پیرامون چگونگى روابط انقالبیون و مخالفین رژیم با غربى   
خصوص در رأس آنھا آمریكا و انگلیس بپردازیم، باید این مسئلھ را روشن كنیم كھ مطرح 

ھر چھ : خواھم بگویم ع ارتباط نیست و نمىان و قطكردن این بحث بھ معناى بریدن از جھ
ھا  مصیبت و گرفتارى كھ ما داریم بھ خاطر رابطھ با این كشورھا بوده است و تمام بدبختى

و ستد  اند، الجرم ما نباید با اینگونھ كشورھا رابطھ و داد را اینھا براى ما بھ ارمغان آورده
بھ خود بباورانیم كھ ما نباید از كشورھاى  این مطلب را نیز ما باید بپذیریم و. داشتھ باشیم

این چنین . دیگر انتظار داشتھ باشیم كھ بیایند و مسائل ما را بھ نفع ما حل و فصل كنند
در دنیاى واقعیت، ما باید قبول كنیم كھ تمام . تصورى یك رؤیا و خواب و خیالى بیش نیست

اناتى را از اینطرف و آنطرف، دولتھا سعى و كوشش شان بر این پایھ استوار است كھ امك
حتى امروز كھ . از این كشور و یا آن كشور بھ طرق مختلف براى كشور خود بدست آورند

گوید كھ  آمریكا مدعى است كھ حافظ صلح، آزادى و دمكراسى در جھان است آشكارا مى
 بایستى در قبضھ قدرت ما باشد كھ در" نفت"اختیار منابع و مواد خام جھان بھ خصوص 

بدون صادرات نفت « .غیر این صورت جھان آزاد بھ سقوط وحشتناكى در خواھد غلطید
آنھا آن چنان متالشى . خلیج فارس، اقتصاد متحدین ما بھ سقوط آزاد در خواھند غلطید

در مقایسھ با آن یك ركود اقتصادى بسیار " ركود اقتصادى بزرگ آمریكا"خواھند شد كھ 
 )٣١١(.»مى بھ نظر خواھد رسیدمالی

ھاى غربى  ونیز بدون در اختیار داشتن نفت، امنیت و حتى آزادى سیاسى و دموكراسى 
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  ) ٣١٢(».محكوم بھ فنا خواھد بود
. اند و نظر شخصى است فكر نكنید كھ این مطلب را تنھا نیكسون و پروفسور آدلمن گفتھ  
بوش و مارگارت  این یك استراتژى است كھ انگلیس وآمریكا، ازنیكسون، كارتر، جرح! نھ

چون وظیفھ : گوید آمریكا مى. كنند اند و مى تاچر گرفتھ تا دیگران ھمھ آن را دنبال كرده
اصلى رھبرى جھان و حفظ صلح و آزادى و دموكراسى بعھده ما گذاشتھ شده است، لذا 

این ریشھ و عصاره . باید منابع اقتصادى با اختیار و صالحدید ما در جھان توزیع شود
. این واقعیت تلخ دیگرى است كھ ما با آن روبرو ھستیم. ژى فعلى و آینده آمریكاستاسترات

  :اند صدر نوشتھ در این رابطھ آقاى بنى
مسئلھ این است كھ زیر سلطھ چگونھ و . كند مسئلھ این نیست كھ مسلط چگونھ عمل مى« 

سش شود؟ اگر بھ این پر شود و مسلط چگونھ و چرا مسلط مى چرا زیر سلطھ مى
نیروھاى . سازند ھا ھستند كھ مسلطھا را مى شدید كھ زیر سلطھ پرداختید، متوجھ مى مى

اگر نظامى از راه صدور نیروھا . كنند محركھ ھر نظام اجتماعى ناگزیر از تغییر مى
 )٣١٣( ».رود كند، خود بھ دنبال ارباب مىخواست خود را حفظ 

در دنیاى امروز ھیچ كشورى : این است كھ واقعیت دیگرى كھ در جلو چشم ما قرار دارد   
. قادر نیست بدون ارتباط و مراوده، با سایر كشورھاى جھان بھ زندگى خویش ادامھ دھد

ھمھ كشورھا مجبورند كھ در رابطھ با یكدیگر باشند و با ھم مراوده و دادوستد داشتھ 
كوشش كند تا جایى  ھا و دادوستدھاست كھ ھر ملتى و كشورى باید باشند و در این مراوده

ما باید بدانیم و . كھ توان دارد و ممكن است از منافع كشور خویش پاسدارى و حفاظت كند
بپذیریم كھ این خود ما ھستیم كھ باید مسائل مختلف خودمان را حل كنیم و این ما ھستیم كھ 

وز و ھیچ كشور دیگرى نھ در دنیاى دیر. باید از منافع خودمان حفاظت و پاسدارى كنیم
آقاى . امروز و نھ در دنیاى فردا حاضر نیست كھ از منافع و مصالح ما دفاع و حفاظت كند

قدم اول این نیست كھ از قدرت خارجى را اسطوره كردن باز «: گوید صدر بھ حق مى بنى
 ) ٣١۴(»ایستیم؟

اینكھ قدرت خارجى را نباید اسطوره كرد حرف حقى است اما نادیده گرفتن شرایط و    
 .ھا نیز عاملى است كھ باید برایش بھاى سنگین پرداخت ضعیت قدرت خارجىو

گیرد و باب مراوده و دادوستد  ھر كشورى كھ با ما در رابطھ قرار مى: مسئلھ این است   
كند،  كند و یا در مواقعى از ما و منافع ما پشتیبانى مى گذارد و حتى بھ ما كمك مى را باز مى
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درست یك تاجر و یا یك . ع كشور خویش را در این عمل دیده استبدین خاطر است كھ مناف
ھمچنان كھ او بھ مشتریان خود ممكن است سودى : كمپانى تجارى را در نظر بگیرید

سود بردن او یك . برساند در مرحلھ اول عمل او بھ خاطر در نظر داشتن منافع خویش است
اى منافع دور و نزدیك خود با توجھ كلى است، ولى این تاجر و یا كمپانى بر" استراتژى"

اگر شما در طول تاریخ توانستید یك تاجر . برد بھ شرایط مختلف تاكتیكھاى مختلفى بكار مى
و یا یك شركت تجارى را پیدا كنید كھ در درجھ اول ھدفش در نظر گرفتن منافع مشتریان 

منافع ما را در نظر توانید توقع داشتھ باشید كھ كشورھاى دیگر نیز اول  خود باشد، مى
 .بگیرند

كشورھاى جھان از یك دید بھ مانند كمپانیھاى تجارى با یكدیگر در رابطھ و دادوستد    
بنابراین . تر باشد، سود بیشترى خواھد برد ھستند و طبیعى است كھ وزنھ ھر طرف سنگین

آن دیگرى ما نباید رابطھ داشتھ باشیم، چون آن شیطان بزرگ است، این یكى بى خداست و 
آنچھ مھم و نقش تعیین كننده دارد، چگونگى و كم .حرف درستى نیست... تجاوز گر است و

و كیف رابطھ است واال خود رابطھ داشتن فى نفسھ یك عمل پسندیده و مفید است و حتى 
پس برماست كھ . متخاصمین و طرفھاى درگیر در جنگ ھم از نفس رابطھ بى نیاز نیستند

بت بھ جھان و رابطھ با جھان عوض كنیم و با خودمان و ملتمان یگانھ دید خودمان را نس
ھاى مختلف مراوده و رابطھ با سایر دول آگاه و آشنا بكنیم و  باشیم و مردم را در زمینھ

. معیار و وسیلھ سنجش رابطھ درست را از نادرست براى خود و مردم توضیح دھیم
و نیز استراتژى خود را مشخص كنیم تا ھم بر  سیستم و نظام ارتباطى خود را با بقیھ جھان

داشتن سیستم و نظام ارتباطى و مراوده یك چیز . خودمان روشن باشد و ھم بر ملتمان
اى در صدد بر قرار كردن رابطھ  است و بلبشوى ارتباطى و اینكھ ھر شخص، گروه و دستھ

د معمار و مھندس باید خو: خالصھ كنم. با سایر دول جھان است، خود مطلب دیگرى است
ھاى خود با بقیھ جھان باشیم و نھ اینكھ آنھا معمارى و مھندسى رابطھ ما را  رابطھ

خودشان در اختیار بگیرند و این چیزى است كھ حداقل در دو قرن گذشتھ كمتر خودمان 
حال كھ بھ اختصار مسئلھ رابطھ داشتن مشخص شد، بھ اصل  .ایم آنرا در اختیار داشتھ

 .پردازیم بطى كھ منظور نظر این كتاب است مىمطلب و روا
منظور نظر ما در این گفتار آنگونھ روابطى است كھ فرد یا افرادى، گروه و حزبى، ایل و  

كند كھ از روى آگاھى و یا نا آگاھى، منافع شخصى و یا گروھى، بھ  اى را وادار مى یا طایفھ
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ط شدن بر كشور و یا بھر دلیل منظور اشباع كیش شخصیت، بدست گرفتن قدرت و یا مسل
دیگرى، حافظ و عامل منافع بیگانگان باشد و یا رابطھ او باعث سلطھ اقتصادى، 
اجتماعى، فرھنگى، سیاسى و نظامى و استمرار آن بر كشور خود شود و یا با كمكھاى 

 .خود بھ آنھا موجب شود كھ بخشى از منافع كشور در اختیار دیگران قرار گیرد

 انقالب بعداز و قبل ھا غربى با رژیم مخالفین طرواب ٢- ٢  
   

ھا و بھ  در بخشھاى قبل در حد توان و بضاعت اطالعاتى و تحقیقاتى خود، رابطھ غربى   
در . خصوص آمریكا و انگلیس را با رژیم گذشتھ و چگونگى آن بھ رشتھ تحریر درآوردم

آنچھ . ھا است البیون با غربىاین قسمت نظر ما نگرشى بر رابطھ مخالفین رژیم شاه و انق
ھا،  اینجانب در خالل گفتگوھاى خصوصى، مطالعھ و تحقیق در مورد روابط متقابل غربى

ام این است كھ، این روابط در  بھ سردمدارى آمریكا با مخالفین رژیم شاه بدان دست یافتھ
ص، ھر شخ.  عین پیچیدگى از یك بى نظمى و بلبشویى عجیب و غریبى برخوردار است

رابطھ ... ھا و یا ھا و انگلیسى اى بھ خودش حق داده است كھ با آمریكایى گروه و دستھ
ھا نیز  ھا و انگلیسى برقرار كند و از جانب ملت و مردم با آنھا سخن بگوید و یا آمریكایى

اند كھ با ھر كھ بخواھند و یا ھر جا كھ بتوانند كانالى را باز  شمرده خود را محق و مجاز مى
ھا و گروھھا و احزابى كھ با  در میان افراد، دستھ. تر سازند ند و روابط خود را گستردهكن

از ھمھ نوعى مشاھده  - چھ در داخل و چھ در خارج از كشور  - اند  غرب رابطھ داشتھ
ھا، احزاب و جمعیتھا  كسانى ھستند كھ سالیان بعنوان عامل آنھا در درون دستھ. شود مى

ً   عمل كرده و بعضا  در بین جامعھ از وجھ مقبول اجتماعى و مبارزه علیھ سلطھ استعمار                 
بھ لحاظ فرھنگى  - اى  اند تا كسانى كھ بدون داشتن چنین رابطھ خارجى نیز برخوردار بوده

چون ھدف ما در این مرحلھ این . اند، وجود دارد آمریكوفیل و یا آنگلوفیل شده - و اعتقادى 
ونھ روابط را بھ جامعھ خود ارائھ دھیم، بیشتر بھ است كھ حداقل یك جمعبندى از اینگ

یا ایجاد شده و یا وسعت گرفتھ است و در  ١٣۵۵پردازیم كھ از حدود سال  روابطى مى
ھاى آن بھ بعد از جنگ بین الملل دوم و  خوریم كھ ریشھ خالل آن بھ روابطى نیز بر مى

در سقوط حكومت ملى  دوران ملى شدن صنعت نفت و حكومت دكتر دمحم مصدق و ھمكارى
ھا را بھ  براى سھولت در كار و درك بیشتر، این روابط آن. رود رسد، اشاره مى مصدق مى
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 :كنیم چند دستھ تقسیم مى
روابطى كھ اعضاء نھضت آزادى در داخل و خارج از كشور چھ تحت نام نھضت و چھ  - ١ 

 .اند تحت نام جمعیت حقوق بشر با آمریكا داشتھ
بعضى از روحانیون نظیر دكتر بھشتى بھ نمایندگى از آقاى خمینى و یا روابطى كھ  - ٢ 

 اند داشتھ" مستقال
 روابط رنگارنگ و متفاوت دیگر - ٣ 
  

 آمریكا با آزادى نھضت روابط - ١ 
   

ھنگامى كھ از رابطھ فرد و یا : قبل از ورود بھ این بحث الزم است بھ این نكتھ اشاره كنم   
آید، بھ این معنا نیست كھ آنچھ  از نھضت آزادى سخن بھ میان مى افرادى و یا طرفدارانى

ھا گفتھ، شنیده و یا تبادل نظر كرده  را كھ آن شخص و یا فرد خاص در رابطھ با غربى
است، ھمگى آن، نظر جمعى نھضت آزادى بوده است و یا ھمھ نھضت از كم و كیف این 

بھ . اند ایرین نیز ھمان نظر را داشتھاند و یا رھبرى نھضت آزادى و س روابط خبر داشتھ
كھ كسانى كھ روابط برقرار كرده و گفت و شنود : این مسئلھ بایستى اینطور نگریستھ شود

اند، نظرات و اعمال آنھا، مخلوطى از نظر و روابط شخصى  داشتھ و دست بھ اعمالى زده
ست كھ در كشور چرا كھ بھ تجربھ ثابت شده ا. خودشان و نھضت آزادى ھر دو بوده است

ما متاسفانھ ھنوز كار جمعى و حزبى صورت واقعى بھ خودش نگرفتھ است و در درون 
اى خاص، در  ھا، اغلب افراد و اشخاص در عین وابستگى بھ حزب و دستھ احزاب و دستھ

كنند و حتى با حزب و جمعیت خود زمانى  عمل بیشتر نظر و سلیقھ خود را دنبال كرده و مى
د كھ نظرشان در آن جمعیت پذیرفتھ شده و آن جمعیت بھ صورت محلى ھمآھنگى دارن

براى صعود آنھا بھ مراحل  اى است براى ارائھ طرز تفكر و نظراتشان درآمده و وسیلھ
و چنین نبوده كھ افراد خود را تابع حزب و دستھ بدانند و طبق خط مشى تدوینى و یا  باالتر

ھاى آن با رأى اكثریت بھ تصویب  یا كنگره ھا و اساسنامھ حزب و دستھ كھ در نشست
و یا حزب را محلى بدانند كھ در آن نظرات بیكدیگر نزدیك و نزدیكتر . رسیده است، باشند

البتھ در مقام حرف اگر . شود و ھمھ خود را موظف بھ اجراء نظر مصوبھ اكثریت بدانند مى
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ن نظر و یا فالن كار شما بر اى پرسیده شود كھ فال از ھر كدام از اعضاء حزب و یا دستھ
ما طبق نظر و دستورالعمل حزب و یا دستھ خود : گویند چھ اساسى انجام پذیرفتھ است، مى

ایم و آن ربطى بھ نظر شخصى ما ندارد، ولى اغلب در عملشان خالف این گفتھ  عمل كرده
  . شود مشاھده مى

اى و یا عملى  زیابى مسئلھبھ ھمین علت و تجربھ است كھ در كشور ما وقتى صحبت از ار  
كنند، بلكھ  آید، مردم كمتر آن عمل را بھ حساب حزب و یا دستھ منظور مى بھ میان مى

آقاى مھندس بازرگان چنین كرد، دكتر : گویند گذارند و مى بیشتر آنرا بھ حساب افراد مى
عمل كرد  یزدى فالن عمل را انجام داد، دكتر بھشتى بھمان كرد، و یا دكتر مصدق اینگونھ

نھضت آزادى، حزب جمھورى و یا جبھھ ملى چنین و : و چنین نیست كھ مردم بگویند
اند،  اى خاص وابستھ در عین اینكھ بعضى افراد در كشور ما بھ حزب و دستھ. چنان كردند

نگرند و نسبت بھ آنھا  معھذا مردم اعمال آنھا را بھ عنوان اعمال شخصى و انفرادى مى
با توجھ بھ این نكتھ، ما از یكطرف روابطى را . و نھ نظر حزب و یا دستھكنند  ارزیابى مى

ھا برقرار كرده  كھ نھضت آزادى بھ وسیلھ بعضى اعضاء و یا دوستان خود با آمریكایى
ولى از طرف دیگر رابطھ ھر . كنیم است بھ عنوان كلى روابط نھضت آزادى تلقى مى

گذاریم و در مواردى  صى خودش مىھا بھ حساب شخ شخصى و یا فردى را با غربى
البتھ در . مجبوریم كھ بھ آن روابط بھ عنوان روابط شخصى برخورد كنیم و نھ كل نھضت

برد كھ  شود و خواننده خود پى مى خالل بحثھا، بعضى از زوایاى این مسئلھ روشن مى
ى برا. اند و یا فالن عمل مربوط بھ چھ شخصى است گرداننده اصلى چھ افرادى بوده

سھولت در كار و درك بیشتر از كم و كیف روابط نھضت آزادى و نیز چگونگى تحول آن با 
 :شود آنرا بھ دو دستھ تقسیم كرد ھا مى آمریكایى

 .اند داشتھ... روابطى كھ نضھت آزادى در داخل كشور با سفارت آمریكا، ھایزر و - الف  
  .ده استھا برقرار ش روابطى كھ در خارج از كشور با غربى - ب  

 آمریكا با كشور داخل در آزادى نھضت روابط - الف 
   

ھا، از خالل اسناد و مداركى كھ تا بحال  آنچھ در مورد روابط نھضت آزادى با آمریكایى   
شروع شده است و ھر  ١٣۵۵اند، پیداست كھ این روابط از نیمھ دوم سال  انتشار پیدا كرده
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گرچھ با بعضى از  - ابط شدت پیدا كرده است ویم این روش چھ بھ انقالب نزدیكتر مى
ھا نظیر ریچارد كاتم و یا ویلیام باتلر از سالھاى قبل با نھضت آزادى روابطى كھ  آمریكایى

 - اى براى ایجاد روابط سیاسى بعدى نگریستھ شود  شود بھ آنھا بھ صورت زمینھ مى
 :شود بھ دو بخش تقسیم كرد ىھا م ارتباط این دوره نھضت آزادى را با آمریكایى. اند داشتھ

 .اند ایجاد كرده" كمیتھ دفاع از حقوق بشر"روابطى كھ تحت نام  - ١ 
 برقرار كرده اند" نھضت آزادى"روابطى كھ تحت نام خود  - ٢ 
  روابط غیر مستقیم سران نھضت آزادى با غربى ھا - ٣ 

  "بشر حقوق از دفاع كمیتھ" نام تحت روابط - ١ 
   

و لبھ تیز این سیاست را  ١٣۵۵دفاع از حقوق بشر آمریكا در سال "ت با اعالن سیاس   
اش ایجاد فضاى باز سیاسى بود كھ  متوجھ پایمال شدن حقوق بشر در ایران كردن، نتیجھ

ھاى سرگشاده بھ شاه و  ھا، نامھ در كشور بھ وجود آمد و متعاقب آن با انتشار شب نامھ
. الیت گروھھاى سیاسى و فرھنگى آغاز گردیدبعضى از مقامھاى بین المللى شروع و فع

در این مرحلھ عالوه بر اعالن تجدید فعالیت احزاب، گروھھاى مختلف سیاسى و محافل 
فرھنگى كھ عمدة آنھا ھم بیشتر فعالیت خود را در حول و حوش وضعیت سیاسى كشور 

آقاى مھندس كمیتھ حقوق بشر در ایران وسیلھ "متمركز كرده بودند، زمینھ بوجود آمدن 
    ً      رسما  آغاز  ١٣۵۶آذر ماه سال ١٩از گردید و در نتیجھ در تاریخ بازرگان و دوستانش آغ

و از طریق كمیتھ دفاع از آزادى و حقوق بشر با ) ٣١۵(فعالیت آنرا اعالن كردند
 :گوید آقاى دكتر سنجابى مى :ھا روابطى برقرار گردید آمریكایى

و چند نفر دیگر پیشنھاد كردند كھ جمعیتى بھ اسم در این ھنگام آقاى مھندس بازرگان « 
بنده ھم چون تشكیل چنین جمعیتى را در خط مبارزه و . طرفداران حقوق بشر تشكیل بدھیم

این جمعیت در منزل من و بھ . دانستم با آن موافقت كردم اى براى اتحاد نیروھا مى وسیلھ
نامھ نگاران خارجى در منزل و ریاست من اعالن موجودیت كرد و مصاحبھ اول آن با روز

بنده ھم اعتراضى . بعد آقاى بازرگان نامزد ریاست آن شدند.... بھ وسیلھ من صورت گرفت
بنظرم اگر - المللى، شخصى  در ھمین ایام بود كھ از طرف سازمان حقوقدانان بین. نكردم



٢٤٦     

  

ید جوادى كھ از بنام ویلیام باتلر وارد ایران شد و در منزل احمد صدر حاج س - اشتباه نكنم
متوجھ شدم ... رفقاى بازرگان است دعوتى از كمیتھ جمعیت بعمل آمد كھ در آنجا جمع شدیم

البیت  كھ این آقاى باتلر در جمع رفقاى بازرگان بیگانھ نیست و بھ اصطالح سلمان منااھل
 از آنجا دریافتم كھ. كند است و با آنھا از سوابق كارھا و فعالیت مشتركشان صحبت مى

تشكیل این جمعیت ما مرتبط با سوابقى است و با دستگاھھاى خارج ھم ارتباط دارد و از آن 
بھ خصوص در . تاریخ بھ بعد بنده در این جمعت طرفداران حقوق بشر ایران شركت نكردم

كھ یكى از اعضاى كمیتھ این جمعیت بود بھ ) ٣١۶(اى  ھمان ایام آقاى مھندس مقدم مراغھ
بھ " ن نارضایتى مرا درباره عمل مھندس بازرگان تشخیص داد صراحتامنزل من آمد و چو

رفتھ و با  من گفت، در ایامى كھ قبل از آغازاین مبارزات اخیر در آمریكا بوده ھرجا مى
  كرده آنھافقط اسم ازآقاى مھندس بازرگان مى ھرمقام آمریكایى كھ صحبت مى

 )٣١٧(».بردند
عیت در منزل آقاى دكتر سنجابى و بھ ریاست سنى این نكتھ شایان ذكر است كھ  جم   

اما پس از رسمیت پیدا كردن، ھم مھندس بازرگان و ھم دكتر . ایشان اعالن موجودیت كرد
گیرى بھ عمل آمد آقاى  سنجابى ھر دو نامزد ریاست جمعیت بودند ولى پس از اینكھ رأى

ز شركت در جمعیت كناره از مھندس بازرگان كمتر رأى آورد، بعد از آن ا دكتر سنجابى
 .گرفت

آقاى رحیم )كمیتھ توحید(در سلول كمیتھ مشترك  ١٣۶٠مورد دیگر اینكھ در اواخر سال  
 :صفارى بھ نویسنده چنین اظھار داشت

اى در منزلى جمع شده بودیم و  قبل از تشكیل جمعیت آزادى و دفاع از حقوق بشر عده« 
حضور داشت و بھ جمع ) ن - این دو را نام برداو یكى از (آقاى رمزى كالرك و یا باتلر 

اظھار داشت كھ شما براى اداره كشور الزم است كھ مھندسین و دكاتره و تكنوكراتھا را بھ 
دور خود جمع كنید كھ بعد این عده باضافھ تعدادى دیگر كھ بھ جمع پیوستند، جمعیت آزادى 

 ».و حقوق بشر پایھ ریزى گردید
ھا در  در مراحل مختلف بھ وسیلھ اعضاء مختلف خود با آمریكایى در ھر حال این جمعیت   

ھا در كمیتھ  یكى از افراد فعال در رابطھ با آمریكایى. اند كرده ارتباط بوده و تبادل نظر مى
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با توجھ بھ اسناد مختلفى كھ در مورد روابط . حقوق بشر آقاى ناصر میناچى است
او  .رده است، آقاى میناچى یكى از افراد فعال بوده استھا انتشار پیدا ك ھا و ایرانى آمریكایى

ھا در  ھم بھ عنوان یكى از اعضاء كمیتھ حقوق بشر و ھم در موارد دیگر با آمریكایى
ولى چون در این قسمت بحث از روابط با حقوق بشر در میان است، بھ . ارتباط بوده است

 . پردازیم این مورد مى

 ناچىمی و بشر حقوق آمریكا، ١- ١  
  
 :كند آقاى احسان نراقى نقل مى 
آقاى میناچى، وكیل انگلیسى زبان و دوست سیاسى بازرگان كھ در دولت او سمت وزیر « 

اطالعات را عھده دار بود، برایم از بازدید سیاسى كھ بھ اتفاق دوستانش از آمریكا و وزارت 
آنھا بھ گرمى . رد، بھ عمل آوردند، تعریف ك)١٩٧٨(١٣۵٧خارجھ آن در طول تابستان 

مورد استقبال مسئوالن امور قرار گرفتھ بودند و بھ آنان پیشنھاد شده بود تا چنانچھ رژیم 
ً                             شاه، كمترین انحرافى از حقوق بشر حاصل كرد، مستقیما  مسئوالن آمریكایى را در جریان                                                   

ن روز، از فرداى آ. قرار دھند تا آنھا از طریق سفیرشان در ایران، بھ شاه فشار بیاورند
اى در سفارت آمریكا در تھران تعیین گردید كھ در اختیار مجامع ذیصالح قرار  وابستھ

كتبى در مورد ھتك حقوق بشر ھاى شفاھى یا  داشت و مأموریتش گردآورى شكایت
اسناد النھ جاسوسى صفحھ  ٢۶عالوه بر این، مورد دیگرى كھ در شماره ) ٣١٨(».بود
 : دگوی آمده است چنین مى ۴٨و  ۴٧

ناصر میناچى وكیل و عضو فعال حقوق بشر و یكى از دو رئیس بازار تھران كھ پایگاه " 
اوھمچنین خزانھ دار كمیتھ دفاع از آزادى وحقوق . باشد سنتى مخالفین مسلمان است، مى

میناچى مدتھاست كھ احساس كرده كوششھایش در مورد حقوق بشر وى را .... باشد بشرمى
ده و بھ عنوان یك سپر محافظتى او سرسختانھ و قاطعانھ در پى آن در معرض خطر قرار دا

 ١٩٧٨او در اوت . بوده كھ تایید رسمى ایاالت متحده را در مورد فعالیت ھایش بدست آورد
. از واشنگتن بھ منظور مذاكره با مقامات حقوق بشر وزارت امور خارجھ دیدار كرد

ر تھران بى تزویر و ساده حاوى اطالعات مذاكرات او با مقامات سفارت ایاالت متحده د
 ".مفید بوده است
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و در رابطھ با كوششھاى دكتر صدیقى براى تشكیل دولت، آقاى ناصر میناچى با استمپل  
درمحل دفتر حسینیھ ارشاد براى ) ١٣۵٧دى  ۶(١٩٧٨دسامبر ٢٧مامور سفارت آمریكا در

  :گوید سفارت، میناچى مى كند ودرجواب سئوال مأمور بررسى وضعیت فعلى مالقات مى
حقوق بشر بطور ضمنى از كوششھاى  ھم كمیتھ دفاع ازآزادى و ھم نھضت آزادى و"  

دسامبر با صدیقى  ٢٣مھندس بازرگان در. كنند صدیقى براى تشكیل یك دولت حمایت مى
مالقات نمود كھ بھ او بگوید در دولت جدید خدمت نخواھد كرد ولى او را در ادامھ جریان 

 )٣١٩."(رم خواھد نموددلگ
آید كھ آقاى ناصر میناچى ھم از طرف كمیتھ حقوق بشر،  از خالل این مطلب چنین بر مى 

كرده است و  ھم نھضت آزادى و ھم شخص خودش با مقامات آمریكایى تبادل نظر مى
ھاى مختلف  ھاى اوتنھا بھ نقض حقوق بشردر ایران متوجھ نبوده است، بلكھ زمینھ فعالیت
شود گفت كھ او یكى از كارگردانان و سازمانده  گرفتھ است و مى ا نیز دربرمىدیگرر

 .ھمكارى با آمریكا در جھت تالشى حكومت شاه و استقرار حكومت جدید بوده است
اسناد منتشره حاكى از آن است كھ ھم طرح مخالفین و ھم آمریكا براى رفتن شاه، ایجاد    

ھا چنین وانمود  گرچھ در بدو امر، آمریكایى. است شوراى سلطنت بدون شھبانو و ولیعھد
كنند كھ قصدشان دخالت در امور داخلى كشور نیست، ولى ھم در خالل بحثھا و ھم  مى

بایست شاه را رھا كند و جانب خمینى  شود كھ این آمریكا است كھ مى نھایت كار معلوم مى
ھا ھستند كھ بھ شاه  ا و انگلیسىھ و جمھورى اسالمى را بگیرد و در پایان ھم این آمریكایى

 : گوید شاه مى. قول خود شاه در این زمینھ صریحتر است. گویند از كشور خارج شود مى
اشتباه من این بود كھ بھ حرفھاى سفیر آمریكا و انگلیس در رابطھ با كشور گوش دادم و " 

مخالفین فراھم  آنھا بھ من توصیھ كردند كھ از كشور خارج بشوم و زمینھ را براى حكومت
 )٣٢٠".(كنم
در رابطھ با طرح شوراى سلطنت و دیگر مسایل آقاى ناصر میناچى با استمپل مامور    

 :كند كند كھ مأمور مطلب را چنین خالصھ مى مالقات مى ۵٧آذر  ١٣سفارت در 
دكتر میناچى بھ كارمند سفارت گفت كھ پیشنھاد كارمند سفارت مبنى بر ایجاد شوراى " 

شود، آنھا بھ پاریس خواھند رفت  سپتامبر بھ نمایندگان اصلى خمینى ارائھ مى ۴در سلطنت 
میناچى شایعاتى شنیده . تا خمینى را متقاعد كنند اگر الزم بود با فشار، كھ آنھا را قبول كند

على امینى بھ منیاچى گفتھ . براى قبول شوراى سلطنت آماده است" است كھ شاه احتماال
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اند كھ فرماندھان نظامى با خروج شاه موافقت  گفتھ" ان نظامى خارجىمستشار"است كھ 
نخواھند كرد و گفت اگر نظریھ تعیین شورا پذیرفتھ شود، شاه باید فرماندھان نظامى را 

میناچى . كارمند سفارت، این حرف را از قول مستشاران نظامى تكذیب كرد. عوض كند
ان فعلى ارتش در شوراى سلطنت باشند، وقتى گفت كھ مخالفان خواھند پذیرفت كھ فرماندھ

كارمند سفارت گفت كھ تمام تالشھاى . میناچى پرسید كھ آیا بھ كوششھایش ادامھ بدھد
 ."آمیز مفیدوالزم ھستند و او افزود كھ واقعیت امور باید بر تمام جوانب تحمیل گردد مسالمت

 :آید بعد از این خالصھ در ھمین سند مى 
میناچى خزانھ دار كمیتھ دفاع ازحقوق . یاچى، استمپل با او مالقات كردبھ درخواست من" 

میناچى مذاكرات ده روزه خود با .... بشراست و ھمینطور دستیار آیت هللا شریعتمدارى است
على امینى و ھمچنین نخست وزیر سابق شریف امامى را كھ بھ اوضاع فعلى انجامید شرح 

ھر دو در ھمان مرحلھ اول شنیدن طرحھاى او را  داد و گفت كھ شریف امامى و امینى
در جریان مذاكرات مینا چى با امینى، امینى . )ارجمند دانستھ اما بعد خود را كنار كشیدند
كارمند . اند تجویز كرده( ن - یعنى آقاى میناچى)گفتھ بود كھ آمریكاییھا تنھا تماس با شما را 

د كھ ما فقط بھ امینى دیگران را تشویق بھ گوی كند و مى سفارت این موضوع را تكذیب مى
 )٣٢١."(مذاكره با ھمھ افراد ذینفع كرده بودیم

دسامبر  ١٨( ١٣۵٧آذر  ٢٧تاریخ  باز در رابطھ با شوراى سلطنت آقاى میناچى در   
نفر بھ لیست امضاى شوراى سلطنت  ٢بھ سفارت اطالع داده است كھ اسامى ) ١٩٧٨

 . آینده اضافھ شده است
على امینى نخست وزیر سابق كھ در حال مذاكره بین مخالفین و : اند ھایى كھ اضافھ شدهآن" 

منیاچى . باشد دولت ایران بوده است و دیگرى دكتر كریم سنجابى رئیس فعلى جبھھ ملى مى
نفر  ٨این دوبھ لیست اضافھ شدند تا لیست نامزدھا را بھ : درپاسخ بھ سئوالى گفت

 )٣٢٢."(برسانند
اسناد النھ جاسوسى آمریكا آقاى ناصر میناچى با سفارت انگلیس نیز رابطھ داشتھ طبق    

دى  ١سفارت آمریكا در رابطھ با گرایش انگلیس نسبت بھ شوراى سلطنت در تاریخ . است
 :كند چنین گزارش مى) ٧٨دسامبر  ٢٢( ۵٧
ً اخیرا   رئیس دفتر سفارت انگلیس، دیوید میرز بھ مأمور سفارت استمپل گفت كھ - ١"       

اند، در جواب بھ تقاضاى میناچى  ھا طرح میناچى براى شوراى سلطنت را شنیده انگلیسى
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ھا ھر  براى رساندن آن بھ شاه ھم سفیر انگلیس وھم میرز بھ میناچى گفتند كھ انگلیسى
میرز . اى را براى شاه چنانچھ از طرف او سئوال شد براى خود محفوظ خواھند نمود نظریھ

ھا ھیچ تعھدى براى مطرح نمودن موضوع بطور مطلوب  ھ انگلیسىتاكید كرد ك
اند و آماده حمایت از ایده شوراى سلطنت ھم اكنون و ھمچنین دخالت در  نداده) بطرفدارى(

 .امور داخلى ایران بھ ھیچ طریقى نیستند
 ھا میرز اینطور ادامھ داد كھ میناچى حقیقت را در توضیح موضع آمریكا براى انگلسى - ٢ 

پوشانیده است و ادعا نمود كھ مأمور سفارت گفتھ است، كھ طرح شوراى سلطنت بطور 
مأمور سفارت میرز را مطمئن . خواھد شد)معرفى(عرضھ )آمریكا(مطلوبى بھ سفیركبیر

اى بھ  ساخت كھ ایاالت متحده براى شوراى سلطنت متمایل بھ طرفدارى نبوده و چنان اشاره
 .منیاچى نكرده است

این عقیده را ابراز نمود كھ میناچى در تالش است كھ مفھومى از شوراى سلطنت  میرز - ٣ 
را كھ بھ مقدار زیادى با نظرات آیت هللا متناسب است بھ خمینى عرضھ دارد و در عوض 

مسافرت و شوراى سلطنت بعنوان یك (در تالش است كھ فرمولى مشابھ ولى نھ یكسان را 
بھ . میناچى تا كنون در ھیچكدام از طرق موفق نبوده است. بھ شاه عرضھ نماید )ھیئت موقت

ھاى میناچى از تالشھاى ایاالت متحده و  عقیده میرز اضافات و یا دوباره تفسیر كردن
میرز خیلى . باشند بریتانیا، بسادگى تالشھاى وكیل خوب ایران براى بیرون كشیدن چیزى مى

انیا این است كھ بھ گوش دادن بھ منیاچى رسید و گفت فكر بریت نگران این موضوع بنظر نمى
 .ادامھ دھد زیرا در آینده، ممكن است وى سودمند باشد

ً                                          مأمورسفارت قبال  ناخوشایندى سفارت ایاالت متحده درمورد طریقھ - ۴  اى كھ مواضع                
ایاالت متحده و انگلیس، ھر دو، بھ طور بدى براى طرف دیگر تفسیر شده است را بھ 

احساس ما این است كھ اگر قرار باشد میناچى سرانجام سودمند باشد، بھ . همیناچى ابراز نمود
میزان قابل توجھى بھتر خواھد بود اگر او طرح آزمایشى خود را محكمتر نگاه 

 )٣٢٣"(دارد
خالصھ اینكھ كمیتھ حقوق بشر بھ رھبرى مھندس بازرگان از طریق آقاى ناصر میناچى با  

دى  ١٠آقاى میناچى در تاریخ . در آمریكا تماس داشتھ استھا ھم در ایران وھم  آمریكایى
 :گوید در تماس با استمپل دردفتر حسینھ ارشاد مى) ٧٨دسامبر  ٣١( ۵٧ماه 

خواھد تشكیل دولت  اھمیت منصوب شدن بازرگان بطور خصوصى اینست كھ وقتى مى" 
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ً          اال  دولتى كھ میناچى گفت احتم)دھد  دھد بھ او برخوردارى از موافقت اجتماعى را مى   
 )٣٢۴("(گیرد سرانجام پس از انتخابات بھار آینده بر بختیار پیشى مى

رسد كھ قرار بوده است دولت اقبال اسالمى را  از خالل این بحثھا چنین بویى بھ مشام مى   
آقاى مھندس بازرگان تشكیل بدھد و شاید بھ این علت حاضر نبوده است كھ مستقیم در 

 .دكتر صدیقى شركت كند كابینھ بختیار و یا
كمیتھ دفاع از حقوق بشر بھ رھبرى مھندس بازرگان از طریق آقاى ناصر میناچى و    

ھا در داخل كشور و  با آمریكایى... اى و  سایر اعضاء كمیتھ نظیر مھندس مقدم مراغھ
ً                                             احتماال  كمیتھ حقوق بشر و نھضت آزادى یعنى آقاى مھندس . آمریكا تماس داشتھ است       

در تاریخ . اند كرده گان و دوستانش با پروفسور كاتم نیز در رابطھ بوده و تبادل نظر مىبازر
از سفارت آمریكا بھ وزارت خارجھ آمریكا در واشنگتن ) ٧٨دسامبر ٧(  ۵٧آذر  ١۶

 :كنند كھ گزارش مى
یكنفر روزنامھ ... پروفسور كاتم آمریكایى درایران درمعرض شایعات قرار گرفتھ است" 

از لندن تلفنى از مأمور سفارت خواست تا داستان مربوط بھ اقامت پروفسور ریچارد نگار 
مأمور سفارت درباره این موضوع اظھار بى اطالعى . كاتم آمریكایى را در ایران تایید كند

موجب تقدیر خواھد بود اگر . كرد، بر اساس مخبرین، اطالعاتى كھ ما داریم كاتم اینجا نیست
 )٣٢۵".(نحو بى سرو صدایى حضور او را در پطرزبورگ تأیید كندوزارت خارجھ بھ 

شود كھ پروفسور  از این گزارش سفارت بھ وزارت امور خارجھ آمریكا استنباط مى   
كرده  مأموریت خاصى را تعقیب مى" ریچارد كاتم در آن زمان در ایران بوده است و احتماال

كند كھ در ایران  ا نیست و اعتراف مىزیرا گزارشگر معترف است كھ او در آمریك. است
دھد كھ حضور وى را در  و عالوه بر آن خط مى. كاتم در معرض شایعات قرار گرفتھ است

ھا در  دھدكھ از وجود وى بعضى خود این مطلب تلویحى نشان مى. پطرزبورگ تایید كنند
  .اند ایران مطلع بوده
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   ھا ئیكاآمری با خود نام تحت آزادى نھضت روابط - ٢  
  
آید تماسھاى فعال و مداوم نھضت آزادى با  بطوریكھ از اسناد النھ جاسوسى بر مى    

و بخشى از این روابط در . شود شروع مى ۵٧سفارت آمریكا از تاریخ اردیبھشت سال 
كتاب احزاب سیاسى بخش دوم، مجموعھ اسناد النھ جاسوسى آمریكا، جلد سوم از صفحھ 

جلسات اعضاء . شود بھ ترتیب مختصرى از آن مذاكرات ذكر مى آمده است ٢۴۴ -  ١٩۴
و جان دى ) یعنى توسلى(توكلى  ۵٧اردیبھشت  ٨نھضت آزادى با سفارت آمریكا در تاریخ 

شوند یكدیگر  استمپل مأمور سفارت آمریكا در تھران كھ بوسیلھ دوستى بھ ھم معرفى مى
ش سفارت دھند كھ بنا بھ گزار رار مىكنند و مسائل مختلف را مورد بحث ق را مالقات مى

 : پرسد توسلى از استمپل مىآمریكا در ضمن بحث آقاى 
استمپل پاسخ داد كھ او ھرگز این مرد را مالقات . شناسید آیا پروفسور ریچارد كاتم را مى" 

نكرده است ولى در مورد سابقھ او در وزارت خارجھ و شھرت او بھ عنوان یك محقق 
كاتم " ناسیونالیسم در ایران"بھ استمپل اصرارداردكھ كتاب )یعنى توسلى(لىتوك. آگاھى دارد

این یك تاریخ خوب از وقایعى است كھ منجر بھ بوجود آمدن جبھھ آزادى . را دوباره بخوانید
در ابتداء و سرانجام در خالل شورشھاى  ١٣٣٠دراوائل دھھ  )نھضت مقاومت(بخش 
آیا استمپل راھى براى اثبات اینكھ یك مأمور وزارت توكلى پرسید كھ . جبھھ ملى شد ١٣۴١

. خارجھ است دارد و آیا ایرادى دارد كھ درباره او از پروفسور ریچارد كاتم تحقیق شود
خواھد، موافقت نمود و  كھ توكلى مى) در مورد خودش(استمپل با آمادگى ھر نوع تحقیقى 

) مریكاا(دفتر ثبت وزارت خارجھ  توانند از یا دوستانش مى) توكلى(پیشنھاد كرد كھ او 
ً        توكلى اصرار بیشترى كرد و پرسید آیا راھى ھست كھ سفارت مستقیما  بتواند . شروع كنند                                                             

استمپل پاسخ داد ھر كدام . نزد مھندس بازرگان تایید كنند كھ استمپل یك كارمند سفارت است
 )٣٢۶.(ا تأیید كنندتوانند بھ سفارت تلفن بزنند و اینر از دوستان دانشگاھى توكلى مى

یعنى (آقاى مھندس بازرگان، دكتر یدهللا سحابى و توكلى  ۵٧خرداد  ۴در جلسھ بعدى در    
كنند و رھبران نھضت در مورد سیاست  در منزلى با جان دى استمپل مالقات مى)توسلى

كنند و بعد از پاسخ بھ این پرسش آقاى  حقوق بشر ایالت متحده از استمپل سئوال مى
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دھد  سال گذشتھ، شرح مى ٢۵گان نظر خود را در مورد اوضاع سیاسى ایران در طول بازر
 :گوید و مى

ھر سھ ... ھاى سیاسى مجاز شمرده شده است بعضى از آزادى ١٣۵۵كھ از اواخر سال " 
كردند كھ شاه بایستى وادار بھ دادن آزادى شود و آنھا  نفر رھبران نھضت آزادى تأكید مى

در این جلسھ مسائل . دادند بھ سیاست حقوق بشر پرزیدنت كارتر نسبت مى اینرا بطور كامل
مختلفى در رابطھ با مسائل جارى كشور و نظر نھضت آزادى مورد بحث و بررسى قرار 

 )٣٢٧"(شود گیرد و قرار بھ ادامھ جلسات بعدى گذاشتھ مى مى
بعد از ) توسلى(، استمپل با مھندس بازرگان و دمحم توكلى ۵٧خرداد  ٩در جلسھ    

 :تعارفات، آقاى بازرگان گفت
اگر شاه حاضر باشد كھ تمام موارد قانون . "نھضت آزادى بھ قانون اساسى معتقد است"....  

در این موقع من عنوان كردم  ." ایم كھ سلطنت را بپذیریم اساسى را بھ اجراء درآورد ما آماده
اگر از قدرت و میزان نفوذ . ر بدانیمكھ براى ما الزم است كھ درباره نھضت آزادى بیشت

نھضت چیزى در دست نداشتھ باشیم و قدرى از سیاست نظرى آن را ندانیم، جدى گرفتن آن 
شنوم، جز  چگونھ بدانم آنچھ را كھ از دو آقاى روبروى خود مى. دشوار خواھد بود

 دیدگاھھاى چند رفیق صمیمى چیز دیگرى نیست؟
آیا . مسئلھ ایست مقدم بر ھر چیز كھ باید روشن شود: فت كھتوكلى بھ میان حرفم دوید و گ 

ودرجواب كنجاوى من گفت كھ نھضت " اى در سفارت دارد؟ كانال جداگانھ"مدیریت كارتر 
اول فكر ) اظھار نظر. (را در سفارت دارد" خاص خود"شنیده بود كھ مدیریت كارتر منابع 

مذاكرات بعدى برایم روشن . یا استكردم كھ این یك اشاره ضعیف بھ پیوندھاى مبھم س
اى ھم وجود  ساخت كھ فردى بھ رھبران نھضت در آمریكا گفتھ بود كھ راھھاى جداگانھ

من سپس بھ بازرگان اظھار داشتم كھ صحبت ھایمان را فقط با سفیر، قائم مقام ..... دارد
در مورد آنچھ  گیرى نھایى البتھ سفیر حق تصمیم. گذارم سفیر و مشاور سیاسى در میان مى

بعد پرسیدم كھ تا چھ اندازه مذاكره قبلى مان را با ... شود دارد كھ بھ واشنگتن فرستاده مى
صحبت نكرده " دیگران"توكلى جواب داد كھ درباره آن با . دیگران در میان گذارده بودند

. بعد از یك صحبت مختصر با بازرگان، توكلى، موضوع صریحترى رااظھار داشت. بودند
خواست كھ پاسخگوى تمایل ما براى اطالع بیشتر از نھضت باشد آنھا  ھضت آزادى مىن

اما حتى آمادگى داشتند بطور یك جانبھ ... امید داشتند كھ تبادالت مفصل، صادقانھ ادامھ یابد
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 .بھ ما اطالع بدھند زیرا كھ نھضت اعتقاد دارد كھ انجام این كار بھ نفع اوست
نھضت، اطالعات زیادى  ریچارد كاتم كارمند وزارت خارجھ بوداواشاره كرد زمانى كھ  

كرد كھ این كار خیلى  و نھضت فكر مى در اختیار او گذارد و بھ این كارادامھ مى دھد
من اظھارداشتم كھ اگر او و بازرگان بخواھند، من ھرگونھ اطالعات را . سودمند بوده است

ھر دو گفتند كھ قید و بندھاى . خواھم داد بھ سفیر گزارش" كھ بویژه حساس باشند مستقیما
با تفصیل بیشترى درباره .... اند كھ در مالقات بعدیمان آنچنانى ھم ضرورت ندارد و آماده

 )٣٢٨"(نھضت بحث كنند
آقاى مھندس بازرگان، دمحم توكلى و دكتر یدهللا ) ٧٨ژویھ  ١٨(  ۵٧تیرماه  ٢٧در جلسھ    

اندكھ بنا بھ گزارش استمپل این مالقات از بسیارى  شتھسحابى با جان دى استمپل شركت دا
 . جھات نامطلوبترین برخورد او با مقامات نھضت آزادى بوده است

ساخت و آنھا گیج و فاقد  زیرا براى اولین بار كاھش اعتماد نھضت آزادى را آشكار مى" 
آزادى صحبتى رھبران درباره فعالیتھاى مطروحھ نھضت ...رسیدند ابتكار سیاسى بنظر مى

ً                                                     نكردنداما عمدتا  مایل بودند كھ درباره نظریھ و ایدئولوژى خود صحبت كنند درنتیجھ، آنھا .                
پرده درباره جبھھ  مبنى برصحبت بى(خرداد طرح كردند ٩كھ در مالقات )از پیشنھاد خود 
ً                                                        احتماال  دلیل اصلى این كار اعتقاد آنھا بھ این بوده است كھ خبر مال. ملى روگردانند قات بھ       

. توكلى گفت كھ گزارشھایى مبنى بر تماس ما بگوشش خورده است. بیرون درز كرده است
او نتوانست یا نخواست جزئیات بیشترى را فاش كند، ومن بھ اواطمینان دادم كھ از جانب ما 

اند ولى معھذا  رسد كھ آنھا این را پذیرفتھ بھ نظر مى. فقط بشكل محدودترى مطرح شده است
پرسد كھ آیا او با كسى در این  در این رابطھ آقاى توكلى ازاستمپل مى." اقى ماندندمظنون ب

باره حرفى زده است؟ من مانند شش ھفتھ پیش تكرار كردم كھ فقط با سفیر، معاون او و 
پرسیدم چرا چنین سئوالى كردید؟ او گفت این . ام رئیس خودم در این مورد، صحبت كرده

من . كند از یك منبع دیگر نیز شنیده است ا سفارت مذاكره مىحرف را كھ نھضت آزادى ب
من او . داند درخواست جزئیات بیشتر كردم و او اظھار داشت در این مورد بیشتر از این نمى

بھ او گفتم كھ . مطلب دیگرى ارائھ كند) یا نخواست(را تحت فشار گذاردم، اما او نتوانست 
اى از مقاالت دو  زنند و نسخھ حدسیاتى مىاشخاص بسیارى درباره تماسھاى سفارت 

شوند بھ او  روزنامھ را براى اینكھ نشان بدھم چگونھ گاھگاھى این مطالب اشتباه برداشت مى
شناسید كھ توانستھ باشد حدس بزند، ما با ھم تماس داریم یا چنین  دادم پرسیدم كسى را مى
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فر دیگر از اعضاى گروه از بازرگان گفت فقط سھ یا چھار ن. كسى در گروه خودش ھست
من از آشكار شدن این تماسھا ابراز نگرانى كردم اما اشاره . تماسشان با من اطالع دارند

 ". نمودم كھ آگاھى یافتن و مالقات باگروھھاى مختلف جزء سیاست دولت آمریكاست
 ھاى سیاسى بحث شد و سپس كمى از استراتژى بعد از این مطلب درباره ایران و آزادى 

سئوال شد كھ نظر نھضت آزادى در حمایت از خواست . نھضت را در آینده عنوان كردند
. گردد چیست مالھا بھ داشتن حق وتو از طریق شوراى علما بر تمام قوانینى كھ وضع مى

این نظریھ ضعیف و محتاج . توكلى گفت كھ این شورا بطور واقعى ھرگز تشكیل نشده است
آیا امكان ندارد مالھا از آن براى قبضھ قدرت و  سئوال كردم. روشن سازى است

توكلى گفت كھ من تفاوت بین سابقھ اسالم و . تر استفاده كنند كنارگذاردن گروھھاى مادى
كنند و تنھا  علما رھبرى سیاسى را قبول مى. كنم سابقھ مسیحیت در غرب را درك نمى

من شك خود را در صحت این . دخواھند مطابقت قانون كشور با قانون مذھبى را حفظ كنن مى
رھبران : اظھار نظر. )مان را حفظ كنیم امر اظھار كردم و موافقت كردیم كھ نظرات جداگانھ

نھضت آزادى آشكارا اعتقاد دارند كھ در ھرگونھ ائتالف با رھبران مذھبى تسلط خود را 
عقیده شان كمى  رسد این استحكام عقیده شان قابل ذكر است ولى بنظر مى.. حفظ خواھند كرد

ھاى مردم ایران پشت سر نھضت  آنگاه توكلى بھ من اطمینان داد كھ توده) ٣٢٩.(اشتباه باشد
است، " واقع بینانھ"آزادى ھستند زیرا سیاست آن بر اساس عمل قاطع بر ضد شاه و فعالیتش 

نھ بدنبال آن پنچ دقیقھ از ایدئولوژى آن صحبت شد كھ نھضت آزادى را رھبریت روشنفكرا
هللا  وقتى كھ بھ آھستگى عنوان كردم كھ آیت. ایران معرفى كرد" جنبش آزادیخواھى"

نظریھ را گفتھ بود سرنگونى شاه ضرورتى ندارد توكلى بتندى پاسخ داد  شریعتمدارى این
 )٣٣٠."(ھاى مردم او را تنھا خواھند گذارد اگر شریعتمدارى این نظر را تأكید كند توده

 : ١٣۵٧رداد م ٣٠جلسھ مورخ    
در این جلسھ درباره . در این جلسھ تنھا آقاى دمحم توكلى و جان دى استمپل شركت دارند" 

از جملھ فاجعھ سینما ركس آبادان توكلى از اینكھ دولت . وقایع یكماه گذشتھ بحث شده است
ھرگز  چرا كھ آنھا"اند، انتقاد كرد  كھ تروریستھا و چریكھا مسئول این كار بوده" گفتھ است 

اى از جملھ آخرى او گرفتم و پرسیدم كھ آیا او  من بھ سرعت نتیجھ". كنند بھ مردم حملھ نمى
گیرى مستقیم سرباز زد اما گفت، كھ  كند؟ او از ھر نتیجھ بھ مسئولیت یا تبانى دولت اشاره مى

 ."دھد نھضت آزادى تحقیقات خودش را انجام مى
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با شركت بھرام بھرامیان و دمحم ) ٧٨سپتامبر  ٢۵( ۵٧مھرماه  ٣جلسھ بعدى در تاریخ    
كنند كھ در  شود و بنا بھ گزارش استمپل آنھا تقاضاى مالقات فورى مى توكلى تشكیل مى

 : گوید كند و مى نتیجھ استمپل با بھرام بھرامیان و توكلى مالقات مى
 ٢٣كھ در دو نفر عضو نھضت آزادى آشكارا مضطرب بودند و بھ استمپل اطالع دادند  " 

هللا خمینى را بطور واقعى در خانھ بازداشت و تحت مراقبت  سپتامبر مقامات عراقى آیت
ً   بعد از گفتن مطالبى در این رابطھ، استمپل مستقیما  مى.... اند قرار داده پرسد، كھ نھضت                                                 

 توكلى گفت كھ. آزادى در چند ماه آینده در نظر دارد چگونھ برنامھ ھایش را بھ اجرا بگذارد
كرد كھ بایستى  و فكر مى. نھضت آزادى یك تا دو سال دیگر احتیاج دارد كھ سازماندھى شود

خواھیم پیشرفتى وجود داشتھ باشد باید حداقل بطور لفظى بھ آن  مواظب دولت بود، و اگر مى
بھرامیان سپس گفت كھ باید مالقاتى بین مقامات آمریكایى كھ نفوذ ... حملھ شود( دولت)

نھضت آزادى تاكتیك خود را براى بدست . د و نھضت آزادى صورت پذیردسیاسى دارن
چنین مالقاتى چھ مقصودى را : استمپل پرسید. آوردن ھدف دموكراسى تشریح خواھد كرد

باشد؟ بھرامیان گفت اینكاربھ تشریح  كند و از آن چھ نتایجى مورد نظر مى دنبال مى
كند، ونھضت آزادى  مناسب كمك مى ھاى نھضت آزادى براى واشنگتن در سطحى سیاست

ھاى بدون خشونت كھ بھ خالص شدن از  امیدوار است كھ موافقت ایاالت متحده براى فعالیت
استمپل جواب داد، آمریكا بطور واضح وضعیت . شر سلسلھ پھلوى بیانجامد، را بدست آورد

ى ثبات وبھ عنوان كند، و شاه بھ عنوان یك نیرو برا ایران را ازدید نھضت آزادى نگاه نمى
استمپل سپس با یك تشریح پر . نگرد یك عامل اصلى براى ھدایت تغییرات دموكراتیك مى

خواھند كھ او برود  اى از اینكھ چگونھ توده ایرانیان از شاه متنفر ھستند و مى شور چند دقیقھ
یید كھ كنیم، فقط موافقت نما ما براى خالص شدن از شر او از شما تقاضا نمى. )روبرو شد

اعضاى نھضت آزادى گفتند كھ جبھھ ملى یك گروه ساختگى (.. براى تغییر بھ ما كمك كنید
با جبھھ ملى " آنھا گفتند كھ نھضت آزادى دیگر واقعا. زند است كھ بر محور افراد دور مى

اى دیگر بھ ما  نظریھ، این با چیزى كھ دو عضو دیگر جبھھ ملى از دستھ. (كند ھمكارى نمى
 ).ند، مطابقت داردگفت مى

سپتامبر  ۵٧) ٢۵مھرماه  ٣باز بنا بھ درخواست فورى نمایندگان نھضت آزادى در تاریخ  
كند و مسئلھ مورد بحث،  ، استمپل نماینده سیاسى سفارت با دو نماینده نھضت مالقات مى)۵٧

 تحت بازداشت قرار دادن آیت هللا خمینى وسیلھ دولت عراق، تماس نمایندگان نھضت با
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. زند مقامات سطح باالى ایاالت متحده و نیز سیاست نھضت آزادى در آینده دور مى
اند كھ نھضت معتقد است عراقیھا خودسرانھ این كار را  گان نھضت آزادى گفتھ نماینده

كنند و اتحاد شوروى و یا ایاالت متحده را متھم نمودند كھ بھ عراق براى انجام این كار  نمى
 . ...اند فشار آورده

مأمور سفارت بھ دو نماینده نھضت گفت كھ این نامعقول است كھ فكر كنیم ایاالت متحده " 
ایاالت متحده باید قدم بمیان بگذارد، : در این اقدام دست داشتھ، سپس دو نماینده نھضت گفتند

نماینده ارشد نھضت سپس . و ایران را براى تمام شدن این مرحلھ انتقالى دشوار كمك كند
مالقات با استمپل بمنظور ترتیب دادن تماس در سطح باال با ایاالت متحده و براى : گفت

نفر  ٣یا  ٢تواند مركب از  چنین مالقاتى مى. ارائھ نظرات نھضت آزادى درخواست شده بود
از ھر طرف باشد و ھدف آن تشریح سیاستھاى نھضت آزادى و تحصیل موافقت ایاالت 

لى كھ سلسلھ پھلوى را با بھترین منافعى كھ ھم ایران و ھم متحده براى تھیھ مقدمات انتقا
 ."ایاالت متحده دارند، بھ انتھا برسانند

آذر  ١٢، ) اكتبر  ٣١اكتبر و  ١٩(آبان  ۶مھر و  ٢٧نماینده نھضت آزادى در تاریخ    
با جان استمپل مأمور سفارت ) ٧٨دسامبر  ١۴(  ۵٧آذرماه  ٢٣و ) ٧٨دسامبر ٣(  ۵٧

در این جلسات در مورد مسائل جارى كشور و انتخابات گفتگو بعمل آمده . كند مالقات مى
 : گوید توكلى مى. است

خواھد كھ در انتخابات چنانچھ آزاد  كند و نمى كھ نھضت آزادى ھنوز بھ شاه اطمینان نمى" 
من از او سئوال كردم كھ نھضت آزادى چھ چیزى را بھ عنوان تضمین . نباشد شركت كند

تواند  توكلى گفت با این دولت ھیچ تضمینى نمى. راى انتخابات آزاد، در نظر داردھایى ب
من در پاسخ، با یك حالت ... كند كھ شریف امامى باید برود وجود داشتھ باشد، و فكر مى

شكاك گفتم كھ فشار آوردن بھ شاه براى برگزارى انتخابات آزاد، و استراتژى بھترى " تقریبا
. تواند مورد اطمینان باشد توكلى دوباره گفت كھ دولت نمى. مستمر استاز پیشنھاد خشونت 

ً             كنند كھ مخالفین جدا  انتخابات نمى من گفتم خیلى از میانھ روھا فكر مى آیا نھضت . خواھند                    
؟ آیا آنھا فقط )ھمھ را مخالف كند"(فریب دھد"درتالش است كھ ھمھ را" آزادى واقعا

اگر نھضت آزادى در مورد " ى كھ باشد، ھستند؟ خواستار قدرت سیاسى، بھ ھر قیمت
آورند؟ توكلى با  باشد چرا بجاى تظاھرات براى تضمین، فشار نمى انتخابات جدى مى

البتھ نھضت آزادى امكان انجام كارھایى را در : "صحبتھاى تند من كمى عقب كشید و گفت
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 )٣٣١."(دھد این زمینھ، مورد توجھ قرار مى
 : گوید كھ كند و بعد مى آقاى توسلى باز مسائل جارى را عنوان مى ۵٧آذرماه٢٧درجلسھ    
مھندس مھدى بازرگان و دیگر رھبران نھضت آزادى مایلند بدانند كھ نقش آمریكا چھ " 

و " در قبال حمایت خارجى و حتى حمایت بى اندازه مطبوعات آمریكا"نھضت . خواھد بود
كارمند سفارت درجواب بھ این مطلب . ستاز ادامھ حمایت آمریكا از شاه حیرت زده ا

اعتراض كرد، ولى منبع ازجواب سئوال طفره رفت و ھمچنان بھ نظر اصلى خود پرداخت، 
یعنى (این حركت باید....حمایت فعلى آمریكا از شاه براى روابط نھضت با آمریكاخوب نیست

. ده مأیوس شده استباید بھ غرب تكیھ كند وازاینكھ آمریكا، بیشتركمك نكر) حركت اسالمى
تواند زمانى كھ نھضت آزادى بر مرز موفقیت  كند و مى این اوضاع آینده را تیره مى

 .بدین ترتیب این سیاست نھ بنفع ایران است نھ آمریكا. قراردارد، بھ بستن درھا منجرشود
حركت . غیر ممكن است - منظور دولت ائتالفى با بودن شاه  - خواھد  آنچھ آمریكا مى 

آمریكا در كمك بھ مسئلھ چھ " كنند رعدآسا آن را رد مى"كند و مردم  مى آنرا تحمل نمىاسال
كمكى حاضر است بكند؟ نھضت آزادى آماده است با آمریكا كار كند، اما تالش دو جانبھ باید 

آمریكا با كمك بھ متقاعد ساختن (. یعنى رفتن شاه)متمركز باشد " راه حل واقع بینانھ"بر 
ھاى عملى را براى جایگزینى آرام  نكھ پیشنھادات شوراى سلطنت فقط چارهمردم بھ ای

كارمند سفارت یادآور شد كھ اقدام طرح ... اى بھ اوضاع نماید تواند كمك عمده باشد، مى مى
ً                                       ائتالفى حكم چتر حفاظت براى آنھا، كھ اكثرا  براى اولین بار، در حكومت شركت دارند و                                          

توسلى با متانت گوش داد و بعد گفت مشكل . خواھد داشت گیرند مشاغل خود را یاد مى
خمینى دولت ائتالفى را قبول نخواھد كرد، حركت اسالمى كھ نھضت )امام(اینجاست كھ 

تواند با راه حلى كھ سرنگونى شاه را در سر نداشتھ باشد موافقت  آزادى رھبر آن است نمى
 ."...كند

پیشنھاد بالواسطھ دائر بر ھمكارى نھضت مطالب جدید عبارت بودند از : اظھار نظر 
و اظھار نظر صریح منبع بھ اینكھ مطابق دید ) البتھ، با شرایط خود نھضت(آزادى با آمریكا 

اى است كھ  نھضت از مسیرى كھ كشور در پیش دارد، اوضاع در حال رسیدن بھ مرحلھ
ً                               حمایت آمریكا از شاه اساسا  براى آمریكا زیان آور خواھد بود لى مطمئن بودوبرخالف توس.                          

او توضیح داد كھ این اقدام مورد تصویب . كرد گذشتھ دستھایش اینطرف و آنطرف باز نمى
نھضت از نظر تثبیت شده خود كھ شاه باید برود یك . رھبریت نھضت آزادى قرار گرفتھ بود
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 )٣٣٢."(گردد ذره ھم بر نمى
ه ذكر شده است و كسانى كھ مایل عالوه بر این جلسات، چند جلسھ دیگر در اسناد منتشر   

خواھند از ریز و درشت مسائلى كھ حداقل در مجموعھ  بھ تحقیقات بیشترى ھستند و مى
جلد سوم آمده است مطلع گردند، " بخش دوم"اسنادجاسوسى احزاب سیاسى در ایران 

 .مراجعھ كنند ٢۴۴ -  ١٩١الزم است كھ بھ صفحات 
ردید،پروفسور ریچارد كاتم از زمانى كھ كارمند ھمانطوریكھ ازخالل اسنادمشاھده گ   

وزارت خارجھ در ایران بوده است با بعضى از سران نھضت آزادى و دیگران تماس و 
ولذایكى از معدود افرادى است كھ در رابطھ با ایران، دستھ . رابطھ تنگاتنگى داشتھ است

اطالعات زیادى  ھاى مختلف، افراد وشخصیتھاى آن و اھرمھاى مختلف قدرت از بندى
برخورداراست وبھ خصوص كھ وى مدتى مأمور اطالعاتى در وزارت خارجھ بوده و 
سپس بھ كارھاى پژوھشى وتحقیقاتى در دانشگاه پترزبورگ پرداختھ و یكى ازمتخصصین 

در پایان این بخش بعضى ازنظرات او را . برجستھ امور ایران وخاورمیانھ است
در پاریس كھ آنھا را در ١٣۵٧واطرافیان وى درھفتم دیماه بعدازمالقاتش با آقاى خمینى 

  .كنم تھران براى استمپل توضیح داده است گوش زد مى

 وى نظرات از بعضى و كاتم ریچارد پروفسور  ٢- ١ 
   

با آقاى خمینى و اطرافیان وى در پاریس  ١٣۵٧پروفسور ریچارد كاتم در ھفتم دیماه    
مسافرت كرده و نتیجھ نظرات خود را از مالقات با كند و سپس بھ تھران  مالقات مى

مخالفین در تھران و پاریس براى استمپل مأمور سفارت آمریكا در تھران توضیح داده و 
 :كند آنرا چنین گزارش مى ١٣۵٧دیماه  ١١استمپل در تاریخ  

اید مدبر كاتم یك روز را با اطرافیان خمینى گذرانده است و معتقد است كھ ابراھیم یزدى ب"  
خمینى بھ ) امام(كاتم دریافت كھ . خمینى باشد) امام(در گروه ) تاكتیسین(و متخصص تاكتیك 

خمینى رھبر روحانى ) امام. (مقدار زیادى كلى گراست كھ دوست ندارد وارد جزئیات بشود
 . باشد و تعیین كننده حدود جنبش اسالمى است كھ یزدى رئیس ستاد وى مى

مثل تماس با گروه موسى صدر در لبنان و با بومدین  زاده صادق قطب كاتم تماسھاى اصلى 
 .با قذافى متغییر است چون ھردو خل ھستند زاده رابطھ قطب. درالجزایر را تشریح كرد
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افراد ... خمینى اظھار داشت كھ او عالقمند نیست كھ مالھا دولت را بدست بگیرند) امام( 
كمى بھتر از یك وھابى "دانند  ا یك مرتجع مىخمینى ر) امام(تحصیل كرده در ایران 

 ".سعودى
خمینى در داخل ایران، كاتم گفت رھبر واقعى سازمان ) امام(در رابطھ با موضوع سازمان  

كند و رابط اصلى با  سید دمحم بھشتى یكى از مالھاى قلھك است كھ جنبش را ھدایت مى
نى و آیت هللا منتظرى رھبران اصلى آیت هللا طالقانى، آیت هللا رفسنجا. باشد پاریس مى

شكى وجود ندارد كھ بھشتى و گروه او متشكل از مالھاى " افتخارى ھستند، ولى قطعا
جوانتر و ھمكاران غیر روحانى منجملھ حسن نزیھ، رئیس مترقى كانون وكالء كار اصلى 

 .یستبازرگان رھبر افتخارى مھمى است ولى یك سازمانده واقعى ن. دھند را انجام مى
این از طرف یك دوست . كاتم گفت نھضت آزادى دولت بختیار را تحمل خواھد كرد 

برجستھ كاتم از نھضت آزادى، بھرام بھرامیان و دو عضو دیگر چیزى كھ كاتم بھ عنوان 
موافقت با دولت بختیار مخالفت . كادر مركزى نھضت آزادى توصیف نمود عنوان شده است

درنظر " خمینى دردرازمدت قطعا)امام(گوید كھ جنبش  كاتم مى.. ..كند با شاه را متوقف نمى
كند  كاتم فكر مى. خمینى یك حزب سیاسى تشكیل دھد) امام (دارد كھ براساس جذبھ روحانى 

كند بدست  ھاى مجلس را كھ برسرآن رقابت مى كھ چنین حزبى تمام كرسى
سازمانى خودشان براى  خمینى نسبت بھ قدرت) امام(كاتم گفت آدمھاى ....خواھدآورد

تواند  كرد كھ نھضت آزادى مى كاتم فكرمى... كشاندن مردم بھ خیابانھا خیلى مغرورھستند
نفراز  ٣یا ٢پیدا كند وبا این نظركھ فقط ) كشور(افراد كافى خوبى براى اداره كردن 

 رسد كھ تجربھ و شعور الزم براى اداره وزارت رھبریت قابل رؤیت نھضت آزادى بنظرمى
كاتم توافق داشت كھ این بھ ھر صورت . را دارا باشند مخالفت نمود) مدرن(ھاى جدید  خانھ

تمام مخالفینى كھ كاتم آنھا را . ماند مسئلھ اصلى است و گفت جاى زیادى براى شك باقى مى
دیده بودھم رأى بودندكھ آشوب بیشتر بھ قطبى شدن بین جنبش اسالمى وحزب توده 

توده در یك چنین قطبى شدن برنده اصلى است، چونكھ سازمانش حزب . منجرخواھد شد
ً                                                                   ھنوزواقعا  شناختھ شده نیست و خیلى ازرھبران سابقش ھمین اواخراززندان بیرون آمده . اند          

اى براى یك توافق  كاتم متذكر شد كھ این فشارى روى نھضت آزادى وارد نمود كھ چاره
 )٣٣٣". (خمینى غلبھ كند)امام(ناپذیر  اى كھ برخط سازش بیندیشد،ولى نھ بھ اندازه

: آید این است كھ نتایج مھمى كھ از بررسى اسناد ذكر شده در این بخش بدست مى   



٢٦١     

  

ھا با در باغ سبز نشان دادن بھ مخالفین شاه از ھر دستھ و گروه و تلویحى  آمریكائى
اند و در  را دادهفھماندن اینكھ شاه رفتنى است بھ آنھا جرأت و شھامت وارد شدن بھ میدان 

 - در ایران و آمریكا  - نتیجھ با بازكردن راه تماسھاى مداوم مخالفین با مقامات آمریكائى 
مراحل مختلف انتقال قدرت از رژیم پھلوى را بھ رژیم بعدى با كمك و نظرات مخالفین 

اییھا رھبران نھضت آزادى و نیز دیگران از اینكھ ارتباطات آنھا با آمریك .اند بررسى كرده
اند و این  فاش شود و در معرض افكار عمومى مردم ایران قرار بگیرد وحشت داشتھ

 .                                                       ً         وحشت آنھا از خالل گفتگوھایشان با مأمور سفارت آمریكا كامال  پیدا است
اند، از روى صداقت و یگانگى بھ ملت ایران  آیا ھنوز كھ ھنوز است اینان حاضر شده   

شاه بنا بھ ھر دلیلى با آمریكا و این و آن رابطھ را بگویند كھ ما براى بیرون كردن 
متاسفانھ آنھا حتى اینقدر وحشت داشتند . ایم و نظر ما از این روابط اینھا بوده است داشتھ

یعنى رابطھ و تماس با ھایزر  - كھ وقتى تنھا یك مورد از این روابط اوایل انقالب آشكار شد 
از یادش "یكى . ى از بیان رابطھ خود طفره رفتمورد سئوال واقع شدند ھر كسى بھ نحو - 

و حاال " تماس شاید بوده باشد"كرد  سومى فكر مى" دانست نمى"آن دیگرى " رفتھ بود
 . چیزى از آن بیاد ندارد و یا شاید ھایزر با این و آن تماس گرفتھ است

د با مخالفین پروفسور كاتم كھ یكى از افراد مطلع در انقالب ایران است با تماسھاى خو   
بھ  ۵٧دیماه  ١١در تھران و پاریس و با تماس با آقاى خمینى صریح و روشن در تاریخ 

 :گوید استمپل كارمند سیاسى سفارت مى
ابراھیم یزدى در گروه خمینى مدبر و متخصص تاكتیك است و از گردانندگان گروه  -  

 .خمینى است و رئیس ستاد اوست
آیت هللا . ن سید دمحم بھشتى و رابط اصلى با پاریس اوسترھبر سازمان خمینى در ایرا -  

طالقانى، آیت هللا رفسنجانى و آیت هللا منتظرى رھبران اصلى افتخارى ھستند ولى كار 
 .دست گروه بھشتى است

 .دھنده واقعى نیست بازرگان رھبر افتخارى مھمى است ولى یك سازمان -  
ساس قدرت معنوى خمینى وزیر سپر او حزب جنبش خمینى در نظر دارد در آینده بر ا -  

 .ھاى مجلس را بدست خواھد آورد سیاسى تشكیل دھد و این حزب در آینده تمام كرسى
كند، آیا جاى سئوال نیست كھ  پروفسور ریچارد كاتم كھ باصراحت این مطلب را بیان مى   

جمھورى  دانست كھ با قدرت خمینى حزب مى ١٣۵٧وى از كجا در تاریخ ھفتم دیماه 
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ھاى مجلس را قبضھ خواھدكرد؟ آیا جز  اسالمى تشكیل خواھد شد و این حزب تمام كرسى
 این است كھ بایستى وى با سران و بویژه دكتر بھشتى در ارتباط بوده باشد؟

فشار وارد كردن بر نھضت آزادى براى چاره اندیشیدن بھ توافقى با بختیار نباید بھ  -  
رساند كھ  و آیا این بھ تنھایى نمى. ناپذیر خمینى غلبھ كند سازش اى باشد كھ بر خط اندازه

 اند؟ آقاى خمینى و روحانیت با آمریكا خارج از نھضت آزادى، روابط و قرارومدارى داشتھ
ھا افراد و سازمانھا را دست چین  شود كھ آمریكایى از خالل نظرات كاتم چنین مستفاد مى   

هللا طالقانى و منتظرى را بصورت یك سمبل  آیت. اند هخط كلى كشید زاده كرده روى قطب
و با نھضت آزادى بصورت پلى براى انتقال قدرت از سلسلھ پھلوى بھ . كنند نگاه مى

                                         ً آنھا روى بھشتى و حزب جمھورى اسالمى كھ بعدا  . اند دستگاه روحانیت حساب باز كرده
اى باز  ع نداشت حساب ویژهبوجود خواھد آمد و تا آن روز كسى از وجود چنین حزبى اطال

  .گیریم دنبالھ روابط را پى مى. اند كرده

 ھا غربى با آزادى نھضت سران مستقیم غیر روابط - ٣ 
 

اند و در بند الف و  با آمریكا داشتھ" عالوه بر روابطى كھ سران نھضت آزادى مستقیما   
گروھھاى دیگر  و یاب بطور اختصار ذكر گردید، آنھا غیر مستقیم و از طریق شخص ثالث 

اند، از جملھ از طریق دكترعلى امینى، مھندس  با آمریكا و غرب غیر مستقیم رابطھ داشتھ
مھندس بازرگان و بعضى از .... اى، تیمسار قره نى، دكتر بھشتى و هللا مقدم مراغھ رحمت

تبادل  سران نھضت آزادى با دكتر على امینى، از قدیم رابطھ داشتھ و مسایل كشور را با ھم
نیز ھر دو در انجمن مكتب الرضا  ١٣۵۴اند و در این اواخر یعنى از سال  كرده نظر مى

كردند و با ھم رابطھ داشتند و چون على امینى از قدیم االیام از طرفداران آمریكا  شركت مى
براى اجراى اصالحات ارضى بھ نخست  ١٣٣٩ھا نیز او را در سال  بود و آمریكایى
. كرده است ھا در رابطھ بوده و با آنھا مشورت مى بنا بر این با آمریكایى وزیرى رساندند،

ھا  در بحران انقالب نیز على امینى بھ مرز نخست وزیر ھم رسیده و مرتب با آمریكایى
بعضى از سران نھضت نیز كھ با او در تماس بوده از نظرات . كرده است تبادل نظر مى

ھا  اند و نظرات خود را از طریق او نیز بھ آمریكایى شده ھا و خود او مطلع مى آمریكایى
مذاكرات ده  ۵٧و بنا بر اسناد سفارت آمریكا آقاى ناصر میناچى در آذر ماه . اند رسانده مى
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 .كرده است اى با على امینى و شریف امامى داشتھ و مسائلى را رد و بدل مى روزه
ه و با سران نھضت نیز دوست و دررابطھ از افراد مھم دیگرى كھ با آمریكا در رابطھ بود   

مراد  ٢٨تیمسار قره نى كھ در كوتاى . شود نام برد نى را مى هللا قره بوده است، تمیسار ولى
ارتش شده است و در  ٢و بعد رئیس ركن ) ٣٣۴(سیا علیھ دكتر مصدق شركت داشتھ

یت كامل حما ١٣٣٨خود علیھ حكومت دمحمرضا شاه در سال ) ٣٣۵(رابطھ با كودتاى 
ھا لو داده شد و در  آمریكا را براى خود كسب كرده بود، ولى كودتاى وى وسیلھ انگلیسى

ھا،  نتیجھ اول، از كار بركنار و بعد دستگیر شد ولى بخاطر برخوردارى از حمایت آمریكایى
 .از اعدام او صرفنظر شد، اما از ارتش اخراج گردید

قال قدرت از شاه بھ رژیم خمینى نقش ایفا كرده نى یكى از افرادى است كھ در انت قره   
       ً                                                ً               وى شخصا  از طریق ارتباط با ارتشبد حسین فردوست و ھم مشخصا  ارتشیان را از . است

              ً                      داشتھ و احتماال  بھ علت ھمین نقش بوده  دست زدن بھ ھرگونھ عمل علیھ انقالب برحذر مى
پیروزى انقالب و در روزھاى گیرد و تا  است كھ او ریاست ستاد مشترك ارتش را بعھده مى

البتھ آقاى  .ن نھضت در ارتباط دائم بوده استبحرانى با مھندس بازرگان و دیگر سرا
نى پس از تشكیل دولت موقت، با دولت و آقاى مھندس بازرگان بر سر مسائل ارتش و  قره

اد كل كردستان اختالف پیدا كرد كھ در نھایت، این اختالفات موجب شد كھ وى از ریاست ست
 .ارتش استعفا بدھد

و دیگران بھ نویسنده بعد ازآنكھ ) حاج لطفی(= ل  –نى ح بنا بھ گفتھ رئیس محافظین قره   
نى از سمت خود استعفا داد، آقاى خمینى او را خواست و بھ قم دعوت كرد و  تیمسار قره

ده باش و ایكھ در قم با آقاى خمینى داشت، آقاى خمینى بھ او گفتھ بود، آما در جلسھ
. وزیرانت را انتخاب كن كھ بھ ھمین زودیھا، شما بھ نخست وزیرى منصوب خواھید گردید

بویژه مرحوم مھدس  مطلعین دیگر. نى نیز آمادگى خود را اعالن كرده بود تیمسار قره
نى در ھمان سفر و بعد از  بھ نویسنده اظھار داشتند كھ تیمسار قره صادق امیر حسینی

بھرحال بعد از . خمینى بطور پنھانى با آقاى شریعتمدارى نیز دیدار كرده بود مالقات با آقاى
البتھ اعالن شد كھ وى وسیلھ گروه . نى ترور شد این جلسھ بفاصلھ چند روزى تیسمار قره

ً                فرقان ترور شده است، ولى احتماال  ترور تیمسار قره نى در رابطھ با نامزدى وى بھ نخست                                
 : صدر در حاشیھ نوشتھ است آقاى بنى. ارتباط نبوده استوزیرى از طرف خمینى بى 

مطھرى ھم چند روز بعد از آنكھ نزد اینجانب آمد و ابراز نگرانى كرد توسط ھمان گروه " 
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 )٣٣۶."(كشتھ شد
ھا مطلع  از افراد دیگرى كھ سران نھضت آزادى از طریق آنھا از نتیجھ نظرات آمریكایى   
اند، بعضى از سران جمھورى اسالمى از جملھ دكتر بھشتى  ردهك شده و یا تبادل نظر مى مى

بدلیل اینكھ آقاى بھشتى در ایران نقش ھمآھنگ كننده روحانیون . شود نام برد را مى
طرفدار خمینى و رابط او را داشتھ و سازمانده تشكیالت خمینى بوده است و از پیش بر سر 

با او ) ٣٣٧(است كھ سران نھضت دولت مھندس بازرگان توافق شده بود، لذا طبیعى
مراوده داشتھ و نتایج بعضى از مذاكرات و گفتگوھاى خود را تا آنجا كھ خود صالح 

اند و  كرده داده است و آنھا نیز نظرات خود را مبادلھ مى دانست در اختیار آنھا قرار مى مى
سوسى از روابط گرچھ در اسناد النھ جا. رسیده ھا مى از این طریق نیز بھ نظر آمریكایى

اند ولى جاى شك و شبھھ نیست كھ دكتر بھشتى از  بھشتى با آمریكا، چیزى را انتشار نداده
ھا بود و ھم در آمریكا و ھم در ایران با آنھا  جملھ كسانى است  كھ در ارتباط با آمریكایى

ً              در جاى خود بھ این مسئلھ خواھم پرداخت و فعال  بھ ھمین نكتھ . مذاكره كرده است قناعت                                           
سید دمحم بھشتى بھ " :گوید مى ۵٧دى  ١٨شود كھ استمپل در گزارش خود در تاریخ  مى

 و یا ) ٣٣٨" (مثابھ كلید رھبرخمینى براى سفارت شناختھ شده است
 ) ٣٣٩" (مذاكراتش با ژنرال ھایزر بارھا انتشار پیدا كرده است" 
ھا  یر مستقیم با آمریكایىاى و دیگران نیز غ البتھ سران نھضت از طریق مقدم مراغھ 

             ً           شدند و متقابال  نظرات خود  ھا مطلع مى رابطھ داشتھ و از نظرات جناحھاى مختلف آمریكایى
  .اند رسانده را از ھمین طریق بھ گوش آنھا مى

 ھا غربى با كشور از خارج در آزادى نھضت روابط -  ب 
   

ھا داشتھ است، روابطى  ىمنظوراز روابطى كھ نھضت آزادى در خارج از كشور با غرب   
ھا ایجاد كرده و  اند با غربى است كھ بھ وسیلھ فرد و یا افرادى كھ در خارج از كشور بوده

اند واال  بھ عنوان نماینده و یا نمایندگان و یا طرفداران نھضت، فعل و انفعاالتى داشتھ
ما براى  .ھا روابط خارجى است ھا و یا شرقى طبیعى است كھ مجموعھ روابط با غربى

اند،  ھا در ارتباط بوده با غربى سھولت و درك بھتر مطلب و نیز معلوم شدن افرادى كھ
یكى از رابطین مھم نھضت آزادى در خارج از كشور . ایم اینگونھ آنھا را تقسیم بندى كرده
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. دى. بھ طوریكھ از خالل بحثھاى سران نھضت آزادى با مأمور سیاسى سفارت جان
از زمانى كھ او كارمند وزارت ) ٣۴٠.(، پروفسور ریچارد كاتم استآید استمپل برمى

خارجھ آمریكا در ایران بوده است با او در ارتباط بوده و ھمچنان این ارتباط را تا دوران 
ھاى شود كھ از طریق كانال مىالبتھ از ھمین بحثھا معلوم . اند انقالب و بعد از آن حفظ كرده

ولى مھمترین نمایندگان نھضت آزادى ) ٣۴١.(اند ارتباط بودهر ھا د دیگرى نیز با آمریكایى
در خارج از كشور در آمریكا دكتر ابراھیم یزدى و در اروپا و بھ خصوص فرانسھ صادق 

و دكتر   زاده اما چون عمده ارتباطات بھ آقاى صادق قطب. توان نام برد را مى زاده قطب
كنیم و نتیجھ اطالعات  حلھ بھ این دونفر اكتفا مىگردد، ما نیز در این مر ابراھیم یزدى بر مى

 .كنیم و تحقیقات دیگر را بھ چاپھاى بعدى این اثر واگذار مى

 زاده قطب صادق - ١ 
   

با انقالب و آقاى   زاده در فصل اول و دوم این اثر در مورد نقش آقاى یزدى و قطب   
ل جبھھ ملى دوم و ایجاد جبھھ ملى ام كھ بعد از انحال ام و متذكر شده خمینى توضیحاتى داده

صدر، دكتر تقى  ھمھ این آقایان یعنى صادق قطب زاده، ابوالحسن بنى ١٩۶٣سوم از سال 
تحت نام جبھھ ملى سوم و دكتر مصدق ... زاده، دكتر كارگشا، دكتر حسن حبیبى و

ارگان  دادند وبا كمك و ھمیارى یكدیگر خبرنامھ ھاى مبارزاتى خود را سازمان مى فعالیت
بھ بعد  ١٣۵١ولى از سال . كردند جبھھ ملى سوم، انتشارات مصدق و مدرس را منتشر مى

ابتداء دست بھ انتشار . و دكتر یزدى آغازیدن گرفت  زاده آھنگ جدایى از طرف قطب
زدند و از آن ببعد نیز با وجودیكھ كم و زیاد با ھم ارتباطى داشتند و " پیام مجاھد"روزنامھ 

ً            كردند، ولى عمال  بھ صورت دو  ھا با ھم مى ارى اندكى در بعضى از زمینھگھگاھى ھمك               
 ً    ا  بھ ھا تقریب ایھا و نھضتى ھاى مختلف در آمدند و الجرم جبھھ گروه متفاوت و با مرزبندى

. و سران جبھھ و نھضت نیز كم و زیاد از آن آگاه بودند صورت دو گروه رقیب درآمدند
شد  از جملھ مھندس بازرگان وقتى با این سئوال مواجھ مىالبتھ در مواقعى رھبران نھضت 

ً               كھ آیا شما در خارج از كشور نماینده و فعالیتى دارید؟ بنا بھ دالیلى مثال  امنیتى و غیره                                                                      
 : داد جواب مى

خیر؛ اما مدتى كھ ما در زندان بودیم، نھضت آزادى ایران در خارج از كشور تشكیل شد " 
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آنھا . اند ان افراد گذشتھ ھستند و برخى دیگر بعدھا بھ آنھا پیوستھكھ بعضى از افراد آنھا ھم
اما بھ لحاظ . بلحاظ عالقھ بھ اصول و سنن گذشتھ نھضت، كم و بیش بدنبال نھضت ھستند

 )٣۴٢."(عدم ارتباط آنھا مستقل ھستند و نامشان نھضت آزادى خارج از كشور است
اند روشن است كھ  را مطالعھ كرده" پیام مجاھد"ھاى مختلف  بر كسانى كھ شماره   

نھضت آزادى خارج از كشور در تماس و ارتباط با سران نھضت در داخل كشور بوده و تا 
با توجھ بھ وضعیت و شرایط متفاوت داخل و - حدودى مبلغ و ناشر افكار و مواضع آنھا 

اوج پیروزى البتھ در پاریس و در . اند بوده - ھا و دیدھا خارج از كشور، اختالف سلیقھ
ً                  ھم كھ اكثرا  بھ ایران برگشتند، انقالب عضو نھضت آزادى بودند، ولى جریان انقالب و            

در پاریس با مرحوم طالقانى   زاده عوامل در داخل كشور باعث شد كھ اول صادق قطب
اى صادر كرد و از نھضت جدا شد و سپس بھ عضویت شوراى مركزى حزب  اطالعیھ

ان جدى حزب مخالفلى سریع آن را نیز رھا كرد و از ه وخیجمھورى اسالمى درآمد
نفره ای بھ رھبر مھندس سحابی  ١٢جمع بعد از او نیز ) ٣۴٣.(جمھورى اسالمى شد

اى اعالن  دچار استحالھ شدند و انفصال خود را از جمع نھضت آزادى طى اعالمیھ
 )٣۴۴.(كردند

سوریھ و عراق و نیز بعضى  لیبى،الجزایر، لبنان،بیشتربا كشورھاى  زاده صادق قطب   
ازارباب جراید در لبنان و سوریھ درارتباط بود و فعالیت ھایى داشت كھ در خالل 

مواضع آنھا بھ خصوص نسبت بھ سوریھ، لبنان، " پیام مجاھد"ھاى مختلف  شماره
ً          نھضت مقاومت فلسطین وامام موسى صدر كامال  آشكار است البتھ او با بعضى از .                                       

و صاحبان جراید در فرانسھ نیز در ارتباط بوده و با بعضى از شخصیتھاى حقوقى 
كھ بعضى از آنھا در مذاكرات او با بعضى از . ھا نیز مذاكراتى انجام داده است آمریكایى
ھا در اسناد النھ جاسوسى آمریكا از انتشارات دانشجویان پیرو خط امام آمده  آمریكایى

مین مذاكرات سفر كرده است و با رابرت مانتل، او چندین بار نیز بھ آمریكا جھت ھ. است
 ١٧و بھ طورى كھ رابرت مانتل در تاریخ  اتم و دیگران تماسھایى داشتھ استریچارد ك

كند صادق بھ آمریكا رفتھ و با وى مذاكره  گزارش مى) ١٣۵٧دیماه  ٢٧( ١٩٧٩ژانویھ 
 :كرده است كھ چند نكتھ آن از این قرار است

ً                                           جراید ظاھرا  وى از دستیاران كلیدى و سخنگوى آیت هللا خمینى  طبق گزارشھاى اخیر"             
ھا كھ چھ در داخل و چھ در خارج از حكومت،  او بھ آمریكا آمده است تا با آمریكایى. است
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او و سازمانش از ... داند با امور ایران آشنایى دارند تماس برقرار كند تا آنجایى كھ او مى
او بھ ویژه در . كند، ھستند لھایى كھ آمریكا از آن دفاع مىتحسین كنندگان آمریكا و ایده آ

آمد خشنود بود و  تاكیدى كھ بر روى حقوق بشر كھ بھ وسیلھ حكومت كارتر بعمل مى
... دید تا سیاستھاى حكومت كارتر را تحت تاثیر قرار دھد فرصتى براى خود مى

بھ من داد كھ عبارت بود از اطالعاتى را كھ بوسیلھ سازمان او منتشر شده بود  زاده قطب
او از لحاظ ایدئولوژیك ضد آمریكایى بنظر  ...م آیت هللا خمینىبنا ١٩٧٨اوت  ٢٢اعالمیھ 

 )٣۴۵."(رسد نمى
كند و بھ طورى  بعد از كنفرانس گوادلوپ آقاى خمینى از موضع ژیسكاردستن تشكر مى   

رانسھ وسیلھ صادق كھ آقاى دكتر یزدى نقل مى كند، اطالع امام از موضع دولت ف
 :كند دكتر یزدى چنین گزارش مى. بوده است زاده قطب

بھ این ترتیب كھ یك ھفتھ قبل از كنفرانس گوادلوپ، وزارت خارجھ فرانسھ با صادق " 
او :.... اند را ھمچنین بیان كرده زاده گیرد، علت تماس آنھا با صادق قطب تماس مى زاده قطب

" داماد پیامبر"ك بود، در واقع بھ آن حد نزدیك بود كھ بنام بسیار بھ آیت هللا خمینى نزدی
ھا مشغول تھیھ تداركات كنفرانس گوادلوپ بودند، و مطمئن بودند  فرانسوى. شناختھ شده بود

خواستند كھ براى آنھا روشن  زاده كھ مسئلھ ایران در كنفرانس مطرح خواھد شد، لذا از قطب
ینى، چھ نوع سیاستھایى از جانب ایشان اتخاذ خواھد كند كھ در صورت پیروزى آیت هللا خم

اى تحلیلى تھیھ و براى  در زمان بسیار كوتاه و با سرعت بیسابقھ زاده صادق قطب. شد
كمى بعد از سفر رئیس : گیرى كرد سپس مسئلھ را پى. وزارت خارجھ فرانسھ فرستاد

تحقیق كند آیا رئیس جمھور خواھد كھ  مى زاده جمھور فرانسھ بھ گوادلوپ آیت هللا از قطب
بھ رئیس جمھور  زاده فرانسھ مسئلھ ایران را در كنفرانس مطرح خواھد كرد و آیا تحلیل قطب

تماس گرفت و بھ او پاسخ داده شد كھ بلھ  زاده در ظرف چند ساعت قطب. داده شده است
را دیده  زاده رئیس جمھور مسئلھ ایران را در كنفرانس مطرح خواھد كرد و او تحلیل قطب

 .است
بقدرى رئیس جمھور را  زاده عالوه بر این نماینده وزارت امور خارجھ گفت تحلیل قطب 

تحت تاثیر قرار داده است كھ ژیسكاردستن بھ كارتر توصیھ خواھد كرد كھ با دولت احتمالى 
بھ نظر . هللا خمینى خواھد بود، وارد مذاكره شود جدید تھران كھ ریاست معنوى آن با آیت

 )٣۴۶."(این تماس را بھ اطالع امام انجام داده است زاده رسد كھ قطب مى
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بكار برده است ولى از گفتار و لحن " رسد بھ نظر مى"با وجودیكھ آقاى دكتر یزدى كلمھ    
ً                   آشكار است كھ آقاى خمینى و دكتر یزدى كامال  در جریان تحلیل قطب" یزدى كامال و   زاده                                         

اند، ولى این تحلیل و مواضع چھ بوده است و  بھ قدرت بوده مواضع خمینى بعد از رسیدن
دكتر یزدى در این . اند كھ چھ سیاستى را در پیش خواھند گرفت اند و گفتھ چھ قولى داده

صدر و دیگران در جریان  شود كھ آقاى بنى عالوه بر این آشكار مى. مورد خاموش است
صدر مكتوم  مسئلھ را از آقاى بنى اند و این رابطھ و بسیارى از روابط دیگر نبوده

ً      كامال  حذف و  زاده ھم، قطب از  زاده  قطب متعاقب جدایى یزدى و. اند نگھداشتھ صحنھ  از     
 .خارج گردیده است

عالوه براینھا، آقاى سرھنگ غالمرضا نجاتى در جلد دوم تاریخ بیست و پنج سالھ ایران    
كھ مشروح آن . اند ینى سھ دیدار داشتھنمایندگان دولت فرانسھ با آقاى خم: نویسد مى

در خالل . توانند بھ آنجا مراجعھ كنند عالقمندان مى. كتاب آمده است١٧١- ١۶٢درصص 
ھا با مقامات جمھورى اسالمى قبل از پیروزى انقالب و بعد  مذاكرات و روابطى كھ خارجى

 :اند از آن داشتھ، شناخت خود را از وى چنین ارائھ كرده
گوید كھ ظرف دو سال  شناختھ بھ ما مى را سالھاست مى زاده د آمریكایى كھ قطبیك استا - ١ 

ً                در میان اطرافیان خمینى ظاھرا  تغییر یافتھ است زاده گذشتھ موقعیت قطب " سابقا.                             
معذالك دو سال گذشتھ این . داد شخصیت مسلط بود كھ یزدى بھ او احترام نشان مى زاده قطب

 .اند ت بایكدیگر مساوى شدهدونفر از لحاظ درجھ و موقعی
                                ً    را صاحب گرایش چپ از مركز و شدیدا  ضد  زاده سیاسى، قطب) ٣۴٧(این استاد فلسفھ - ٢ 

 .كمونیست توصیف كرده است
عرفات داشتھ است، او از قرار معلوم نسبت بھ مناسبات خوبى با بومدین و زاده بقط - ٣ 

سى صدر روابط نزدیك داشتھ و در كند او با مو ھا نفرت دارد و اسد را تحسین مى عراقى
مناسبات او با قذافى درجات شدید و ضعیف داشتھ . امور شیعیان لبنان دست داشتھ است

 .است
 .در تھران است) بھشتى و بازرگان(     ً                        ظاھرا  مورد احترام گروه خمینى  زاده قطب - ۴ 
ه آمریكا را زاده را از ایاالت متحد سرانجام وزارت امور خارجھ دیدار احتمالى قطب - ۵ 

 )٣۴٨.(چندبار پیامھاى تلفنى از نصیر افشار دریافت كرده است
و روابطش انتشار پیدا كرده   زاده با بررسى مجموعھ اسناد و مداركى كھ در مورد قطب   
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ازآن  بلحاظ پشتیبانى و سازمانى،  زاده قطبم بر آنھا معلوم شده است كھ آقاى است كم ك
مینى و نیز سازمان نھضت آزادى برخوردار نیست و آنھا نیز چنان پشتیبانى محكمى نزد خ

. اى برایشان خطر ایجاد كند بھ او اعتماد ھمھ جانبھ ندارند و بنابراین ممكن است در مرحلھ
دھند و  بھ ھمین دالیل است كھ آنھا او را در حلقھ ستون فقرات ارتباطى خود قرار نمى

با وجود ھمھ این واقعیات چون  .دارند اه مىارتباطات خود را با او در سطح محدودى نگ
ھاى سیاسى گذرانده بود، با بعضى از  عمرى را در مسائل مبارزاتى و فعالیت زاده آقاى قطب

 - حقوقى، سیاسى، اجتماعى، مذھبى، چریكى- كشورھا و اشخاص و شخصیتھاى گوناگون 
مداد شده بود و توجھ در طول زمان رابطھ داشت و یكى از افراد حاضر در صحنھ مبارزه قل

ً                                وى گرچھ شدیدا  ضد كمونیست بود ولى كمتر بدنبال . بسیارى را بھ خود جلب كرده بود              
دانست و با  مسائل زیر بنایى عقیدتى و ایدئولوژیكى بود و اینگونھ مسائل را بازى مى

كسانى كھ دنبال اینگونھ مسائل بودند خیلى دم خور نبوده، مگر بھ خاطر مسائل سیاسى، 
او كمتر دیگران را در . كرد و ھمھ راه حلھا را در راه حل سیاسى و نظامى خالصھ مىا

 . دانست مسائل مبارزاتى و سیاسى صالحیتدار مى
با فعالیت تحت نام جبھھ ملى دوم و سپس سوم، نھضت آزادى، اتحادیھ  زاده آقاى قطب   

ایندگى آقاى خمینى و داشتن و انجمنھاى اسالمى دانشجویان در اروپا، آمریكا و كانادا و نم
اى از سران كشورھا، بسیارى از شخصیتھاى حقوقى  ایجاد كردن كانالھاى ارتباطى با عده

و سیاسى و مطبوعاتى غرب و خاورمیانھ و سازمانھاى مختلف سیاسى و چریكى، از 
و بھ ھمین علت چون در مراحل اولیھ انقالب و . اطالع وسیع و امكاناتى برخوردار بود

كردند، ھمھ نوع امكانات در اختیارش  گیرى آن، نیاز بھ وجود او را احساس مى اوج
و بعید نیست كھ بھ خاطر دانستن ھمین . دادند گذاشتند و بیش از پیش بھ او بال و پر مى مى

اطالعات و بخصوص مطلع بودن از زدو بندھاى بعضى از سران انقالب و جمھورى 
ھا براى انجام  اس با عربستان و سپس رابطھ با آمریكایىاسالمى با غرب و نیز بخاطر تم

كودتا بود كھ سرانجام لو داده شد و با اجازه آقاى خمینى تصمیم گرفتھ شد كھ بھ طور 
 .و خود را از شرش و لو رفتن اطالعاتش رھا سازند) ٣۴٩(فیزیكى او را حذف كنند

دستانى نظامى كشور بھتر از خود مسئولین جمھورى اسالمى و مسئولین اطالعاتى و دا   
دانستند كھ اتھامى را كھ بھ عنوان كودتا علیھ امام بھ او بستند و بھ خاطر عملى  ھمھ مى

بود تا یك واقعیت، " شو"كھ ھیچ واقعیت خارجى بھ خودش نگرفتھ بود و بیشتر شبیھ یك 
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امى انقالب اى كھ از آقاى ریشھرى دادستان نظ در مصاحبھ. او را بھ جوخھ اعدام سپردند
بعمل آمد و از صدا و سیماى جمھورى اسالمى ایران  زاده در رابطھ با مسئلھ كودتاى قطب

ما مدتھا بود :                  ً                                                پخش گردید، تلویحا  بھ این مسئلھ اشاره كرد، كھ مضمون حرف او این است
ھ زاده باخبر بودیم، اول تصمیم گرفتیم كھ مسئل ھا و فعل و انفعاالت آقاى قطب كھ از فعالیت

ھاى شما مطلع ھستیم،  را با او در میان بگذاریم و بھ او بگوییم كھ از ریز و درشت فعالیت
. و تمام ھم كردند.                                 ً                                   دست از این كارھا بردار، ولى بعدا  تصمیم گرفتیم كھ مسئلھ را تمام كنیم

كھ  بھ طور جداگانھ مسائلى را با نگارنده در میان گذاشتند  زاده دو نفر از دوستان آقاى قطب
 اولى: ھا بود حاكى از بعضى از اطالعات او در رابطھ با زدو بندھاى سران انقالب با غربى

     :براى نگارنده چنین تعریف كرد امیر ناطقی
گذارند كھ  بعد از پیروزى انقالب و ھمكارى با آقاى قطب زاده، متوجھ شدم كھ آخوندھا نمى 

كنند، لذا چندین بار مسئلھ را با آقاى  نابود مى كشور آرام و قرار بگیرد و دارند ھمھ چیز را
توانم ھمكارى كنم چون بر من  در میان گذاشتم و بھ او گفتم كھ دیگر من نمى زاده قطب

زاده مرا  ھر بار آقاى قطب. گذارند كھ كارى انجام بشود آشكار شده است كھ اینھا نمى
شود، صبر داشتھ باش، من  گفت نگران نباش ھمھ امور درست مى داد و مى دلدارى مى

باالخره یك مرتبھ من . دانم كھ اینھا ماندنى نیستند اطالعاتى دارم كھ تو ندارى و من مى
گویى، آنھا دارند ھمھ چیز را  مسئلھ را جدى گرفتم و گفتم كھ تو ھر مرتبھ چنین و چنان مى

وب اگر خ. شود گویى كھ درست مى كنند ولى تو مى كنند و ھمھ را حذف مى قبضھ مى
  اطالعاتى دارى بھ ما ھم بگو كھ مسئلھ از چھ قرار است؟

من اطالعات، اسناد و مداركى از اینھا دارم كھ اگر آنھا را : گفت زاده در جواب آقاى قطب   
من بھ او پیشنھاد كردم كھ این مدارك را جایى . دھد فاش كنم دودمان اینھا را بباد مى
یعنى  - و بعد از این حرفھا گفت كھ اینھا . ام خفى كردهبفرست، او گفت من آنھا را جایى م

اند ولى تو ناراحت نباش و خیالت راحت  بھ ما خیانت كرده - آقاى خمینى و روحانیون 
  . اند كھ اینھا را ببرند بھ ما قول داده) ھا یعنى غربى(باشد، آنھا 

بھ   زاده آقاى قطب چند شب قبل از اینكھ: برایم چنین نقل كرد) یعنی حبیب رحیمی(دومى 
اتھام كودتا علیھ آقاى خمینى دستگیر شود براى دیدار و مذاكره با وى بھ منزلش رفتم و 

من كھ . یمگو پرداختمثل ھمیشھ با ھم در مورد مسائل جارى كشور و انقالب بھ بحث و گفت
كردم بھ او پیشنھاد  احساس مى  زاده آقاى قطبسنگین و خطرناك براى اوضاع را سخت 
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. آید كردم كھ ھمھ این مسائل را رھا كند و بھ خارج از كشور برگردد تا ببینیم چھ پیش مى
بھ كجا بروم؟ بروم بھ خارج كھ مدت بیش از : در جواب پیشنھاد من گفت  زاده آقاى قطب

بیست سال در آنجا با رژیم شاه مبارزه كردیم و كوشش كردیم كھ رژیم اسالمى را جایگزین 
بروم پیش . این رژیم چنین وضعى پیدا كرده است: ھا بگویم بھ این خارجى آن سازیم، حال

. ھا و زدو بندھاى آنھا روى كار آمده است آن كسان و بگویم كھ این رژیم با كمك غربى
ھا آورده و  بروم بھ خارج و بھ دوستان خارجى بگویم كھ ما نفھمیدیم و آخوندھا را غربى

ھا  بروم بھ خارج و بگویم كھ سران ما ھمھ با غربى. برومبھ كجا . اند بھ ما تحمیل كرده
خواھد پیش بیاید،  نھ ھرگز من بھ خارج برنخواھم گشت، ھر چھ مى. اند زدو بند داشتھ

 .بیاید
كودتاى كذایى وى كھ بھ ھمان اتھام وى را  .منش بود"شو"شخصى  زاده آقاى قطب   

اما با سعودیھا تماس گرفتھ و . یك كودتا شبیھ بود تا" شو"اعدام كردند نیز بیشتر بھ یك 
اما در رابطھ با اسناد و  و ھا فرستاده بود یز بنزد آمریكایىبورگھ وكیل مدافع فرانسوى را ن

دوست وى بھ اینجانب )  امیر ناطقی(= ن - آقاى ا . مداركى كھ گفتھ بود مخفى كرده است
كھ از سیماى جمھورى  ۵٩ل اش در سا اظھار داشت وقتى بار اول در رابطھ با مصاحبھ

دستگیر و بازداشت گردید، دفتر و منزل و محل كارش   زاده اسالمى پخش شد و آقاى قطب
را نیز اشغال كردند و بھ دنبال پیدا كردن اسناد و مدارك ھمھ جا را بازرسى كردند تا اینكھ 

اسناد و  زاده طبآقاى ق. سرانجام محل اختفاى مدارك وى را پیدا كردند و ھمھ را ضبط كردند
آنھا آن را . مدارك را در الى دیوار ساختمان جاسازى كرده و روى آن را نقاشى كرده بود

ھنگامى  ۶٠در سال . كشف كردند و ھمھ آنچھ را كھ مخفى كرده بود بدست الجوردى افتاد
 را زاده آقاى الجوردى پرسیدم بھ چھ اتھام شما آقاى قطبب ازكھ در جلسھ دادستانى انقال

بازداشت كردید؟ در جواب گفت وى پنج اتھام مشخص داشت ولى قرار بر این شد كھ ھر 
یكى داشتن رابطھ . سرانجام بر اثر اصرار من دو اتھام را ذكر كرد: دو طرف چیزى نگویند

اما بنا بھ گفتھ آقاى ا . ى وزارت خارجھنامشروع و دیگرى مخفى كردن اسناد و مدارك سر
اسناد و مدارك دیگرى نیز بوده است و مخفى كردن اسناد و مدارك ) امیر ناطقی(= ن  –

  .و هللا علم. اسناد و مدارك وزارت خارجھ است: نیز مسلم است اما الجوردى گفت
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 یزدى ابراھیم دكتر -  ٢
  
دكتر ابراھیم یزدى یكى از معدود افرادى است كھ در انقالب اسالمى و مسائل پشت پرده    

اى را بخود اختصاص داده است و جواب  جانشین نقش ویژه آن، جھت ساختن نیروى
بھ .  بعضى از مسائل مبھم و تاریك انقالب در روابط و نقشى كھ او ایفا كرده نھفتھ است

در رابطھ با انقالب و آقاى خمینى  رابطھ ویژه آقاى دكتر یزدى را نظر اینجانب این نقش و
 :قرار دادباید در سھ محور مختلف مورد بررسى و تحقیق 

بھ بعد و آشنا شدن بھ  ١٣٢٠رابطھ آقاى دكتر یزدى با فدائیان اسالم از شھریور  - ١ 
 .شخصیت آقاى خمینى از طریق این گروه

 رابطھ مستحكم وى با نھضت آزادى و بخصوص شخص مھندس بازرگان - ٢ 
 ھا  رابطھ با آمریكایى - ٣ 
با فدائیان اسالم رابطھ  ١٣٢٠ور بطوریكھ خود آقاى دكتر یزدى اظھار داشتھ از شھری 

 :شود داشتھ و از طریق این گروه براى اولین بار با شخصیت آقاى خمینى آشنا مى
ایم و بعد از آنكھ عضو  كھ من و یارانم عضو نھضت اسالمى معاصر بوده ٢٠از شھریور " 

ملھ با انجمن اسالمى دانشجویان در ایران شدیم با گروھھاى اسالمى ارتباط داشتیم از ج
و چھ پس از آزادى او " خلیل طھماسبى"كھ خود من در زمان بازداشت ) ٣۵٠(فدائیان اسالم

از زندان با وى تماس و مالقات داشتم و نیز از طریق ھمین ارتباط اسالمى، با شخصیت 
 ١٣۵١در سال ... امام خمینى از دور آشنا شدم، ولى تا آن زمان توفیق زیارتشان را نیافتم

 )٣۵١"(اى كھ از امام دریافت كردم، بعنوان نماینده امام در آمریكا معرفى شدم طى نامھ
داشتم، در رابطھ با اینكھ چرا كسي  ۵٨در مالقاتى كھ خود نگارنده با امام در قم در سال    

آقاى خمینى . كھ كارت سبز تابعیت آمریكا دارد را بایستى بھ عنوان وزیر خارجھ نصب كرد
شناسم و چون او سیاسى بوده برای  ن بیست سال است كھ وى را مىم: در جواب گفتند

فعالیت ھای سیاسی اش نیاز بھ پاسپورت داشتھ و گذرنامھ ایرانی اش را ھم کھ از او 
 .گرفتھ بودند

ھمانطوریكھ خود آقاى دكتر یزدى در مصاحبھ با اطالعات عنوان كرده است، اولین بار    
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اسناد منتشره و قرائن موجود ) ٣۵٢.(سفر كرده استاز طرف نھضت آزادى بھ آمریكا 
اند و  شناختھ ھا آقاى دكتر یزدى را سالھا قبل از انقالب مى حكایت از این دارند كھ آمریكایى

وى نیز در سطوح مختلف و سازمانھاى مختلف با مقامات آمریكایى تحت عناوین مختلف 
زادى، نمایندگى انجمنھاى اسالمى نمایندگى نھضت آ: مراوده داشتھ است كھ از آن جملھ

توان نام برد و از میان اشخاص و شخصیتھاى  دانشجویان و نمایندگى آقاى خمینى را مى
پرفسور ریچارد كاتم، ھنرى پرشت، رابرت ھیرشمن، : آمریكایى كھ با وى در ارتباط بوده

ل مختلف در این ارتباط و گفت و شنودھا مسائ. كیسى، سولیوان بیشتر آشكار شده است
چنین بھ نظر . اسالمى، انقالب، آینده كشور و سرنوشت شاه مورد بحث قرار گرفتھ است

رسد كھ وى از جملھ افراد انگشت شمارى است كھ در رابطھ با انقالب اسالمى و  مى
 .ھا نقش بازى كرده است غربى

بھ طور مجمل ھا  عالوه بر اینھا آقاى دكتر یزدى خود بھ بعضى از روابطش با آمریكایى   
بررسى سفر " و سربستھ بطوریكھ كسى از آنھا چیزى سر در نیاورد سخن گفتھ و در 

اى بھ آمریكا  ھا او را براى شركت در مصاحبھ بھ یك مورد كھ آمریكایى" ھایزر بھ ایران
نیز بھ " آخرین تالشھا در آخرین روزھا"در كتاب ) ٣۵٣.(كند اند اشاره مى دعوت كرده

مدارك . پردازد كھ در جاى خود بھ توضیح بعضى از آن خواھم پرداخت مىموارد دیگرى 
منتشره از جانب بعضى از مقامات خارجى كھ در زمان انقالب با مسائل كشور در رابطھ 

در این رابطھ . اند ھا پرده برداشتھ اند، از بعضى از روابط آقاى دكتر یزدى با آمریكایى بوده
وسیلھ دانشجویان پیرو خط امام انتشار پیدا كرده نیز از  اسناد النھ جاسوسى آمریكا كھ

  .بعضى از این روابط كھ گویا و حائز اھمیت است سخن گفتھ است

 یزدى دكتر آقاى و جاسوسى النھ اسناد ٢- ١ 
   

اسناد و مداركى كھ تحت عنوان اسناد النھ جاسوسى آمریكا در تھران وسیلھ دانشجویان    
انتشار پیدا كرده است، ... ھا و افراد، شخصیتھا، احزاب و دستھپیرو خط امام، در مورد 

 :شامل دو قسمت مختلف است" عموما
بخش نخست این اطالعات خصوصیات اخالقى، اعتقادى، اجتماعى، نحوه تفكر،  - ١ 

استعداد و توانایى ھر فرد یا گروه، میزان نفوذ آنھا در اجتماع، امكان نفوذ كردن در وى و 
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 - تاثیر قرار دادن و یا واقع شدن آنھا از دیدگاھھاى مأموران سیاسى  طرق آن، تحت
كھ روى این اشخاص و گروھھا ... امنیتى، سفرا، كارداران، مأمورین وزارت خارجھ و

مطالعھ كرده و یا مراوده داشتھ و یا در اثر تبادل نظر و مبادلھ اطالعاتى با یكدیگر، بدست 
 .اند را شامل است آورده

ت دوم اسناد و یا اطالعات با توجھ بھ اطالعات قسمت اول بیان مسائل و مطالبى قسم - ٢ 
است كھ در رابطھ با شخصیتھا، افراد و گروھھاى مختلف، از طریق مذاكرات، قرار و 

با . اند ھا و خط و ربط دادنھا بدست آورده ھا، گفت و شنودھا، راھنمایى مدارھا، ھمكارى
  .م بھ مطالب قسمت اول در مورد آقاى دكتر ابراھیم یزدىتوجھ بھ این دو نكتھ برگردی

  :خصوصیات شخصى آقاى دكترابراھیم یزدى ازدید مأموران آمریكایى
دسامبر  ١٣آقاى ھنرى پرشت از وزارت امور خارجھ آمریكا كھ در تاریخ    

 : گوید با آقاى دكتر یزدى مذاكرات مشروحى داشتھ است مى ٧٨ -  ١٣۵٧/٩/٢٢
ایده آلیست خویشتندار و فوق العاده آرام است در ضمن اینكھ بسیار  یزدى یك" 

مى ّ   مصر   )٣۵۴." (من معتقدم كھ اوبا ھوش بوده ونسبت بھ خودشرافتمند است.باشد   
در پاریس با  ١٣۵٧آید كھ در دیماه  چنین بر مى) ٣۵۵(از گفتھ پروفسور ریچار كاتم   

ھ استمپل مأمور سفارت آمریكا اظھار وى ب. مالقات كرده است زاده دكتر یزدى و قطب
خمینى )امام(در گروه ) تاكتیسین(ابراھیم یزدى باید مدبر و متخصص تاكتیك : دارد كھ مى

 )٣۵۶.(باشد
 : گوید مى ١٩٧٩ -  ١٣۵٨/٢/۵آوریل  ٢۵سفارت آمریكا در تھران در تاریخ  
اریس تعقیب كرده یزدى را از زمان اقامت او در پ) گامھاى(خبرنگار آمریكایى كھ  یك" 

و این (ھاى ارتباط جمعى دارد  گوید یزدى تردستى كاملى را در گرداندن رسانھ است مى
كھ در عین حال ) ایم در آن سھیم ھستیم اى است كھ بیشتر ماھا كھ با او سروكار داشتھ نظریھ

دى این خبرنگار یزدى را در عین حال بعنوان مر. با تقوى و مؤمن است" یك مسلمان واقعا
 )٣۵٧"(كھ ھمیشھ نقاب بر چھره دارد توصیف كرده است

 : كند ناس از سفارت آمریكا اضافھ مى 
ولى در تماسھاى ( زمانى كھ وزیر خارجھ بوده است)دست یافتن بھ یزدى مشكل است " 

كند  او بھ پوزش خواھى آشكار مى. شخصى تلفنى یاحضورى، او بسیارنرم و دوستانھ است
دارد، كھ چگونھ او خبرھاى غیر قابل ھضم را با تظاھر خفیفى ودرك كاملى از آن 
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خواھد  دردستگاه ارزش گذارى شنوندگان خود دستكارى كند تا آن عكس العملى را كھ او مى
او شم سیاسى خوبى دارد ولى بیش از اندازه معتقد است كھ ایاالت . بدست آید ایجاد كند

او تندرو و یا توذوق . ال گذشتھ بوده استس ٢۶متحده علت العمل دردسرھاى ایران براى 
در " وى بھ سبك ایرانى و احتماال.... زننده نیست ولى نسبت بھ نظریات خود متعھد است

اقدامات عملى خود بھ نحو مستدلى اھل تظاھر بوده در اجتماع خصوصى بیشتر منطقى 
 ) ٣۵٨."(خواھد بود

عمومى سازمان ملل متحد در ھنگامى كھ دكتر یزدى براى اجالس ساالنھ مجمع    
اكتبر  ٨نیویورك بود، وزیر امور خارجھ آمریكا بھ سفارت آمریكا در تھران در تاریخ 

 : كند چنین گزارش مى ١٩٧٩ -  ١٣۵٨/٧/١۶
اى داشت، ولى درعین حال دستخوش  یزدى دراین دیداردرباره خویش اطمینان بى باكانھ" 

ً         بدین ترتیب مثال  او ظاھر . ناآرامى بود خود را بھ شكل مائو آراستھ بود ولى نطق خود را با               
زینت . اندیشھ ھایى نظیر بیگانگى كھ بھ عقیده ما منصور فرھنگ براى او تھیھ كرده است

ھاى او فاقد بالتكلیفى یا حساسیت الزم براى درك شنوندگان اونیست، جھت  اشاره. داده بود
ً                              گرایى او شدیدا  ایدئولوژیكى و ایده آلیستى است ولى كمتر چیزى در اندیشھ او وجود دارد كھ                
رسد كھ قریحھ یك سیاستمدار را  او بنظرنمى. عمیق باشد یا ظرافت داشتھ باشد یا اصیل باشد

براى تحت تاثیرقراردادن شنوندگان خودداشتھ باشد، وھمچنین چندان نشانى ازیك انعطاف 
 )٣۵٩."(ھاى خود ندارد پذیرى سیاستمدارانھ در برخورد

 : گوید نس وزیر امورخارجھ در فراز دیگرى در مورد یزدى مىو 
رسد كھ ھرگونھ مصالح و منافعى كھ حكومت جدید ممكن است در سازمان ملل  بنظر مى" 

متحد یا ایاالت متحده داشتھ باشد، نسبت بھ تمایل یزدى براى ارضاى روانى و پیشبرد و یا 
 )٣۶٠."(جھ دوم اھمیت قرار گرفتھ باشدحمایت از آینده سیاسى خود را در ایران در در

نسبت  اند  ھایى كھ بھ نحوى با وى در ارتباط بوده اینھا بعضى از نكاتى بودند كھ آمریكائى   
البتھ خود وی ھم در خاطراتش بخش دیگری از روابطش را بعد از . اند وى عنوان كرده بھ

کھ بخشھایی از آن را در نزدیک بھ چھل سال بعد از پیروزی انقالب منتشر کرده است 
  .فصل یازدھم ھمین نوشتھ مطالعھ خواھید کرد
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 ییآمریكا مقامات با یزدى آقاى مذاكرات و روابط - ٢ 
   

مطلب را پى " بررسى سفر ھایزر بھ ایران"در شروع این بخش با استعانت از جزوه    
آیا : كند مىاین جزوه این سئوال را مطرح  ۴٧و  ۴۶آقاى دكتر یزدى در ص . گیریم مى

 :دھد ھایزر از میان مخالفین رژیم ھم با كسى مالقات داشتھ است؟ بعد خودش پاسخ مى
ً                منابع ایرانى كھ احتماال  مالقاتھایى داشتھ. واقع امراینست كھ بدرستى معلوم نیست" اند چیزى                        

ً      تا بحال مستقیما  نگفتھ نھا بھ این ت: اند منابع خارجى ھم بطور مبھم و كلى اشاراتى نموده. اند                
البتھ درماھھاى قبل از پیروزى . اند كھ بگویند با مخالفین نیز تماسھایى داشتھ است اكتفا كرده

در دنبالھ ". اند انقالب اعضاى شوراى انقالب با نمایندگان سفارت آمریكا در تماس بوده
ترى  ھمین مطلب مسئلھ تماس را از صورت خاص با ھایزر خارج كرده و بھ صورت كلى

 :گوید مى
در پاریس ھم، بعد از كنفرانس گوادلوپ و پیام كارتر بھ امام، نماینده رسمى وزارت امور " 

 "داده است خارجھ آمریكا تماسھایى داشتھ و پیغامھایى مى
كند كھ آقاى دكتر یزدى، آن  از نحوه طرح سئوال و پاسخ بھ آن چنین بھ ذھن خطور مى   

گان اصلى انقالب و انتقال قدرت از رژیم شاه بھ دكتر یزدى نیست كھ یكى از گردانند
جمھورى اسالمى بوده است، او آن كسى نبوده كھ در پاریس از گردانندگان ستاد آقاى 

ھا بوده و یا كسى نبوده كھ بنا بگفتھ  خمینى بوده و در جریان تمام مسائل و روابط خارجى
ً          از ھمھ مھمتر اصال  او نبوده  خودش نماینده امام بھ كنفرانس گوادولوپ معرفى شد، و یا                 

در رابطھ بوده و ... و" ھنرى پرشت"، "زیمرمن"، "ریچارد كاتم"، "كیسى"كھ با 
بعد از ورود امام بھ پاریس : دگوی این آن دكتر یزدى نبوده كھ خود مى. مذاكره كرده است

سى براى تقویت روحیھ ملت و ھم پاسخگویى بھ سئواالت بسیارى درباره برنامھ سیا ھم
امام و چگونگى انتقال قدرت الزم بود كھ برنامھ مطرح و اعالم شود این برنامھ در ھمان 
ھفتھ اول ورود امام بھ نفلوشاتو تھیھ شده بود و بھ شخصیتھایى كھ نامزد عضویت در 

بدنبال اجراى ھمان . شد شوراى انقالب و یا دولت موقت بودند، بھ طور خصوصى ارائھ مى
دامات اولیھ براى تشكیل شوراى انقالب و دولت موقت انجام گرفتھ برنامھ بود كھ اق
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 )٣۶١.(بود
اى كھ آقاى یزدى از آن  بنابراین برنامھ. است ۵٧مھر ماه  ١٣ورود امام بھ پاریس    

بنا بگفتھ دكتر یزدى . تھیھ و تدوین شده است ۵٧مھر  ٢٠كند حدود تاریخ صحبت مى
نكھ این برنامھ چھ بوده، چھ كس و یا گروھى آنرا ولى ای. برنامھ در دست وى بوده است

گوید  اینكھ او از داشتن برنامھ سخن مى.  تدوین كرده است، وى در این باره خاموش است
ایكھ وجود داشت، بیانیھ سیاسى  تنھا برنامھ. اى در كار نبود برنامھ. عارى از حقیقت است

قاى خمینى از آن بعنوان برنامھ صدر تدوین كرده بود و آ حكومت اسالمى را آقاى بنى
اما اگرغیر از این برنامھ وجود داشت، در حكومت بازرگان . كرد یاد مى) برنامھ داریم(

در . (داند آن برنامھ چھ بوده است شد كھ نشد؛ ھنوز ھم كھ ھنوز است كسى نمى اعالن مى
بھ منتشر شده است،  ١٣٩٠فصل آخر کتاب موافق خاطرات دکتر یزدی کھ در سال 

مگر اینكھ نام اعضاى دولت موقت، نامزدھاى .) توضیح این برنامھ پرداختھ شده است
منظور باشد كھ بھ آن برنامھ ... شوراى انقالب، قرار و مدارھا در باره ارتش، نفت و

 :بھرحال. گویند نمى
در پاریس ھم، بعد از كنفرانس گوادلوپ و پیام كارتر بھ امام، نماینده رسمى وزارت " 

 ، "داده است رجھ آمریكا تماسھایى داشتھ و پیغامھایى مىخا
ً   خواھد احتماال  بگ شاید از آوردن این مطلب قصد وى اینست كھ مى    وید قبل از آن تماس             

آیا مسئلھ بھ  .پیام بوده بعدازكنفرانس گوادلوپ بوده است وھرچھ تماس ووجود نداشتھ 
  . كند یان مىھمین صورت بوده است؟اسنادمنتشره خالف این راب

 

 گوادلوپ كنفرانس تشكیل از قبل ھاى رابطھ ٢- ١ 
   

تشكیل شده است و  ١٩٧٨ژانویھ  ۴، ١٣۵٧دیما١۴فرانس گوادلوپ در تاریخ كن   
با  مدتھا قبل از این تاریخ بھ طرق گوناگون در داخل و خارج ازكشورنھضت آزادى از 

بخشھاى گذشتھ توضیح داده شده  ھمانطوریكھ در. اند ھا تماس و رابطھ داشتھ آمریكایى
در اینجا فھرست وار بھ بعضى از این روابط . ھا از خیلى قبل برقرار بوده است است، رابطھ

 :شود كھ قبل از كنفرانس گوادلوپ برقرار بوده است اشاره مى
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آقاى بھرام بھرامیان كھ بنا بگفتھ اسناد النھ جاسوسى یكى از اعضاء نھضت آزادى  -  
ً                                          احتماال  او آقاى توسلى را بھ استمپل معرفى كرده است بوده است و از نیمھ دوم سال  -       

 .با سفارت آمریكا در تماس و ارتباط بوده است ١٣۵۵
بعضى از اعضاء نھضت آزادى تحت عنوان كمیتھ دفاع از آزادى و  ١٣۵۶از سال  -  

 .اند ارتباط داشتھ.... حقوق بشر با باتلر و رمزى كالرك و
آقاى دمحم توسلى بھ استمپل مأمور سیاسى سفارت بعضى از سران نھضت با  بنا بگفتھ -  

پروفسور ریچارد كاتم مراوده داشتھ و زمانى كھ وى عضو وزارت خارجھ بوده است 
 .اند داده اطالعات علمى زیادى در اختیار وى قرار مى

یكى از  آقاى میناچى از كمیتھ دفاع از حقوق بشر و دوست آقاى مھندس بازرگان و -  
طراحان پیدا كردن راه حلھاى انتقال قدرت بھ رژیم جدید نیز بھ آمریكا سفر كرده و مستقیم 

 .با وزارت خارجھ و سفارت آمریكا و در مواردى با سفارت انگلیس در رابطھ بوده است
بعضى از سران نھضت آزادى بھ طور متناوب با سفارت  ١٣۵٧از اردیبھشت ماه  -  

      ً و طبعا  . اند كرده در تماس بوده و در مورد  مسائل مختلف تبادل نظر مىآمریكا در تھران 
بایستى از این روابط  نمى" آقاى دكتر یزدى ھم كھ یكى از اركان نھضت آزادى است قاعدتا

 بى اطالع بوده باشد
 )٣۶٢.(و اما خود آقاى دكتر یزدى سالیان قبل با ریچارد كاتم در ارتباط بوده است -  
در پاریس در   زاده گفتھ پروفسور ریچارد كاتم، وى با آقاى دكتر یزدى و قطببنا بھ  -  

دیماه  ١١مالقات داشتھ و نتیجھ مذاكرات و نظر خود را در تاریخ  ١٣۵٧دیماه  ٧تاریخ 
 .جھت اطالع و راھنمایى استمپل در تھران براى او بازگو كرده است  ١٣۵٧

 ٢٢رت ھیرشمن و ماروین زدنیس در تاریخ باز آقاى دكتر یزدى با ھنرى پرشت، راب -  
بعنوان مشاور خمینى مالقات و مذاكره داشتھ ) ١٩٧٨دسامبر ١٢(= ١٣۵٧آذر ماه

اند و آقاى دكتر  و در این مذاكره مسائل مختلفى را مورد گفتگو قرار داده) ٣۶٣.(است
مشاور شود و  یزدى بھ عنوان نماینده رسمى دولت جمھورى اسالمى كھ آینده تشكیل مى
در این مالقات . خمینى و یا فردى كھ قدرت را در دست دارد، طرف مذاكره قرار گرفتھ است

ھا مطرح كرده و آقاى دكتر یزدى بھ  مقامات آمریكایى سئواالت مختلفى را در تمام زمینھ
درباره خشونت خمینى، در صورت : اھم مسائل مطروحھ عبارتند از. آنھا پاسخ گفتھ است

ھاى مسئول رژیم شاه چھ خواھد شد،  دن پیروان خمینى، سرنوشت چھرهبھ قدرت رسی
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ھیئت تجدید نظر اسالمى چگونھ كار خواھد كرد؟ آموزش مختلط، كابینھ خمینى بعد از 
رفتن شاه، مسئلھ كمونیستھا، روابط خارجى، نقش ایاالت متحده در سقوط شاه، وضع 

سلحھ و تھدید آقاى خمینى بھ لغو نظامیان پس از خروج شاه، وضع قراردادھاى فروش ا
در پایان مذاكرات قرار . قراردادھاى نفت با ایاالت متحده، مورد مذاكره قرار گرفتھ است

  .گذارند كھ ھیچكدام قبول نخواھند داشت كھ مذاكرات رسمى صورت گرفتھ است مى
اھند داشت ھنگام جدا شدن از یكدیگر ما توافق حاصل كردیم كھ ھیچكدام از ما قبول نخو" 

 )٣۶۴"(كھ ھرگونھ تماس رسمى بین خمینى و حكومت ایاالت متحده صورت گرفتھ است
 :خوانید بعضى از نظرات آقاى دكتر یزدى در این مذاكرات را در زیر مى

 : در مورد نظامیان 
ھاى ارشد را اگر در ایران باقیمانده باشند تصفیھ  پس از شاه نیروھاى خمینى ژنرال" 

اى از افسران مخفیانھ بدیدن خمینى آمدند او از پشتیبانى ارتش  او گفت عده .خواھند كرد
اطمینان كامل دارد وظیفھ جمھورى اسالمى عبارت خواھد بود از تربیت ارتش در قبال یك 

 : آینده شاه "اصالت ملى بجاى حفاظت از شاه
" پادشاه سوئدمدل "یك سلسلھ ترتیباتى را تا مرحلھ اینكھ ) ن. یعنى ھنرى پرشت(من  

ناپذیر  یزدى آشتى. توصیف كردم كھ ممكن است براى حفظ موقعیت جھت شاه اتخاذ شود
اگر . اى سروكار داریم ما با یك انقالب توده. شاه باید برود و سیستم او باید لغو شود. بود

را رد تواند با اختیارات كاھش یافتھ باقى بماند پیروان او، او  خمینى استدالل كند كھ شاه مى
 .خواھند كرد

یزدى گفت جمھورى اسالمى شاید بسیارى از قراردادھاى فروش اسلحھ را لغو كند زیرا  
ھاى ناشى از قراردادھایى كھ فسخ  كنند و ایران بدھى این قراردادھا بمنافع ایران خدمتى نمى

راكتور او گفت حكومت جدید خوشوقت خواھد بود كھ بجاى اینھا ت. اند را خواھد پرداخت شده
 )٣۶۵."(از ایاالت متحده بخرد

 : نقش ایاالت متحده 
اگر ایاالت متحده پشتیبانى خود را از شاه . یزدى گفت نقش ایاالت متحده جنبھ حساس دارد 

 )٣۶۶".(پس بگیرد شاه بالفاصلھ سقوط خواھد كرد
ده صورت گرفتھ و مسائلى كھ در آن مطرح گردی ١٣۵٧آذر  ٢٢این مذاكرات در تاریخ    

ً      است و سئوالھاى نمایندگان وزارت خارجھ و پاسخھاى آقاى دكتر یزدى كامال  مشخص                                                                    
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گردند، بلكھ  كند كھ این مذاكرات نبایستى اولین بار باشد كھ بھ این صورت مطرح مى مى
ً                                 بایستى دنبالھ یك سلسلھ مذاكراتى باشد كھ قبال  حول و حوش آنھا بحث شده و مسائلى                                             

اند و لذا در این  نتایج كلى تغییر رژیم و رژیم جانشین رسیدهمطرح گردیده و بھ این 
واال . مذاكرات نحوه عمل رژیم آینده و چگونگى آن مورد سئوال و بحث قرار گرفتھ است

در عرف دیپلماسى چگونھ ممكن است در ھمان دیدار اول یك سیاستمدار كھ ھنوز ھیچ 
بیند  اولین بار است كھ آنھا را مىشناسد و  چیزى در دست ندارد و طرفھاى خود را نمى

نیروھاى خمینى ژنرالھاى ". شاه باید برود و سیستم او باید لغو شود: "یكمرتبھ بگوید
ارشد ارتشى را تصفیھ خواھند كرد و رژیم جدید بسیارى از قراردادھاى فروش اسلحھ را 

اگر ایاالت متحده  و. و آقاى خمینى یك كابینھ موقت انتقالى تعیین خواھد كرد. كند لغو مى
این حرف كھ  پشتیبانى خود را از شاه پس بگیرد شاه بالفاصلھ سقوط خواھد كرد؟

گفتند در صورت رفتن شاه، شما و ارتش تغییرى نخواھید  آمریكاییھا بھ ژنرالھاى ارتش مى
ھا از قبل  آمریكایى. كرد، حرف بى معنایى و براى اغفال ژنرالھاى ارتش بوده است

 .اند كھ ژنرالھا وسیلھ نیروھاى خمینى تصفیھ خواھند شد دانستھ مى
 : نویسد صدر بھ نقل از مرحوم مھندس بازرگان مى آقاى بنى 
بنابر توافق بوده نھ آنطور . تن از نظامیان و غیرنظامیان تصفیھ شوند ١٠٠توافق شده بود " 

  )٣۶٧".(نویسید كھ شما مى
ام و گفتھ وى با  آقاى دكتر یزدى را نقل كرده ام، عین گفتھ من چیزى از خودم ننوشتھ     

 :گوید در این مذاكرات آقاى دكتر یزدى مى. صدر نیز مانعةالجمع نیست مطلب آقاى بنى
تواند با  اگر خمینى استدالل كند، كھ شاه مى... شاه باید برود و سیستم او باید لغو شود و" 

 ."رد خواھند كرد اختیارات كاھش یافتھ باقى بماند پیروان او، او را
او فكر میكرده است كھ قدرت در دست پیروان  شود كھ از این گفتھ دكتر یزدى استنباط مى   

و خمینى در چمبره  و پیروان ھم یعنی یزدی و نھضت آزادی و نھ شخص خمینى است
بھ  ١٣۵٧دیماه  ۶درست ھمین حرف را بھ نحوى دیگر آقاى میناچى در . پیروان است

 : پرسد مأمور سفارت از میناچى مى. گوید در تھران مى سفارت آمریكا
رود كھ بھ متوقف نمودن اعتصابات كھ  كھ آیا حمایت از كوشش صدیقى تا آنجا پیش مى" 

میناچى در مورد این سئوال دوپھلو صحبت كرد، ابتدا . نماید كمك كند اكنون ایران را فلج مى
خواھند كھ شاه برود، حتى  كھ مردم مىچون" گفت كھ اعتصابات ادامھ پیدا خواھند كرد

 )٣۶٨."(خمینى بھ عنوان نخست وزیر از حمایت عامھ برخوردار نخواھد بود اگر شاه بماند
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رسد كھ حرف آقاى دكتر یزدى و آقاى ناصر میناچى در مورد اینكھ شاه  چنین بھ نظر مى   
اینجا باید بھ . ت شده استباید برود و سیستم او باید لغو شود از یك جا نشأت گرفتھ و ھدای

ھوش و زیركى آقاى خمینى تحسین گفت كھ چنین وانمود كرده است كھ ھمھ چیز در دست 
 .پیروان است و خود كناره نشین

                                                                     ً         در مورد تصفیھ ارتش از ژنرالھاى شاه بنا بھ گفتھ اسناد النھ جاسوسى صریحا  آنرا بھ    
ه است، ولى در مورد تصفیھ دیگران گفتگو كرد ١٣۵٧آذر ماه  ٢٢ھنرى پرشت در تاریخ 

برده بھ شخصى كھ با سایروس ونس  زمانى كھ وزیر خارجھ بوده و در نیویورك بسر مى
 : كند ونس چنین گزارش مى. در تماس بوده گفتھ است

او بھ . پذیر بداند ھاى سیاسى در تھران آسیب یزدى ممكن است خود را در برابر فراكسیون" 
تماس دارد گفت، مناقشات داخلى بسیار شدید است و الزم است ) با ما(یك ایرانى كھ 

او بھ شخص " ما بامردان خودمان در امنیت بسر بریم"ھا ادامھ پیدا كند تا زمانیكھ  تصفیھ
دیگرى كھ با ما تماس دارد گفت كھ بھ خمینى گفتھ است كھ باید از امور خارجى بركنار 

عنوان یك پیروزى كھ او بر دستگاه مذھبى بدست باشد و انتصاب یك سفیر براى بحرین را ب
بدین ترتیب اگر یزدى نفوذ آینده سیاسى داشتھ باشد، او ناگزیر باید از . آورد، توصیف كرد

او پوچ بودن این ادعا . خود در مقابل این اتھام كھ او عامل شماره یك آمریكا است دفاع كند
براى توسعھ مناسبات ما قابل تاسف است چیزى كھ . را در ھفتھ جارى با موفقیت نشان داد

گوید، كھ بدان اعتقاد دارد، تا بھ این ترتیب خود را  این است كھ او بیشتر آن چیزى را مى
 ). ٣۶٩"(ونس . نزدشنوندگان ایرانى عزیز گرداند

الكساندر دومارانش رئیس سابق سازمانھاى اطالعات فرانسھ،  :و اما فرانسویھا   
 : دھد شاه در روزھاى سخت بحرانى ایران چنین شرح مى مذاكرات خود را با

ً                                                           من روزى صراحتا  اسامى كسانى را كھ در آمریكا مأمور تھیھ خروج شاه از كشور و "                
من حتى در . استقرار یك سیستم جایگزینى را بعھده گرفتھ بودند، در اختیار شاه قرار دادم

ن بود كھ براى خارج كردن شاه از كمیسیونى شركت كردم كھ دستور جلسھ آن عبارت از ای
 )٣٧٠"(ایران چھ باید كرد؟

نوشتھ " ھاى سخت انتخاب"بھ نظر نگارنده و با توجھ بھ اسناد النھ جاسوسى، كتاب    
نوشتھ دمحمرضا " پاسخ بھ تاریخ"كتاب " اسرار فرمانروایان"سایروس ونس، كتاب 

كتاب اول نوشتھ " ر ایرانسیر تحول سیاست آمریكا د" و " خیانت بھ امید"پھلوى، 
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ظھور و سقوط سلسلھ "از رابرت دریفوس، " گروگان خمینى "صدر،  ابوالحسن بنى
خاطرات ارتشبد حسین فردوست، كتاب خاطرات و مصاحبھ والرى ژیسكاردستن " پھلوى

تصمیم بھ خروج شاه از ایران و تغییر رژیم او با كمك ... رئیس جمھور اسبق فرانسھ و
ھا و دستیاران ایرانى آنھا قبل از تشكیل كنفرانس گوادلوپ صورت  و انگلیسىھا  آمریكایى

گرفتھ است و در آنجا آمریكا و انگلیس براى ھمراه كردن فرانسھ و آلمان با خود، مسئلھ 
 .اند را در گوادلوپ طرح و مورد بحث قرار داده

  

 ایران از شاه خروج تصمیم و ژیسكاردستن آقاى ٢- ٢ 
   

. با تصمیم خروج شاه از كشور نظر والرى ژیسكاردستن صریح و روشن است در رابطھ   
در ترجمھ كتاب وى بھ فارسى، مترجم براى مخدوش كردن این قسمت در كار ترجمھ 

سال، ژیسكاردستن لب بھ سخن  ٢٠اما باز بعد از گذشت . امانت را رعایت نكرده است
یز شھنواز بھ صراحت عنوان كرده گشوده و مطلب را در رابطھ با سئوالھاى آقاى پرو

شھریور  ٢٣و ما نیز ترجمھ این مصاحبھ را كھ در روزنامھ توس، دوشنبھ ) ٣٧١(است 
 :كنیم              ً       آمده است عینا  نقل مى ۴۴شماره  ١٣٧٧

ایران، شما تمام مقدمات الزم را براى اقامت موقت  ١٩٧٩در مسیر حوادث انقالب  - س  
ً آیا ھیچ وقت در این باره با شاه قبال  . تدارك دیدید( تونوفل لوشا)امام خمینى در فرانسھ                                    

 صالح و مصلحت و یا مشورت و ھمآھنگى كردید؟
وقتى آیت هللا خمینى بھ فرانسھ آمد از ایران مستقیم بھ فرانسھ نیامد بلكھ از : ژیسكاردستن 

 او یك پناھنده سیاسى در عراق بود و تصمیم گرفت بھ دالیل. عراق وارد فرانسھ شد
او بھ دست خود از عراق با ھواپیماى . شخصى از عراق بھ یك كشور اروپایى نقل مكان كند

بھ محض ورود در . كرد مسافرتى بھ پاریس آمد و با پاسپورت معتبر ایرانى مسافرت مى
فرودگاه تقاضاى پناھندگى سیاسى كرد و ما ھم بھ او دادیم و از بدو ورود فعالیتھاى سیاسى 

این فعالیتھا ابتدا با شعارھاى سیاسى ھمراه بود ولى در پایان بھ . ه آغاز كردخود را علیھ شا
من از شاه دلیل مسافرت آیت هللا خمینى را بھ . یك شورش داخلى در ایران منجر و ختم شد

در جواب شاه از من خواست بھ او روادید بدھیم و مراتب امنیتى و . فرانسھ جویا شدم
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بالفاصلھ من سفیر . خمینى را از سوى دولت فرانسھ تامین كنیمحفاظتى در مورد آیت هللا 
ً       خود را در ایران بھ حضور شاه فرستادم و از او خواستم كھ نظر شاه را حضورا  از او                                                                        
بپرسد و بھ من گزارش دھد و شاه براى من پیغام داد كھ كوچكترین مشكلى براى آیت هللا 

اگر دولت فرانسھ مقدمات پذیرایى و آسایش خمینى بوجود نیاوریم و حتى بھ سفیر من گفت 
شاه معتقد بود كھ برخورد . او را فراھم نكند او دولت فرانسھ را ھرگز نخواھد بخشید

ھاى داخلى ایران  ناشایست و گرفتارى براى آقاى خمینى در فرانسھ بھ شدت و حدت ناآرامى
 .كمك خواھد كرد

شبھھ و ابھام وجود دارد كھ شما و دیگر اى این  بعد از بیست سال ھنوز براى عده  - س  
ھاى حكومت شاه را متزلزل  تصمیم گرفتید پایھ" گوادلوپ"رھبران پر قدرت دنیا در جزیره 

 این تئورى تا چھ حد صحت دارد؟. و او را بكلى در صحنھ سیاسى دنیا فلج كنید
ود كھ دلیل بر تقویت این تئورى عكس العمل غیر دوستانھ رھبران كشورھاى مھم ب 

كردند  ھاى او را ستایش مى ترین یاران شاه قلمداد و حتى سیاست روزگارى خود را ازنزدیك
حال آن كھ درروزھاى اضطرار حاضر نشدند مكانى امن براى اقامت موقت او در 

 .براى آخرین بار پاسخى براى آگاھى مردم بدھید. كشورھاى خود تامین كنند
چون صورتجلسھ . خ جواب این سئوال شما را خواھد دادكنم تاری من فكر مى: ژیسكاردستن 

این مدرك و . این دیدارھا موجود است و در زمان لزوم در اختیار مردم قرار خواھد گرفت
آمریكا، انگلستان، آلمان و : دھد كھ چھار كشور در این گفتگوھا شركت كردند اسناد نشان مى

حكومت شاه را بصدا درآورد نماینده تنھا كشورى كھ در این جلسھ زنگ خاتمھ . فرانسھ
دولت آمریكا بود و معتقد بود كھ وقت تغییر رژیم در ایران است بھ طورى كھ ھمھ ما متحیر 
و متعجب شدیم، چون تا آنجا كھ ما مطلع بودیم آمریكا پشتیبان حكومت وقت ایران بود و در 

وھاى مسلح ایران، عامل تقویت و نظارت در امور دفاعى نظامى و وسایل مورد احتیاج نیر
 .اصلى كمك رسانى بھ آنھا بود

این رئیس جمھور وقت آمریكا بود كھ در جلسھ رسمى حكومت شاه را تمام شده اعالم كرد  
ً                                                                   و مصرا  گفت امیدى بھ بقاى این حكومت نیست و شاه رفتنى است و ما او را حمایت        

ما . شود ر ایران پیش بینى مىنخواھیم كرد و در ادامھ گفت كھ برقرارى یك رژیم نظامى د
كردیم ولى  آمیز را پیش بینى مى تصور تحولى صلح. بكلى غافلگیر و حیرت زده شده بودیم

براى آلمان بھ نمایندگى ھلموت . ھیچوقت انتظار چنین دگرگونى و تحولى فورى را نداشتیم
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یلى غافلگیرانھ اشمیت و براى فرانسھ بھ نمایندگى من، این نظریھ آمریكا غیر مترقبھ و خ
ً                                     در ھمان جلسھ انگلیس و آمریكا ھردو متفقا  بھ عنوان یك نیروى متحد و ھمفكر و ھم . بود                                        

 .عقیده خواھان خروج شاه از ایران بودند
در این رابطھ آقاى عباس امیر انتظام كھ خود یكى از دست اندركاران تغییر رژیم بوده    

ھاى گوناگون  وى در موارد مختلف و نامھ. ستاست، خیلى پا را از اینھا فراتر گذاشتھ ا
 :گوید اى مى از جملھ در نامھ. رژیم اسالمى حاكم، یك رژیم آمریكایى است: خود گفتھ است

، دو نفر از اعضاى وزارت اطالعات، تحت عنوان نماینده قوه قضاییھ، ١٣٧١در تابستان "
ساعتھ، بحث و اصرار داشتند  ۶تا  ۵زندان اوین، با من مالقات و در جلسات  ٢٠٩در واحد 

تا مرا راضى كنند زندان را ترك كنم كھ من نپذیرفتم و براى آنھا استدالل كردم كھ رژیم 
حاكم، یك رژیم آمریكایى است و با برنامھ ریزى و كمك و راھنمایى آن كشور بقدرت رسیده 

ناه، زودباور و و فجایع جبران ناپذیرى را بھ دلیل جھالت و عدم كفایت خود بر ملت بى گ
 ) ٣٧٢."(بیگانھ با مسائل سیاسى ایران، وارد كرده است

كھ رژیم حاكم یك رژیم آمریكائى است و با برنامھ ریزى : گوید وقتى آقاى امیرانتظام مى   
و كمك و راھنمایى آن كشور بقدرت رسیده و فجایع جبران ناپذیرى را بھ دلیل جھالت و 

، زودباور و بیگانھ با مسائل سیاسى ایران، وارد كرده عدم كفایت خود بر ملت بى گناه
است پرسیدنى نیست كھ برنامھ اولیھ این برنامھ ریزى و كمك بدست چھ كسانى صورت 

 اند؟  گرفتھ است؟ آیا غیر از شما چھ كسانى معمار و طراح این برنامھ بوده
ردن سردمداران رژیم ناپذیر تنھا بھ گ حقیقت این است كھ ھمھ گناه این فجایع جبران   

اسالمى حاكم نیست، بلكھ بھ گردن ھمھ آن كسان نیز ھست كھ در آن برھھ از زمان در 
اند كھ حداقل حقایق را آنطور كھ واقع  جریان این روابط و زدو بندھا بوده و حاضر نشده

 دھند كھ افراد اسناد و مدارك گواھى مى .شده در اختیار ملت و نسلھاى آینده قرار دھند
ایرانى كھ در جریان برنامھ تغییر رژیم و پیدا كردن راه حل براى خروج شاه از كشور با 

اند، در درجھ  آمریكاییھا ھمكارى كرده و در جستجوى پیدا كردن راه حل این مسئلھ بوده
اول آقایان بھشتى، ناصر میناچى، یزدى و ھاشمى رفسنجانى و در درجھ دوم آقایان صادق 

البتھ كسان دیگر از . شود نام برد نى را مى امیر انتظام و تیمسار قرهقطب زاده، عباس 
اند،  ھا بوده ایھا و سایر احزاب و دستجات سیاسى در ارتباط و گفتگو با غربى جملھ جبھھ

ھا، آقاى خمینى و نھضت آزادى داراى چنان  ولى چون این افراد و گروھھا از نظر غربى
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اند سعى شده است كھ بھ مرور آنھا را از  ق آنھا نبودهوزنى نبوده و یا بھر دلیلى مواف
اند ولى در  صحنھ خارج كنند، و در نتیجھ نقش آنھا كم رنگ شده و كم كم بھ كلى حذف شده

است و یا در آینده برده خواھد خالل بحثھا و بھ مناسبتھایى از بعضى از آنھا نام برده شده 
یس در میان یاران، مشاوران و اطرافیان وى بھرحال ھنگام ورود آقاى خمینى بھ پار .شد

چند نفر از آنھا در اذھان افكار عمومى غرب و داخل كشور بھ عنوان شاخص شناختھ شده 
  .بودند كھ بجاست فشرده و كوتاه در ھمین جا در این رابطھ توضیحى داده شود

  

 پاریس شاخصین 
   

نى وارد پاریس شد بھ خصوص گیرى انقالب و بویژه ھنگامى كھ آقاى خمی ھنگام اوج   
اسم سھ نفر بعنوان مشاور، یار و نزدیكان آقاى خمینى در داخل و خارج از كشور ھمھ جا 

ھاى خارجى و بین المللى و داخلى ھركدام بھ نحوى با یكى از  نمایندگان رسانھ. مطرح بود
نظرات آنھا را كردند و یا  صدر مصاحبھ مى و بنى زاده این سھ نفر یعنى آقایان یزدى، قطب

در مورد اسالم، انقالب و دیدگاھھاى اسالم نسبت بھ مسائل اجتماعى، اقتصادى و سیاسى 
 .شدند شد، جویا مى بھ انقالب مىحكومت آینده، رھبرى آقاى خمینى و ھر آنچھ كھ مربوط 

ھا،  خورد و با انجام مصاحبھ غرب بچشم مى ھاى این سھ نفر در صفحات روزنامھ     ً     غالبا  نام 
. شدند ھاى كشورھاى مختلف ظاھر مى ھاى خودشان در صفحات تلویزیون حثھا و گزارشب

در چھارچوب جبھھ ملى سوم و خبرنامھ ارگان جبھھ فعالیت  ١٣۵١این سھ نفر تا سال 
و بعضى از ) ٣٧٣(مشتركى داشتند، ولى از آن سال بھ بعد آقاى دكتر یزدى و قطب زاده

و در چھارچوب نھضت آزادى خارج از كشور و با  دوستان دیگرشان از جبھھ جدا شده
صدر  انتشار روزنامھ پیام مجاھد بعنوان ارگان آن فعالیت خود را شروع كردند و آقاى بنى

و بعضى از دوستان و ھمكاران دیگر نیز كماكان در ھمان چھارچوب جبھھ ملى سوم و 
  .خبرنامھ بفعالیت خود ادامھ دادند

و ھرچھ بھ انقالب ) ٣٧۴(ه جداگانھ با آقاى خمینى رابطھ داشتندھر سھ نفر گاه و بیگا    
گیرد و با ورود آقاى خمینى بھ پاریس  ھا شدت مى شدیم این رابطھ گیرى آن نزدیك مى و اوج

سرانجام آقاى یزدى و . ھر سھ از حامیان و پشتیبانان و یاران نزدیك آقاى خمینى بودند
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قاى خمینى در پاریس باز از ھم جدا شدند و آقاى نیز در روزھاى آخر اقامت آ زاده قطب
با دادن اطالعیھ مشتركى با مرحوم آیت هللا طالقانى، این جدایى را آشكار ساخت و  زاده قطب

بر   زاده كار بجایى رسید كھ در تھران مرحوم مھندس بازرگان بھنگام تصدى آقاى قطب
ستخوانى است كھ در گلویم گیر این ا" :صدا و سیماى جمھورى اسالمى، در مورد وى گفت

ولى آقاى یزدى ھمچنان با مھندس بازرگان و نھضت آزادى تا آخر ) ٣٧۵".(كرده است
                                                                   ً           از خالل اسناد و مداركى كھ تابحال در مورد انقالب انتشار پیدا كرده كامال  آشكار است . ماند

كنند كھ  ند تایید مىا و شاھدان عینى نیز كھ در آن ھنگام در پاریس بوده و ناظر جریان بوده
نزدیكتر بوده و ھر چھ بھ پیروزى   زاده رابطھ آقاى یزدى با آقاى خمینى نسبت بھ قطب

و بسیارى از كارھاى محورى  شود این نزدیكى نیز آشكار تر مى شویم، انقالب نزدیكتر مى
در اینجا منظور (از خالل كتاب خود آقاى دكتر یزدى . و كلیدى در دست وى بوده است

خاطرات خود را  ١٣٩٠ولی یزدی در سال . تاب آخرین تالشھا در آخرین روز ھا استک
با وجودیكھ بسیار با ایما و .) منتشر کرد و در انجا مسائل بیشتر توضیح داده شده است

اشاره صحبت كرده است، نقش محورى وى در رابطھ با بست و بندھا و قرار و مدارھا 
 :آشكار است

ول ورود امام بھ نفلوشاتو برنامھ سیاسى امام تھیھ شده و در اختیار در ھمان ھفتھ ا - ١ 
وى بوده و بھ شخصیت ھایى كھ نامزد عضویت در شوراى انقالب و یا دولت موقت بودند، 

شده و بر وى معلوم بوده است كھ چگونھ باید مرحلھ بھ مرحلھ  بھ طور خصوصى ارائھ مى
 )٣٧۶.(اجراء گردد

ت بھ عنوان یك راه حل انتقال قدرت از سلسلھ پھلوى بھ تشكیل شوراى سلطن - ٢ 
گوید، قرار بوده است كھ بھ اعضاء  جمھورى اسالمى بوده و بطوریكھ آقاى دكتر یزدى مى

در مورد ) ٣٧٧(ھر زمان كھ بھ آنھا پیشنھاد استعفا داده بشود، بدون تردید عمل كنند"آن 
 : گوید استعفاى سید جالل تھرانى رئیس شوراى سلطنت مى

دقیقھ بود و مطلب خاصى بجز  ١٠دیدار سید جالل با امام دیدارى كوتاه و تشریفاتى حدود " 
دكتر یزدى اضافھ . تسلیم استعفایش و دعاى خیر توسط امام چیزى دیگرى مطرح نگردید

 )٣٧٨"(باالخره كار خودتان را كردید؟" كند كھ وقتى سید جالل تھرانى مرا دید گفت كھ  مى
 .اش بھ كنفرانس گوادلوپ معرفى كرده است ى خمینى وى را بھ عنوان نمایندهآقا - ٣ 
 .در جریان كامل پیام كارتر و محتواى آن بھ آقاى خمینى بوده است - ۴ 
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نقش رابط و ھمآھنگ كننده مسائل بین كابینھ موقت و نھضت آزادى و مھندس  - ۵ 
 .بازرگان با آقاى خمینى را بعھده داشتھ است

 ھا بھ عنوان نماینده آقاى خمینى مذاكره كرده است ریكایىبا آم - ۶ 
با توجھ بھ نقشھایى كھ آقاى دكتر یزدى بعھده داشتھ و یا خالق آن بوده است جاى شك    

و اما در مورد سومین  .اى ویژه داشتھ باشد بایست رابطھ گذارد كھ با آقاى خمینى مى نمى
مداركى كھ تا بحال در مورد انقالب اسالمى صدر اسناد و  نفر شاخص در پاریس آقاى بنى

، زمانى كھ دیگران مشغول سایر فعل و انفعاالت گواه بر آن استانتشار پیدا كرده است و 
اند،  ھا و در صدد قبضھ كردن قدرت و ساختن نیروى جانشین بوده بست و بند با خارجى

از عشق بھ انقالب و  وى مشغول تھیھ و تدوین تئورى انقالب بوده و با شادى و سرشارى
آقاى خمینى و رفتن شاه كمتر بدینگونھ مسایل توجھ كرده است و ھمھ ھم و غم خود را 

ھا بھ اسالم و حكومت اسالمى وارد  مصروف جمع آورى ابھامات و ایراداتى كھ غربى
اند و زدودن آنھا از اسالم و افكار عمومى دنیاى غرب و نیز روشنفكران چپ گراى  كرده مى

در بعضى از مواردى كھ بعضى اطالعات جزئى بدستش رسیده است و . ى بوده استخود
یا عالئمى را كھ از اینگونھ روابط و زدو بندھا دیده است توجھ الزم را بدانھامبذول نداشتھ 

ھاى انقالب و اینكھ یك متفكر، دانشمند و ایدئولوگ  و با عشق مفرط بھ بعضى از جنبھ
را با تكیھ بر روش علمى خویش بدست خواھد آورد، خارج از  انقالب است حل ھمھ مسایل

اند، مسائل  این روابط و زدو بندھا بوده و دیگران نیز تا برایشان امكان داشتھ و توانستھ
اند و  كرده اند و بمانند یك بیگانھ بھ وى نگاه مى داشتھ پشت پرده را از وى پنھان نگاه مى
شده  كى بھ آقاى خمینى از بعضى از زدوبندھا مطلع مىاگر گھگاھى بھ دلیل ارتباط و نزدی

و حتى آقاى خمینى وى را مرتب ) ٣٧٩(كرده است كھ آن را بر ھم بزند است، سعى مى
كرد، گاھى در مقام نصیحت و دلجویى از  تشویق و ترغیب بھ تحلیل از اوضاع و احوال مى

، خیلى با اینھا سربسر خورى شما دانشمندى و بھ درد آینده ایران مى: " گفت وى مى
و سران نھضت . داشت مسائل و روابط پشت پرده را از وى پنھان نگاه مى" نگذارید

وى نیز آنھا را خط سازش با  ودانستند  خارج از حلقھ خودشان مى آزادى نیز چون وى را
ھا ندب ین قرار و مدارھا و زدواند كھ اگر وى از ا كرده فكر مى آورد شاید آمریكا بحساب مى

 درسعى در سانسوركردن وى  مشكالتى برایشان بشود،مطلع بشود، باعث بوجود آمدن 
صدر جزو اعضاء اولیھ شوراى انقالب نیز  و حتى آقاى بنى اند كرده اینگونھ روابط مى
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با اقبال عامھ و  و اینكھ درتھران دست بھ سخنرانیھاى عمومى زد نبوده است و بعد از
بطوریكھ خود وى براى ما نقل كرد، بعد از حدود چھل و پنج  توده دانشجویان روبرو شد،

كند كھ وى را بھ عضویت شوراى  روز پس از ورود بھ ایران آقاى خمینى پیشنھاد مى
  .انقالب درآورند

  

  ھا اییآمریك با روحانیون روابط - ٢ 
   

طلبد،  ىھا یكى از مھمترین مسائلى است كھ تحقیق جدى م رابطھ روحانیون با خارجى   
آنچھ تا كنون در مورد روحانیت در اسناد النھ جاسوسى انتشار پیدا كرده است، بیشتر آن 

. اند گیرد كھ جزو مخالفین والیت فقیھ و آقاى خمینى بوده دستھ از روحانیونى را در بر مى
از جناح موافق آقاى خمینى و والیت فقیھ جز چند مورد كھ بھ مناسبتھایى اسمى از چند 

اما با . برده شده است، سند قابل ذكرى حداقل تا بھ امروز انتشار پیدا نكرده است نفرى
انتشار بعضى از اسناد و مداركى كھ در رابطھ با انقالب اسالمى ایران وسیلھ آن دستھ از 
خارجیانى كھ درگیر این مسئلھ بودند، انتشار پیدا كرده است جاى شك باقى نگذاشتھ است 

 .اند ھا در ارتباط و مراوده بوده روحانیت جناح آقاى خمینى با آمریكایىكھ بعضى از افراد 
تحت ... روحانیونى نظیر آقاى دكتر بھشتى، موسوى اردبیلى، ھاشمى رفسنجانى و   

عنوان نماینده شوراى انقالب، نماینده آقاى خمینى و یا سازمان روحانیت با سفارت آمریكا 
اما از جانب دانشجویان پیرو خط امام در مورد . اند دهھاى دیگرى در تماس بو و آمریكایى

این جناح چندان چیزى منتشر نشده است ولى با توجھ بھ موردى كھ آقاى دكتر بھشتى 
خود بدان اشاره كرده و دو مورد دیگر كھ در اسناد النھ جاسوسى آمریكا در تھران از قول 

لیل بر این است كھ اسنادى در این آقاى میناچى و پروفسور ریچار كاتم آمده است، خود د
حال چرا تا بحال آنھا اجازه انتشار . موارد و این دستھ از روحانیون وجود داشتھ است

پیدانكرده است، مھمترین دلیل این است كھ چون خود با آنھا زد و بند كرده و جزء طبقھ 
كھ فكر كنند،  اگر باشند كسانى .حاكم ھستند، از انتشار آنھا جلوگیرى بعمل آمده است

دانشجویان پیرو خط امام، یك گروه مستقل و خارج از ید قدرت ھیئت حاكمھ و روحانیت و 
اى در خدمت آقاى خمینى و دكتر  آنھا بمثابھ وسیلھ. اند اند، راه خطایى پیموده امام بوده
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 بنا بر اطالعاتى كھ اكنون در دست است، طرح اشغال سفارت آمریكا. اند بھشتى عمل كرده
 : گوید استمپل مى. د. جان. از مدتھا قبل طراحى شده بود

نوامبر  ۴ھم فعاالن مسلمان و ھم فدائیان ادعا كرده بودند كھ اشغال سفارت آمریكا در " 
زیرا راه دادن شاه بھ آمریكا محتمل بود و آنھا خود را . ، ماھھا پیش طراحى شده بود١٩٧٩

 )٣٨٠"(عمل سفارت آمریكا را اشغال كنندآماده كرده بودند كھ بھ محض انجام این 
هللا  در ایامى كھ نویسنده در زندان قزلحصار بودم با آقاى حسین مشكینى فرزند آیت   

مشكینى رئیس مجلس خبرگان رھبرى كھ از نزدیك در جریان این برنامھ ریزى بوده است 
ر بھ روحیات و پس از آشنایى شناخت نسبى از یكدیگر بھ مرور كھ بیشت. بر خورد كردم

ً                    ما اسما  از قبل یكدیگر را مى - شدیم  خلقیات یكدیگر آشنا مى شناختیم ولى اولین بار         
مسائل جارى و گذشتھ كشور را بحث و بررسى  - حضورى در زندان با یكدیگر آشنا شدیم 

روزى از روزھا وى بھ من اظھار داشت كھ نظر شما نسبت بھ مسئلھ . كردیم مى
گیرى و نتایجى كھ ببار آورده  من اظھار كردم كھ اصل مسئلھ گروگانگروگانگیرى چیست؟ 

كند كھ این مسئلھ بضرر كشور بوده است، ولى اینكھ برنامھ آن از چھ قرار  است معلوم مى
اى  گیرى من یكى دو جلسھ البتھ در ھمان روزھاى اول گروگان. بوده، برایم روشن نیست

مورد مسئلھ گروگانگیرى و حل آن بھ سفارت صدر براى بحث در  كھ باتفاق آقاى بنى
صدر براى سھولت در ارتباطات فى  آمریكا رفتیم و با آنھا بحث كردیم و بعد ھم آقاى بنى

مابین وزیر خارجھ و دانشجویان پیرو خط امام، مرا بھ عنوان نماینده خودش بھ 
بیشتر در آنجا  دانشجویان پیرو خط امام معرفى كرد، من با مشاھده مسائلى دو سھ روزى

آقاى . خورد صدر گفتم كھ این نمایندگى بدرد من نمى نماندم و برگشتم و بھ آقاى بنى
بنا ندارند " ام اینھا اصال صدر پرسید چرا؟ گفتم براى اینكھ از قرارى كھ من مطلع شده بنى

كھ این مسئلھ حل شود و یا كسانى را خارج از خودشان و آقاى خمینى بھ درون خود راه 
و ھر قرار و مدارى كھ خودشان بگذارند و . بدھند، اینھا تابع و مطیع جاى دیگرى ھستند

توضیح این . (زنند قولى را بدھند، در صورتیكھ موافق نظر آن مركز نباشد، زیرآن قرار مى
تحت عنوان ١٠٣- ١٠۵مسئلھ نمایندگی درکتاب گروگانگیری و جانشینان انقالب ص 

 .)ستآمده ا» سفارت و اینجانب«
گیرى من بھ  مدتھا قبل از گروگان : بعد از این بحث وگفتگوھا،آقاى حسین مشكینى گفت   

گیرى پیشنھاد و روى آن بحث  اى شركت داشتم كھ درآن مسئلھ گروگان دالیلى در دو جلسھ
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و بررسى شد و از جملھ كسانى را كھ در آن دو جلسھ شركت داشتند و وى نام برد آقایان 
او بھ غیر از خودش . ھا و فاضل ھرندى بیادم مانده است ، موسوى خوئینىدكتر حسن آیت

نفر را نام برد وامیدوارم كھ روزى خود این شخص این خاطره مھم را با زبان  ۵ -  ۶
یكى از ) حبیب رحیمی(=ر - از طرف دیگر آقاى ح. خودش براى مردم كشور بازگو كند

اى، سید  در جلسھ: راى نگارنده نقل كردگیرى ب مقامات وزارت خارجھ در دوران گروگان
گیرى بود اظھار داشت حال كھ این  ھادى خسروشاھى بھ احمد عزیزى كھ سردمدار گروگان

اید، بھتر است خود شما آن را فیصلھ و خاتمھ دھید چون ملت  مسئلھ را بدینجا رسانده
ران و احمد عزیزى ھا گروگان ملت ای اند، نھ آمریكایى اند كھ گروگان آمریكا شده ایران

ً         ھمانند نگرش عاقل اندر سفیھ مرتبا  لبخند مى قریب ربع ساعت كھ این مذاكره طول . زد                                 
طرح اشغال . كشید، آقاى احمد عزیزى در این رابطھ جوابى بھ آقاى خسروشاھى نداد

سفارت با ھدایت افرادى پشت پرده، اجراى آن را مستقیم و یا غیر مستقیم بعھده یك عده 
ختر و پسر دانشجوى مسلمان، سرشار از احساسات اسالمى و وطن پرستانھ جوان د
و این عده از جوانان تحت نام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام با حمایت سپاه . گذاشتند

پاسداران، سفارت آمریكا را اشغال كردند و در درون و بیرون سفارت آنھا در زیر چتر 
مدتى كھ دانشجویان پیرو خط امام سفارت را در در طول . محافظتى سپاه قرار گرفتند

اشغال خود داشتند، چندین بار افراد خود را مورد تصفیھ قرار دادند و ھر كسى را كھ 
گشود، مشمول تصفیھ قرار  كرد زدوبندى در كار است و لب بھ سخن مى احساس مى

د بھ این مسئلھ در بخش بع. شود بنابراین طبیعى است كھ ھمھ اسناد منتشر نمى. گرفت مى
خواھم پرداخت كھ چرا اسناد مربوط بھ آقاى دكتر بھشتى و دیگر روحانیون جناح آقاى 

آنچھ از مجموع تمام اسناد و مداركى كھ تا كنون چھ بوسیلھ . خمینى اجازه انتشار پیدا نكرد
ھا در مورد انقالب اسالمى  ھا و دانشجویان پیرو خط امام و چھ بھ وسیلھ خارجى داخلى

ھا در  ایران منتشر شده، گویاى این حقیقت است كھ آقاى خمینى در سھ محور با غربى
 : تماس و ارتباط بوده است

 و دكتر یزدى در فرانسھ و آمریكا  زاده از طریق محور قطب - ١ 
 از طریق نھضت آزادى و گروه آقاى مھندس بازرگان - ٢ 
  از طریق محور دكتر بھشتى و شوراى انقالب - ٣ 

 گیرى و جنگ از طریق جریان گروگانو در 
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محورھاى دیگرى با اطالع و صالحدید آقاى خمینى با آمریكائیان و سایر كشورھاى  - ۴ 
 )٣٨١.(اند غربى در ارتباط بوده

ھا در  طبق اسناد منتشره آقاى خمینى از طریق آقاى بھشتى و شوراى انقالب با آمریكایى   
ى از آنست با وجودیكھ بعضى از روحانیون دیگر از اسناد و شواھد حاك. ارتباط بوده است

اند، ولى  ھا بوده نیز در ارتباط با خارجى... قبیل آقاى موسوى اردبیلى، ھاشمى رفسنجانى و
ارتباط اصلى و محورى چھ تحت نام شوراى انقالب، چھ سازمان روحانیت و چھ نمایندگى 

گیرى از طریق آقاى بھشتى  اناز آقاى خمینى و جنبش اسالمى تا قبل از مسئلھ گروگ
شده است و آقاى بھشتى نقش مدیریت و رھبرى این تماسھا را بعھده داشتھ  برقرار مى

 .است

 ھا آمریكایى و بھشتىدکتر 
   

دھند كھ  گواھى مى) ٣٨٣"(مأموریت بھ ایران"، )٣٨٢"(انقالب ایران از درون" كتاب   
با ... بیلى و ھاشمى رفسنجانى وبعضى از روحانیون نظیر دكتر بھشتى، موسوى ارد

اند، ولى مدیریت و برنامھ  سفارت آمریكا و بعضى عناصر دیگر آمریكایى تماسھایى داشتھ
گرفتھ  ریزى آن در دست آقاى دكتر بھشتى بوده است و بیشتر امور از كانال وى انجام مى

ى از آن است كھ عالوه بر این، اسناد النھ جاسوسى و نیز گفتھ خود آقاى بھشتى حاك. است
ً          و بعدا  كھ اسناد ".. مسائلى در رابطھ با اسناد النھ جاسوسى با او مطرح بوده است       

جاسوسى را درآوردند، در یكى از ھمان اسناد این جملھ آمده است و ھمانھایى ھم كھ با من 
 اند  اند این جملھ را نوشتھ صحبت كرده

پروفسور ریچارد كاتم در رابطھ با  )٣٨۴("توان فریب داد و او را بھ ھیچ عنوان نمى"...  
 : گوید آقاى دكتر بھشتى بھ مأمور سیاسى سفارت آمریكا در تھران مى

سیددمحم بھشتى یكى از مالھاى قلھك است، )ن- یعنى سازمان روحانیت(رھبرواقعى سازمان" 
نجانى و آیت هللا طالقانى و رفس. باشد كند و رابط اصلى با پاریس مى كھ جنبش را ھدایت مى

در سند دیگرى از اسناد النھ  ) ٣٨۵" (آیت هللا منتظرى رھبران اصلى افتخارى ھستند
 : جاسوسى آمده است

اند و سازمان روحانیت چرخھاى اصلى  بھ نظر میناچى، روحانیت گروه اصلى بوده"  
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) ٣٨۶(شناختھ شده براى سفارت، كلید)هللا دمحم بھشتى  رھبر آنھا، آیت. حركت خواھد بود
 )٣٨٧("(رھبرى جناج خمینى

اى براى سفارت آمریكا و با توجھ بھ ھمان گفتھ خود آقاى  آیا چنین شخص شناختھ شده   
و نیز شخصى كھ در نقش نمایندگى " توان او را فریب داد بھ ھیچ عنوان نمى"بھشتى كھ 

نده كرده و عضو شوراى انقالب و از ھمھ مھمتر دبیر كل و گردان آقاى خمینى عمل مى
اصلى حزب جمھورى بوده است، در رابطھ با یك چنین فردى در مجموعھ اسناد النھ 

دھد كھ، اسناد وجود  جاسوسى آیا سندى موجود نبوده است؟ خود این مسئلھ نشان مى
اما چون انتشار آنھا بھ صالح ھیئت حاكمھ نبوده است، بھ ھمین علت تا بھ . اند داشتھ

در مورد اسناد رابطھ آقاى دكتر بھشتى و . ى بعمل آمده استامروز از انتشار آنھا جلوگیر
اند  بعضى از روحانیون دیگر، دانشجویان پیرو خط امام چنان سانسور شدیدى برقرار كرده

اند، وى در مورد اسناد منتشره از جانب  كھ صداى آقاى دكتر یزدى را نیز در آورده
 : گوید دانشجویان پیرو خط امام مى

ً شده است اوال  گرایشات و برداشتھاى سیاسى مقامات آمریكایى است كھ الزاما   آنچھ منتشر"                                                          ً            
ً                     ثانیا  ھمھ اسناد منتشر نشده. باشند درست و قابل استناد نمى اند و دانشجویان برخى از آنھا را       

ً                                                       مثال  ھیچگونھ سندى در مورد مالقات و مذاكره سولیوان با آقایان . اند انتخابى منتشر ساختھ    
دبیلى و مھندس بازرگان و یا تماسھاى مستقیم مرحوم دكتر بھشتى با سولیوان و موسوى ار

ً                               ثانیا  در ترجمھ اسناد و دخل و تصرفھاى. غیره منتشر نشده است عمدى و سھوى ) ٣٨٨(     
 )٣٨٩." (شود دیده مى

اكنون با انتشار بسیارى از اسناد انقالب از جانب مقامات آمریكایى و سایر خارجیانى كھ    
اى از سران انقالب و سایر ایرانیانى كھ آنھا  اند و نیز عده یر مسائل انقالب اسالمى بودهدرگ

ً        اند، كامال  مشخص مى نیز درگیر مسائل انقالب بوده سازند كھ در اینجا حق بھ جانب آقاى           
، حال این سئوال مطرح است كھ "اند ھمھ اسناد منتشر نشده: "گوید دكتر یزدى است كھ مى

اند؟ خود  از اسناد اجازه انتشار پیدا كرده و بعضى در محاق سانسور گیر كردهچرا بعضى 
اجازه "اند كھ با  ھاى خود بھ بعضى از آنھا اعتراف كرده دانشجویان در بعضى از افشاگرى

در بخش بعدى، . اند دست بھ انتشار آن زده و یا از انتشار آن جلوگیرى بعمل آورده" امام
البتھ بعضی از ارتباطات آقای . تاحدودى پاسخ داده خواھد شد بھ بعضى از این چراھا

  .بھشتی با آمریکائیھا در  فصل یازدھم توضیح داده شده است
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 جاسوسى النھ اسناد و بھشتى دکتر  
  

ھمان طورى كھ در بخش گذشتھ ذكر شد، در اسناد النھ جاسوسى، جز چند مورد جستھ    
ھا باشد، سخنى بھ میان  دال بر روابط آقاى بھشتى با خارجىو گریختھ سند و یا مطلبى كھ 

شود در مورد شخصى نظیر آقاى دكتر بھشتى كھ رھبر  با وجودى كھ نمى. نیامده است
اصلى سازمان روحانیت و بنیانگذار حزب جمھورى اسالمى و دبیر كل آن و یكى از 

در جریان انقالب بود،  ھاى تعیین كننده سیاست كشور بعد از انقالب و مھمترین مھره
ھا روزیكھ  اند كھ خود غربى اینان از این مسئلھ غافل بوده. سندى وجود نداشتھ باشد

براى روشن شدن . ھمچنان كھ شده است. بصالحشان باشد آن روابط را افشاء خواھند كرد
بھ یك ھا اجازه انتشار پیدا نكرده  این مسئلھ كھ چرا اسناد رابطھ آقاى بھشتى با آمریكایى

 :كنم واقعھ تاریخى اشاره مى
اید كھ چرا ناگھان و یك مرتبھ استاد شیخ على تھرانى با آقاى خمینى  آیا ھرگز فكر كرده   

و جناح وى چپ افتاد؟ علت این چپ افتادن استاد شیخ على تھرانى با آقاى خمینى و جناح 
 .د آقاى بھشتى نھفتھ استوى از جملھ در اجازه انتشار نیافتن اسناد النھ جاسوسى در مور

دو حادثھ مھم اتفاق افتاد كھ موجب شد نظر آقاى شیخ على تھرانى نسبت  ١٣۵٨در سال  
شیخ على تھرانى چون . بھ آقاى خمینى و جناح وى بكلى عوض شود و مخالف آنان گردد

 خود مستقیم در محور این دو حادثھ قرار داشت، حقایقى برایش روشن گردید كھ تا آن روز
 :این دو حادثھ عبارتند از. كرد تصور آن ھم بھ ذھنش خطور نمى

 جالل الدین فارسى نافشا شدن سند افغانى االصل بود - ١ 
  جلوگیرى از انتشار اسناد النھ جاسوسى آمریكا در رابطھ با آقاى دكتر بھشتى - ٢ 
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 فارسى الدین جالل بودن االصل افغانى سند شدن اافش - ١ 
  

ھ بحث نامزدى ریاست جمھورى در محافل خصوصى روحانیون بھ عمل آمد، ھنگامى ك   
از جانب سران درجھ اول حزب جمھورى اسالمى و بعضى دیگر از علماى سازمان 
روحانیت آقاى دكتر بھشتى نامزد ریاست جمھورى گردیده بود و براى كسب اجازه از آقاى 

معنونین روحانیت خدمت آقاى  خمینى در مورد ریاست جمھورى وى، دو مرتبھ بعضى از
خمینى رسیده و مسئلھ را مطرح كردند، ھر دو مرتبھ آقاى خمینى مخالفت خود را با این 

. صالح نیست كھ آقاى بھشتى نامزد ریاست جمھورى گردد: گوید كند و مى عمل اعالن مى
ود و آقاى دكتر بھشتى كھ خود را براى اولین دوره ریاست جمھورى ایران آماده كرده ب

حتى پالكارد، وسایل تبلیغات، شعارھا و عكس و پوستر آماده شده بود، قبل از اینكھ مسئلھ 
ً                                                                     رسما  اعالن بشود و تبلیغات ریاست جمھورى آغاز گردد، خبر آمادگى ریاست جمھورى      

 .آقاى دكتر بھشتى بھ بیرون درز پیدا كرد
ار شدند و بالفاصلھ در مجاھدین خلق بعد از مطلع شدن از این خبر، فورى دست بك   

مجاھدین آقاى طالقانى را نامزد : اجتماع چندھزارنفرى ترمینال تھران، اعالن كردند
آقاى خمینى ھم بعد از انتشار این مطلب مصاحبھ كرد و ) ٣٩٠.(كند ریاست جمھورى مى

وآقاى طالقانى نیز نپذیرفتن   »روحانیت نباید در پست اجرایى مملكت وارد شوند« : گفت
بھ این ترتیب آقاى خمینى مسئلھ را ) ٣٩١.(امزدى ریاست جمھورى خود را اعالن داشتن

آقاى . ختم كرد و براى آقاى دكتر بھشتى نیز دیگر جایى براى این كار باقى نگذاشت
كند كھ در مورد ریاست جمھورى، كاندیداى ما قبل از  ھاشمى رفسنجانى نیز اعتراف مى

و بعداز اینكھ ) ٣٩٢.(دكتر بھشتى بود كھ امام نپذیرفتندانتخابات ریاست جمھورى آقاى 
مسئلھ ریاست جمھورى آقاى دكتر بھشتى بكلى منتفى گردید، وى حزب جمھورى اسالمى 

بعد از اعالن نامزدى آقاى . را وادار كرد كھ آقاى فارسى را نامزد ریاست جمھورى كند
ریاست جمھورى ایران و  الدین فارسى از طرف حزب جمھورى، براى احراز پست جالل

شد، ناگھان بھ آقاى شیخ على  آغاز شدن تبلیغات ریاست جمھورى كھ بشدت دنبال مى
انى تھرانى خبر داده شد كھ طبق اسناد اداره آماروثبت احوال مشھد،آقاى فارسى، افغ
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ریاست جمھورى وى مغایر قانون اساسى است كھ  االصل است و بنابراین نامزدى
آقاى شیخ على تھرانى " جمھورى اسالمى ایران باید ایرانى االصل باشد رئیس": گوید مى

ً                                                    پس از مشاھده سند، فورا  خدمت آقاى خمینى رسید و جریان كار را بھ وى گزارش داد                        .
 .آقاى خمینى ھم بھ آقاى تھرانى دستور داد كھ بھ مشھد برود و سند را نزد ایشان بیاورد

ً    آقاى على تھرانى نیز فورا  بھ     مشھد برگشت و سند افغانى االصل بودن آقاى فارسى را                         
آقاى خمینى با مشاھده سند، . برداشت و بھ تھران بازگشت و خدمت آقاى خمینى رسید

اعالن كرد كھ بھ دلیل افغانى االصل بودن آقاى جالل الدین فارسى ایشان حق نامزدى 
زدى ریاست جمھورى كنار الدین فارسى از نام ریاست جمھورى راندارد و لذا آقاى جالل

رفت و این تیر حزب جمھورى و آقاى بھشتى با این عمل شیخ على تھرانى بھ سنگ 
        ً                                                                چون اصوال  بسیارى از روحانیون مخالف اعمال آقاى بھشتى بودند و بھ وى اعتماد . خورد

نگریستند و قریب بھ اتفاق آنھا حتى مخالف نامزد  نداشتند و لذا بھ اعمال وى بدقت مى
  .الدین فارسى از جانب حزب جمھورى بودند آقاى جالل شدن

 بھشتى با رابطھ در جاسوسى النھ ازانتشاراسناد جلوگیرى - ٢ 
  

ً    بعد از اشغال سفارت آمریكا وسیلھ ظاھرا  عده    اى دانشجو كھ خود را دانشجویان پیرو                                       
ھ جاسوسى نامیدند، روحانیون و شخصیتھاى مختلف بھ سفارت آمریكا یا الن خط امام مى

ً                 كردند و بعضا  ھم در آنجا براى  رفتند و با دانشجویان پیرو خط امام بحث و گفتگو مى مى             
چون امام . پرداختند اى كھ در بیرون از سفارت جمع شده بودند بھ ایراد سخنرانى مى توده

نامیده بود و یكى دو سندى ھم از طرف این " انقالب دوم"این كار دانشجویان را 
اندركاران مایل بودند كھ بھ سفارت بروند و با  انتشار پیدا كرده بود، غالب دستدانشجویان 

از جملھ آنان آقاى شیخ على . سندى را ھم مشاھده كنند" دانشجویان گفتگو كنند و احیانا
استاد تھرانى در یكى از روزھا براى دیدار و مذاكره با دانشجویان پیرو خط . تھرانى بود

ى رفت و چون استاد شیخ على تھرانى یكى از شخصیتھاى مورد امام بھ النھ جاسوس
احترام روحانیت و بخصوص امام خمینى بود و قبل از انقالب در میان مبارزین و مخالفین 

اى داشت بھ این  شاه و نیز بھ لحاظ علم و تقوى و سادگى زیستن در نزد ھمھ جاى ویژه
انشجویان در حین بحث و گفتگو با د) ٣٩٣. (دالیل وى از ھمھ جھت مورد اعتماد بود
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وى پس از . دھند ھا بھ وى نشان مى استاد تھرانى، اسناد روابط آقاى بھشتى را با آمریكایى
كند و ھم اینكھ چون اسرارى  مشاھده و مطالعھ آن اسناد ھم از دیدن آن اسناد تعجب مى

بھ اطالع امام  داند كھ آنرا برایش كشف شده است نظیر دفعھ قبل وظیفھ شرعى خود مى
رسد و بھ آقاى                                              ً             بعد از خداحافظى و ترك النھ جاسوسى، استاد فورا  خدمت امام مى. برساند

ھا قرار  گوید كھ كسانى ھستند كھ با آمریكایى كند و مى خمینى آنچھ را دیده است گزارش مى
ھشتى اند و این براى انقالب خطرناك است و خودش اسناد روابط آقاى ب و مدارھایى داشتھ

آقاى خمینى این بار نیز . ھا دیده است و آنھا در النھ جاسوسى موجود است را با آمریكایى
آقاى . ھا بگیرید و نزد من بیاورید شما بروید و اسناد را از بچھ: گوید بھ استاد تھرانى مى
ھ اما قبل از اینك. افتد كھ بھ این مأموریت و وظیفھ شرعى خود عمل كند تھرانى نیز راه مى

از طرف آقاى خمینى بھ دانشجویان پیرو خط امام ) احمد آقا(وى بھ النھ جاسوسى برسد 
دھد كھ اسناد آقاى بھشتى را بھ آقاى شیخ على تھرانى تحویل ندھید و بگویید كھ  خبر مى

. اید و اسناد مربوط بھ شخص دیگرى بوده است چنین چیزى نبوده و شما اشتباه كرده
ھا، اسناد و یا  رانى با خاطر جمعى بھ سفارت برمى گردد و از بچھھنگامى كھ شیخ على تھ

شما : گویند شود، دانشجویان پیرو خط امام بھ آقاى تھرانى مى فتوكپى آنھا را خواستار مى
پرسد  آقاى تھرانى با تعجب مى. سندى در مورد آقاى بھشتى وجود ندارد. كنید اشتباه مى

. ید و من با چشم خودم آنھا را مشاھده و مطالعھ كردمھمان اسنادى را كھ بھ من نشان داد
اید، اسنادى را كھ شما دیدید مربوط بھ  گویند كدام سند؟ شما متوجھ نشده آنھا در جواب مى

آقاى . اید كھ مربوط بھ آقاى بھشتى است اشخاص دیگرى بود و شما در ذھن خود فكر كرده
ً                   شیخ على تھرانى كھ اصوال  آدمى عصبى بود با د تر  یدن این عمل دانشجویان عصبانى                      

شود علیرغم آنچھ او فكر  فھمد كھ مسئلھ از كجا آب خورده است و متوجھ مى شود و مى مى
 .اند زدوبندھایى در كار بوده است كرده كھ روحانیون در اینگونھ امور دستى نداشتھ مى
لف شد و بناى سرانجام از آن زمان بھ بعد وى با آقاى خمینى و جناح وى بشدت مخا   

مخالفت خود را آن زمان بھ بعد بھ عناوین مختلف آغاز كرد و بھ مرور از مخالفین جدى 
آقاى دكتر بھشتى و متحدینش گردید و كار بجایى رسید كھ آقاى خمینى طبق روش 
ھمیشگى در یكى از سخنرانیھاى خود غیر مستقیم آقاى على تھرانى را مورد حملھ قرار 

گوید، درعین حالى كھ خوب  ھا گوینده درعین حالى كھ خوب مى وقت گاھى" :داد و گفت
نویسد لكن ھمان نوشتن است و  نویسد، كتاب اخالق ھم مى نویسد، كتاب توحید ھم مى مى
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 ) ٣٩۴..."(گفتن است و عرضھ داشتن است، خودش از آن بى خبر است
النھ جاسوسى در رابطھ با در حقیقت آقاى استاد تھرانى فداى انتشار پیدا نكردن اسناد    

آقاى بھشتى شد و آقاى خمینى با فداكردن این دوست و یار خود و طرد وى از انقالب مانع 
چون اگر این اسناد در آن موقع . چرا چنین شد؟ مسئلھ روشن است .انتشار آن اسناد گردید

ابطھ بوده و ھم شد كھ آقاى دكتر بھشتى با آمریكاییان در ر كرد و معلوم مى انتشار پیدا مى
بھ نمایندگى از طرف آقاى خمینى و ھم خودش عمل كرده و قرار و مدارھایى با 

ھا، ھم در ایران و ھم در آمریكا با آنھا گذاشتھ است، بسیارى از امور زیرو رو  آمریكایى
نفر از وكالى  ٨ -  ٧شد و ھمانطوریكھ در قضیھ مك فارلین شاھد آن بودیم، ھنگامى كھ  مى

از آقاى والیتى خواستند ... اى و امامى، آقایان جالل الدین فارسى، ھادى خامنھ مجلس خط
كھ بھ مجلس بیاید و در رابطھ با مك فارلین توضیح بدھد، براى فاش نشدن مسئلھ آقاى 
خمینى دست بكار شد و چون با اجازه و اطالع وى این روابط برقرار شده بود، ناگھان 

آنھایى " :ینھا را خفھ كرد و در یك سخنرانى خطاب بھ آنھا گفتآقاى خمینى با تمام قدرتش ا
ھا بھ غلط كردن و  فرداى آن روز آن بیچاره..." آید كھ صدایشان از حلقوم اسرائیل در مى

و آقاى خمینى ھمانطوریكھ . توبھ افتادند و با وجود توبھ، بسادگى ازآنھا دست بردار نبودند
تر بھشتى گردید، مانع روشن شدن مسئلھ مك فارلین نیز مانع انتشار اسناد روابط آقاى دك

حال كھ معلوم شد چرا وچگونھ اسناد النھ جاسوسى در مورد روابط آقاى دكتربھشتى . شد
نویسان در مورد آقاى  با آمریكائیان اجازه انتشارپیدا نكردند،ببینیم خودآمریكاییان و خاطره

  .آورم ثال چند نمونھ را مىمن فقط براى م. اند بھشتى و روابطش چھ گفتھ
 

 بھشتى با روابط اذعان و ھا ییآمریكا 
   

بعضى از كتابھاى منتشره در مورد انقالب ایران گوشھ ھایى از روابط آقاى دكتر بھشتى    
بنا بھ گفتھ ژنرال ھایزر، سلیوان در اوایل ژانویھ و در زمانى كھ . اند را با آمریكائیان آورده

 : هللا یا مخالفان بختیار تماس گرفت، خود با بھشتى در تماس بود گفت نباید با آیت مى
در اواخر دسامبر و اوایل ژانویھ سلیوان، سفیر آمریكا در ایران بھ این نتیجھ رسید كھ با " 

توجھ بھ برنامھ شاه دایر بر ترك كشور كھ در حكم استعفا است، زمان آنست كھ طرحى بھ 
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اندیشیدن درباره نا "ھ در پیام اوائل نوامبرش بھ آن ھمان طرحى ك. اجراء گذاشتھ شود
سلیوان مقاصد خود و یا جزئیات طرح خویش را در واشنگتن . عنوان داده بود" اندیشیدنى
هللا یا مخالفان  كرد نباید با آیت دسامبرش، كھ در آن استدالل مى ٢٩بر خالف پیام . بروز نداد

هللا دمحم بھشتى كھ یكى از دستیاران خمینى در  آیت بختیار، تماس گرفت، وى در ھمان تاریخ با
 )٣٩۵."(تھران بود و دیگر مخالفان سیاسى تماس برقرار كرده بود

 : گوید باز ھمین ژنرال مى 
من نامھا . خواھند با نظامیان تماس بگیرند ژانویھ سلیوان گفت بھشتى و بازرگان مى ١۴در " 

 .ى ارتش روزوساعتى براى این دیدارمعین كنندوشماره ھاى تلفن آنھا رابردم تامگرامرا
 :دارد استمپل مأمور سیاسى سفارت آمریكا در تھران در كتابش چنین اظھار مى.د.جان)٣٩۶"(
. ، تماس مستقیم میان مقامات سفارت و رھبران مذھبى دست نداده بود١٩٧٨تا مارس "  

در این ماه بود كھ . داده بودروى ن ١٩٧٩ھاى خمینى تا ژانویھ  گفتگوى رو در رو با سوگلى
 ١٩٧۵تا  ١٩٧١استانلى اسكودرو، افسر اطالعاتى آمریكا كھ بھ زبان فارسى مسلط بود از 

در ایران خدمت كرده بود و با مقامات مذھبى تماسھاى خوب داشتھ و اینك از نو بھ ایران 
سلیوان و من . كرد بازگشتھ بود تا در این دوران طوفانى، انجام وظیفھ كند، با بھشتى دیدار

گوید  و باالخره سولیوان مى )٣٩٧."(در ھمان ماه با آیت هللا موسوى اردبیلى مالقات كردیم
 : شاه در روزھاى آخر سلطنت از من پرسید

 )٣٩٨"(از رفقاى مالیتان چھ خبر؟" 
بھ آمریكا سفر كرد و بعد از  ۵٧در اردیبھشت سال  عالوه بر اینھا آقاى دكتر بھشتى   

در آمریكا با چھ كسانى در ارتباط بوده، . در لندن و آلمان توقفى داشت شت از آمریكابرگ
چھ قرار و مدارھایى گذاشتھ شده، چھ مسائلى مورد بحث و گفتگو قرار گرفتھ، ھیچ چیز 

بھ . مشخصى در دست نیست و تا كنون از این سفر مطلبى بھ بیرون درز پیدا نكرده است
كھ دیدارى در لندن از وى بعمل میآورد و بر سر مسایل انقالب با  گفتھ عبدالصمد تقى زاده

كنند، دكتر بھشتى بھ وى میگوید كھ در امریكا گفتگوھایى با مقامات  ھم گفتگو مى
 . آمریكایى داشتھ است

آقاى دمحم منتظرى نیز از ھمان روزھاى اول بھ روابط دكتر یزدى و دكتر بھشتتى با    
 ١٨ھاى مختلفى كھ در چھار شماره مجلھ الشھید و  در اعالمیھ. بودھا بو برده  آمریكائى

شماره روزنامھ الشھید انتشار داد، مرتب از آمریكائى بودن دكتر بھشتى و دكتر یزدى 
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آورد و چنان مزاحمتھایى  بدون اینكھ سند مشخصى را ارائھ كند بحث و گفتگو بھ میان مى
بھ ھمین علت آقاى خمینى . ام بعضى از امور بودایجاد كرده بود كھ مانعى جدى بر سر انج

كوشید تا وى را خاموش كند و سرانجام با وعده و وعیدى كھ بوى داده شد ابتداء وى را 
و بعد ھم سرپرست ھیئت ) ٣٩٩(عضو مركزى شوراى حزب جمھورى اسالمى كردند

كھ داشت بررسى شكنجھ و سپس ھم در رابطھ با انفجار حزب جمھورى ھمھ اطالعاتى را 
 .با خود بگور برد

  

 رؤیاھا با مغایر وقایع سیر 
  
ھم اكنون كھ بیش از ھفده سال از انقالب گذشتھ است و بسیارى از امور برمال شده است  

ھا انتشار پیدا كرده  ھا  و بویژه آمریكائى و اسناد و مداركى از روابط سران انقالب با غربى
ردم مشكل است باور كنند كھ براى پیروزى انقالب است، با وجود این براى بسیارى از م

. ھا رابطھ برقرار كرده و زدو بندھایى صورت گرفتھ است بعضى از سران انقالب با غربى
از جملھ اینكھ سیر حوادث و وقایع : تواند دالیل مختلفى داشتھ باشد علت این ناباورى مى

اشان خللى وارد  كھ بھ باور ذھنى خواھند مغایر با رویاھاى ذھنى آنھا درآمده است و نمى
دوم بعضى از سران انقالب با وجودیكھ بعضى از اسناد و مدارك دال بر روابطشان با . شود

اند پا بھ میدان بگذارند و بدون مصلحت  ھا انتشار پیدا كرده، ھنوز حاضر نشده آمریكایى
و آیندگان بیان  نگرى، این و آن و یا خودشان آنچھ را كھ گذشتھ است براى نسل حاضر

سوم چون از روز اول انقالب تا امروز، مستقیم و غیر مستقیم روابط وجود داشتھ . دارند
است، ولى شعار مرگ بر آمریكایشان گوش فلك را كر كرده است و از ھمھ مھمتر آقاى 

 .اى وجود داشتھ است خمینى نگفتھ است كھ رابطھ
ھ برایشان مطرح است، اما بھ خاطر ترس از در میان غیر باوران كسانى ھستند كھ مسئل   

اند و  آسیب خوردن اصل انقالب، رھبرى و تئورى انقالب در این رابطھ سخت باور شده
كنند كھ اگر روشن شود كھ از ھمان اول زدوبندھا جدى بوده است شاید منجر بھ  فكر مى

با : ھا استدر صورتیكھ حقیقت غیر از این. آسیب پذیرى خودشان و یا انقالب بشود
ھا رابطھ داشتھ و زدو بند كرده باشند، این بھ  وجودى كھ بعضى از سران انقالب با خارجى
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معناى آن نیست كھ توده مردم در آن نقش نداشتھ و یا آن تئوریھا كارى از پیش نبرده 
گشت و آن زدو  بدون شركت توده مردم و حمایت آنان پیروزى انقالب ممكن نمى. است

ھا و بدون  ھا و داخلى از طریق زدوبند با خارجى. برد ھایى كارى از پیش نمىبندھا بھ تن
شركت توده مردم ممكن است دست بھ كودتایى زد و از آن طریق رژیمى را ساقط كرد و 
این عمل بھ یك گروه مستقل خارج از رژیم در درون ارتش نیاز داشت كھ دست بھ یك 

بافتى كھ رژیم شاه در درون خودش داشت، بدون چنین كارى بزند و این كار با توجھ بھ 
گشت كھ در این صورت نیز با توجھ بھ وضعیت  توافق حداقل آمریكا و انگلیس ممكن نمى

كشور، مخالفین و اپوزیسیون سرجایشان بودند و بصورت فعال مبارزه خود را علیھ رژیم 
كھ بھ سرعت قریب بھ اتفاق اما یكى از اثرات وضعى انقالب این بود . دادند كودتا ادامھ مى
رژیم شاه را بھ درون خود كشید و آنرا بكلى نابود و مضمحل )اپوزیسیون(تمامى مخالفین 

و در حقیقت کاری را کھ رژیم شاه نتوانست انجام دھد، رژیم جمھوری والیت فقیھ . ساخت
 .انجام داد و تمام مصدقی ھا و آزادیخواھان و مخالفین شاه را از بین برد

نكتھ حائز اھمیت اینكھ بسیارى از امور و حوادث كھ در جوامع و در برخورد با آن    
، غیر قابل پیش بینى و پیوندد، حتى براى كسانى ھم كھ سرنخ را در دست دارند بوقوع مى
و لذا پس از اتفاق افتادن كسانیكھ امکان و توفیقى دارند، از آن در جھت امیال و  باور است

ھاى كورى كھ در رابطھ با قدرت  در ھر حال بھ خاطر گره. كنند ردارى مىمنافع خود بھره ب
جانشین وجود دارد و با بھ گور رفتن بسیارى از اطالعات دست اول، كار پژوھشگران و 

ھا اسناد و مدارك  تر كرده است، با وجود ھمھ این محققین را در اینگونھ روابط خیلى سخت
 :گویند منتشره و وقایع اتفاقیھ مى

اند، با اطالع آقاى  ھا در ارتباط بوده و زدو بند كرده اشخاص و گروھھایى كھ با خارجى   
بایست آقاى خمینى را در  براى توجیھ كار خودشان ھم كھ شده مى. خمینى بوده است

چون در بسیارى از جاھا بعنوان مثال آقاى دكتر بھشتى، قطب زاده، . جریان امر بگذارند
اند و در جاھایى ھم بھ  شده عنوان نماینده آقاى خمینى وارد مذاكره مىب... دكتر یزدى و

ایھا و نھضت آزادى اعتقاد و  آقاى خمینى بھ جبھھ. اند كرده عنوان گروه خود عمل مى
هللا كاشانى و بویژه  دانست و خودش در خط آیت اعتماد نداشت چون اینھا را مصدقى مى

ھا در بین مردم از چھره مذھبى خوبى  زمان نھضتىبھبھانی بود ولى چون در آن برھھ از 
آمدند،  ھا نیز یك گروه شناختھ شده متعادلى بھ حساب مى برخوردار بودند و در بین غربى
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شاید بھ این علت است كھ آقاى خمینى از وجود آنان بھ عنوان پل پیروزى استفاده كرده 
 .است

صدر عوامل مختلفى كاشتھ بود  آقاى بنى یآقاى خمینى كھ در دفتر ریاست جمھور   
ھا مورد توجھ نداشتھ  چگونھ ممكن بود روابط نھضت آزادى، بھشتى و دیگران را با غربى

ً                                                    آقاى خمینى احتماال  از طرین اسناد النھ جاسوسى از قرار و مدارھاى شخص آقاى. باشد                   
ھایزر بھ  ھا و ھم مطلع بوده چون با نمایندگان خارجىقبل از آن . بھشتى مطلع شده است

كرده است ولى ممكن است دقیق ھمۀ آنھا از دید وى پنھان  عنوان نماینده خمینى عمل مى
 .بوده باشد

نھضت آزادى و دیگران  بر این باور بودند كھ آقاى خمینى در امور اجرایى دخالت    
ست نخواھد كرد و در آن باال گھگاھى بھ ارشاد آنھا خواھد پرداخت  و اداره امور كشور بد

كردند از یكطرف بعنوان  آنھا خواھد افتاد و لذا وقتى با نمایندگان آمریكا تماس برقرار مى
اینكھ حمایت آقاى خمینى را پشت سر خود دارند و از طرف دیگر اداره مملكت در آینده در 

كرد و  آقاى دكتر بھشتى نیز كھ مذاكره مى. كردند دست اینان قرار خواھد گرفت، مذاكره مى
بوده است، ھم بھ عنوان نماینده ... از طرفھاى اصلى مذاكره با سولیوان، ھایزر ویكى 

خمینى و ھم بھ عنوان اینكھ سازمان و تشكیالت روحانیت را در دست دارد و ھم اینكھ با 
حمایت معنوى آقاى خمینى حزب اسالمى نیرومندى كھ اكثریت مجلس آینده را در دست 

 .برده است خواھد داد، مذاكرات خود را پیش مىخواھد داشت تشكیل داده و یا 
آقاى بھشتى نیز با توجھ بھ رفتار، اعمال و شواھد مختلف، آقاى خمینى و منتظرى را    

دانستھ است و در صدد قبضھ كردن قدرت و بوجود آوردن یك دولت  الیق اداره كشور نمى
چنین فرصتى بود كھ زمان لذا بھ دنبال بدست آوردن . نیرومند بھ رھبرى خودش بوده است

بھ او مجال چنین كارى را نداد و قبل از اینكھ وى دیگران را از سر راه خود بردارد، 
دیگران وى را از سر راه خود برداشتند و شاید ھم علت مختومھ كردن پرونده انفجار 

د قرائن و شواھد موجود حكایت از این دارن. حزب جمھورى اسالمى در این امر نھفتھ باشد
كھ آقاى بھشتى جزو حلقھ رازدار آقاى خمینى نبوده است، ولى چون وى روحانى نیرومند 

 بود و در جریان انقالب تشكیالت روحانیت تھران را)  ۴٠٠(شناختھ شده متجدد اروپا رفتھ
سروسامانى داده، حزب جمھورى اسالمى را طراحى و بنیاد نھاده بود و جمعى را ھدایت و 

شاور فرخ رو پارسا، وزیر آموزش و پرورش رژیم شاه در امور كرد و م رھبرى مى
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وبا كمك وھمراه دكتر جواد باھنر، دكترگلزاده غفورى تھیھ كننده ) ۴٠١(مذھبى بود
كتابھاى تعلیمات دینى مدارس بود، ھم با افرادى از رژیم گذشتھ روابطى داشت و ھم 

گرفتھ بود، آقاى خمینى ھا با دست وى صورت  بخشى از روابط و زدو بند با غربى
توانست او را بھ انقیاد خود در  توانست بھ وى توجھ نداشتھ باشد و بسادگى ھم نمى نمى

در جریان انقالب  .توانست اعمال و روابط او از نظر آقاى خمینى بدور باشد آورد و لذا نمى
ان كسانى كھ بعدھا رھبر، رئیس مجلس و یا رئیس جمھور شدند، در آن زمان در اذھ

آمدند و الجرم قادر نبودند نقشى را كھ  ھایى بیش بھ حساب نمى عمومى مردم، روضھ خوان
با آوردن واقعھ ماشاءهللا قصاب و . توانست بازى كند، آنھا بازى كنند آقاى بھشتى مى

سفارت آمریكا كھ ممكن است در آینده رازى را در رابطھ با روابط خارجى انقالب بگشاید، 
 .دھم تمھ مىبھ این بخش خا

  

 آمریكا سفارت و قصاب ماشاءهللا 
  

فاق افتاد و دو حادثھ بدست كمیتھ مستقر در سفارت آمریكا ات ۵٨در اوایل سال    
. یكى دستگیرى و آزادى حماد شیبانى و دیگرى دستگیرى سعادتى :سروصدایى ایجاد كرد

ھا و روحانیت  ستھراقم این سطور كھ در آن زمان مسئول بخش سیاسى داخلى، احزاب، د
اى  در روزنامھ انقالب اسالمى بودم، نھ اطالعى داشتم كھ در درون سفارت آمریكا كمیتھ

دوى این واقعھ  درمورد ھر. مستقر است و نھ اینكھ مسئول آن ماشاءهللا قصاب است
 .مطالبى در روزنامھ انقالب اسالمى آورده شد

ى ھنگام دستگرى و بعد از آن شكنجھ بعد از دستگیرى سعادتى و مطرح شدن اینكھ و   
در " آیا سعادتى جاسوس است؟"شده است، تحقیقى را پى گرفتم كھ ھمھ آنھا تحت عنوان 

چون سعادتى بدست این كمیتھ دستگیر شده بود با آقاى مھدوى . روزنامھ درج شده است
بعھده داشت ھاى انقالب اسالمى را  اى انجام دادم و از وى چون ریاست كمیتھ كنى مصاحبھ

آقاى مھدوى كنى جواب داد و ". مسئولیت كمیتھ سفارت آمریكا بعھده كیست؟: "پرسیدم
سپس از سپاه . كند و مسئولیت اعمال آن بعھده ما نیست كمیتھ از ما تبعیت نمى: گفت

پاسداران انقالب اسالمى پرسیدم كھ آیا مسئولیت اعمال كمیتھ مستقر در سفارت آمریكا 
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پاسخ داده شد كھ مسئولیت اعمال كارھاى این كمیتھ بعھده سپاه . ان استبعھده این ارگ
متعاقب اینھا  .حاضر نبود مسئولیت آن كمیتھ را بعھده بگیرد" نیست، ھیچ ارگانى رسما

مسئولیت اعمال كمیتھ سفارت " اینجانب مطلبى را خیلى مختصر ولى گویا تحت عنوان
  :کھ متن آن چنین است. مھ درج شددر روزنا، "آمریكا بعھده چھ کسانی است؟

بر مسئولین امور کھ ھرکدام از مراکز تصمیم گیری ھای مختلف می نالند می باشد کھ " 
مسئولیت کارھای کمیتھ سفارت آمریکا بعھده چھ کسانی است؟ در پی تحقیقاتی کھ : بگویند

ً             ما در این زمینھ بعمل آورده ایم، معلوم شده است کھ اوال  این کمیتھ جز و کمیتھ ھای                                                     
ً                                                         چھاردھگانھ نبوده و ثانیا  مسئولیت کارھای این کمیتھ را آیت هللا مھدوی کنی بعھده ندارند                          .

کیتھ سفارت آمریکا جزو کمیتھ ھای چھارده گانھ نیست و مسئولیت : " ایشان فرمودند
ً          ثالثا  از تاریخ ." کارھای این کمیتھ بعھده ما نمی باشد ب کھ سپاه پاسدارن انقال ۵٨/٢/٢     

اسالمی با ضوابط جدید تحت شورای فرماندھی زیر نظر شورای انقالب تشکیل شده است 
مسئول این کمیتھ مرتضی کاشانی . کمیتھ سفارت آمریکا زیر نظر این سپاه نمی باشد

اما فرمانده . معروف بھ حاج ماشاء اظھار داشتھ است کھ وی زیر نظر سپاه می باشد
این کمیتھ تا بھ حال زیر نظر ما نبوده و ھم اکنون نیز نمی : " عملیات سپاه اظھار داشت

عاله بر آن ایشان اضافھ کردند کھ ھیچ حکمی برای عملیات این کمیتھ از تاریخ ." باشد
کھ سپاه با ضوابط جدید تشکیل شده است و من فرمانده عملیت را بعھده دارم  ۵٨/٢/٢

خود مختار است و یا نھ زیر نظر  سئوال این است کھ آیا این کمیتھ".صادر نکرده ام
مسئولینی است خارج از مراکزی کھ بواقع بایستی زیر نظر آن ھا باشد؟ عالوه بر آن سئوال 
ما از آیت هللا مھدوی کنی، سپاه پاسداران انقالب این است کھ اگر این کمیتھ زیر نظر آن ھا 

سال بطور  ٢۵داریم کھ آمریکا  کار نمی کند، چرا اقدام بھ انحالل آن نمی کنید؟ اگر ما قبول
منظم برنامھ نابودی ایران را بعھده داشتھ است و ھنوز نیز دست بردار نیست، چگونھ 
ممکن است برای ملت روشن نکرد و اجازه داد در سفارت خانھ چنین کشوری بدون اجازه 

  )۴٠٢( "مسئولین سازمان ھای مربوطھ عمل کند؟
شناختم ناراحت شده بود و  كھ من او را ندیده و نمى بعد از درج مطلب ماشاءهللا قصاب  

بوسیلھ یكى از خبرنگاران ما پیغام داده بود و از روزنامھ و من گلھ كرده بود كھ چرا 
ام،  روزنامھ انقالب اسالمى با وجودیكھ من اینھمھ فداكارى نسبت بھ انقالب و اسالم كرده

تھ است؟ و اضافھ كرده بود كھ من ھم این مطلب را در مورد كمیتھ مستقر در سفارت نوش



٣٠٤     

  

من نیز . حرفھاى زیادى براى گفتن دارم و مایلم آقاى جعفرى را ببینم و با وى صحبت كنم
كھ خیلى مایل بودم كھ او را ببینم و بفھمم كھ وى چگونھ آدمى است و این كمیتھ سرانجام 

و بھ ھمان خبرنگار  بھ كجا وابستھ است و مسئولیت آن بعھده كیست، اظھار عالقھ كردم
گفتم برود بھ كمیتھ و وقتى را با ماشاءهللا قصاب براى مالقات بگذارد تا برویم در كمیتھ 

وى با ماشاءهللا قرار مالقات گذاشت و ما باتفاق . مستقر در سفارت و با وى صحبت كنیم
ھ و بعد از ورود بھ كمیت. ھم سر موعد مقرر بھ كمیتھ مستقر در سفارت آمریكا رفتیم

اش  نشستن در دفتر كمیتھ و احوالپرسى با دیدن وى من یكھ خوردم، چون درست قیافھ
وى بدون اینكھ ما از او چیزى . ھاى مختلف تھران بود شبیھ ھمان گردن كلفتھاى محلھ

خبرنگار بھ من . سئوال كنیم اول شروع بھ فحاشى و بد و بیراه گفتن بھ این و آن كرد
من بھ او گفتم خیر صبر كن و حوصلھ داشتھ باش، مھم نیست . ماشاره كرد و گفت برگردی

خواھد بگذار فحاشى بكند باالخره در خالل این حرفھا چیزھایى را نیز بروز  ھر چھ مى
 . خواھد داد

چون آقاى سعادتى در رابطھ با دادن اطالعات بھ سفیر شوروى وسیلھ این كمیتھ    
پرسیدم كھ آیا شما بعد از دستگیرى سعادتى وى  دستگیر شده بود، من از ماشاءهللا قصاب

را شكنجھ كردید و كتك زدید؟ وى جواب داد وقتى او را دستگیر كردم و گرفتم، او را بھ 
من خودم . ھمین كمیتھ آوردم، من یك چكى بھ او زدم كھ بھ زمین افتاد و پایش زخمى شد

ساعت او را تحویل  ٢۴از  چند تا سیلى و پشت گردنى بھ وى زدم ولى بالفاصلھ و كمتر
اى كھ وى  داد بعنوان كارھاى ارزنده سپس در ضمن اینكھ فحاشى را ادامھ مى. سپاه دادم

دیگران اینھمھ ھر : براى انقالب و اسالم انجام داده است شروع بھ صحبت كرد و گفت
ا نصف ھمھ آنھ. كشند كنند و كارھاى خود را بھ بوق مى روز خود را اینجا و آنجا مطرح مى

 . اید اند تازه اینھمھ شما بر ضد من مطلب نوشتھ ام، انجام نداده كارى را كھ من كرده
كنم و  رود، او را تعقیب مى    ً                                                    اوال  یكى از كارھایم این است كھ ھر جایى كھ سفیر آمریكا مى   

كار . كند رود و با چھ كسانى مالقات مى روم كھ ببینم بھ كجاھا مى ھمراه ماشین سفیر مى
را من شناسایى و ) نفر ٢۵بیش از (دیگر من این است كھ تابحال اكثر امراى ارتش 

بعد از این . اند ام و آقایان بھ حساب خودشان گذاشتھ دستگیر كردم و تحویل آقایان داده
اى بین دستگیرى امراى  مذاكرات، ھمان روز این سئوال برایم مطرح شد كھ آیا رابطھ

در سفارت آمریكا و تعقیب سفیر آمریكا وسیلھ ماشاءهللا قصاب ارتش بوسیلھ كمیتھ مستقر 
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وجود نداشتھ است؟ آیا با دادن چراغ سبز خود سفیر آمریكا بھ ماشاءهللا قصاب این 
اند؟ در آن زمان ھنوز دولت موقت بر سر كار  ژنرالھاى ارتش شناسایى و دستگیر نشده

ر آمریكا از كمیتھ مستقر در سفارت اگر سفی. بود و مسئلھ اشغال سفارت نیز مطرح نبود
كرد، چون در آن موقع ھنوز ھمھ نوع امكانات ایمنى                          ً         ناراحت و ناراضى بود قطعا  اقدام مى

اى در  تا زمانیكھ مطرح نشده بود كھ كمیتھ. و حفاظتى براى سفارت آمریكا موجود بود
ھ ریاست ماشاءهللا اى ب از وجود چنین كمیتھ... ھا و سفارت آمریكا مستقر است، روزنامھ

ھا  قصاب مطلع نبودند و نیز مطلع نبودند كھ این كمیتھ كار حفاظت، تعقیب و شكار بعضى
ھا و  اما امروز كھ اینھمھ اسناد و مدارك در رابطھ با زدو بند با غربى. را بعھده داشتھ است

رالھا و كھ دستگیرى بعضى از ژن: شود گفت ھا برمال شده است باحتمال قوى مى آمریكایى
ھا، توسط كمیتھ مستقر در سفارت آمریكا انجام  بعضى از افراد دیگر با چراغ سبز آمریكایى

 .پذیرفتھ است

 دیگر رنگارنگ روابط - ٣  
   

در دوبخش گذشتھ بھ توضیح روابط نھضت آزادى و روحانیون كھ اساس روابط را در    
شد،  ھا را شامل مى آمریكایى ھا و در رأس آنھا با تحول انقالب و پیروزى آن با غربى

ھا با سایر ایرانیھا از ھر  در این بخش بطور اختصار بھ روابط آمریكایى. پرداختھ گردید
اسناد منتشر . پردازیم گروه، دستھ و یا طیفى كھ بیشتر جنبھ انفرادى بخود گرفتھ است مى

مطالب ذكر شده براى سھولت و فھم بھتر . شده النھ جاسوسى، پر از اینگونھ روابط است
دستھ اول شامل افراد و یا : توان آن را بھ دو دستھ مختلف تقسیم كرد در این بخش مى

تر  گروھھایى است كھ بھ مرور و در طول انقالب نقش آنھا در انقالب كم رنگ و كم رنگ
ھا نیز بھ مرور ھر  و آمریكایى. اند شده و سرانجام بطور كلى از گردونھ انقالب خارج شده

شویم روابط خودشان را با این دستھ اخیر كم كرده و یا  بھ پیروزى انقالب نزدیك مىچھ 
اند  كرده بحال تعلیق درآورده و در عوض با سردمداران رژیم جدید و كسانى كھ احساس مى

اند و یا كانالھاى جدیدى با  داده از جا و موقعیتى برخوردار ھستند، روابط خود را ادامھ مى
دستھ اول پیشقراول قربانیانى ھستند كھ صابون دانشجویان پیرو خط . اند ردهك آنھا باز مى

این دستھ افراد زیادى را در . اند                              ً                           امام بھ  تن شان خورده و اكثرا  فرار را بر قرار ترجیح داده
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بعنوان نمونھ از افرادى نظیر . شود گیرد و از ھمھ رنگ و طیف نیز در آن دیده مى بر مى
اى، تیمسار احمد  احمد، مھندس مقدم مراغھ دمحم درخشش، احمد بنى دكتر على امینى،

توان نام برد ولى چون این دستھ با  را مى... مدنى، آیت هللا نورى، آیت هللا شریعتمدارى و
اند و با بعضى از سران  وجودیكھ بعضى از آنھا در گذشتھ در انقالب نقش مؤثرى داشتھ

ً                 مال  از انقالب حذف شدهاند، كا انقالب نیز در رابطھ بوده اند، مورد بحث فعلى ما نیستند    
كسانى را كھ مایل بھ تحقیق در اطراف اینگونھ موارد باشند را بھ مجموعھ اسناد النھ 

 .دھیم جاسوسى و سایر منابع موجود حوالھ مى
گیرد كھ آنھا خود از مدافعین و  دستھ دوم از این روابط رنگارنگ افرادى را در بر مى   
میان انقالب بوده و بعضى از آنھا در انتقال قدرت از رژیم سابق بھ جمھورى اسالمى حا

اند، ولى چون جزو اعضاء موثر دو  نقش مھمى ایفا كرده و یا در استقرار آن كوشیده
گرچھ با ھر دو دستھ در ارتباط بوده و با این و یا آن دستھ دوست و  - بخش گذشتھ 

در این دستھ نیز افراد زیادى . ام ، آنھا را در این قسمت آوردهنبوده - اى نزدیك داشتھ  رابطھ
ام كھ بیشتر در انقالب نقش موثر  شود گنجاند، ولى من بیشتر بھ سراغ كسانى رفتھ را مى
 :شود در این دستھ نام برد عبارتند از مھمترین افرادى را كھ مى. اند داشتھ

 ن آیت دكتر مظفر بقایى كرمانى و دستیارش دكتر حس - ١ 
 دكتر ھادى نجف آبادى  - ٢ 
 صادق طباطبایى  - ٣ 
 نى  تیمسار ولى هللا قره - ۴ 
ممكن است افراد مؤثر دیگرى باشند ولى چون من از آنھا اطالعى در دست ندارم لیست  

دھم و بھ شرح مختصرى از ھركدام از افراد نامبرده در باال  را بھ ھمین جا خاتمھ مى
 .پردازم مى

 آیت حسن دكتر دستیارش و كرمانى بقایى ظفرم دكتر - ١  
  

ھمانطوریكھ اطالع دارید آقاى دكتر مظفر بقایى رھبر حزب زحمتشكان بود و در نیروى    
كرد و بعد كھ با خلیل ملكى اختالف پیدا كرد، از ھم جدا  ھا با خلیل ملكى فعالیت مى سومى

دند و از جملھ كسانى است كھ شدند و بقایى و دوستانش حزب زحمتكشان را بھ وجود آور
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و . فعاالنھ عمل و پشت بھ مصدق كرد" سیا"مرداد  ٢٨در بھ وجود آمدن شرایط كودتاى 
بنا بھ نقل قول شفاھى پروفسور ریچارد كاتم وى جزو یكى از كسانى است كھ بعنوان عامل 

حزب زحمتكشان بناى من پرداختن بھ . دھند ھا قرار مى ھا او را در اختیار آمریكایى انگلیسى
و عملكرد این حزب نیست، كسانى كھ مایلند در این مورد اطالع حاصل كنند، بایستھ است 

در اسناد النھ . كھ بھ كتب تاریخى و اسناد و مدارك موجود در این زمینھ مراجعھ كنند
تواند  جاسوسى ھم مطالب زیادى در مورد دكتر بقایى و حزب زحمتكشان وجود دارد كھ مى

است كھ در  قصد اینجانب ذكر بعضى اطالعات و نقش ھایى. ققین منبع خوبى باشدبراى مح
انقالب داشتھ كھ آنھا یا انتشار پیدا نكرده است و یا با كنایھ و اشاره یكى دوبار در یكى دو 

البتھ بسیارى از . مجلھ از آن ذكرى رفتھ و اصل مسئلھ در محاق فراموشى افتاده است
دكتر بقایى و حزب زحمتكشان و نقش وى در جبھھ ملى و قبل از سیاسیون و محققین از 

آن و پشت كردن بھ دكتر مصدق اطالع وسیعى دارند ولى توده مردم از این مسائل كمتر 
دارد یكى از دوستان، ھمفكران  آقاى دكتر بقایى بھ طوریكھ خودش اظھار مى. اطالع دارند

 : استو ھمرزمان پروپا قرص مرحوم آیت هللا كاشانى 
توانم بگویم این است كھ در میان سران درجھ یك جبھھ ملى تنھا  تنھا چیزى كھ مى"...   

اى نشد خدا  ه كسى كھ بر ضد من یا بر ضد حزب ما عملى انجام نداد و وارد نقشھ و توطئھ
رحمت كند مرحوم آیت هللا كاشانى بود كھ تا آخر عمر با صحت و صداقت با ھم ھمفكرى و 

 ."شتیمھمراھى دا
و بعد از آن نیز بنا بھ گفتھ خودش دنبال خط آقاى خمینى و یكى از حامیان وى بوده است   

 .داند كھ ھمیشھ پیرو اصول بوده است و وى خودش را در زمره كسانى مى
ً    راھنماى من در رھبرى حزب ھمیشھ حفظ اصول بود چون در این راه و اصال  در "                                                                  

كنم ولتر یا منتسكیو است كھ گفتھ است  گمان مى. است سیاست امكان لغزش و اشتباه زیاد
من ھمیشھ بدان " اشتباه یك مرد سیاسى اگر از خیانت باالتر نباشد الاقل معادل خیانت است"

درود بھ رھبرانى : "ام تاجایى كھ این افتخار را پیداكردم كھ امام خمینى گفت اصول چسبیده
رابطھ با اینكھ دین از سیاست جدا نیست، و در ) ۴٠٣."(شوند كھ از اصول منحرف نمى

 : دھد علت حمایت خود را از آقاى خمینى چنین توضیح مى
ما ھمیشھ با این فكر مخالف بودیم و معتقدیم كھ اسالم از سیاست جدا نیست ولى این عدم " 

 ..." جدایى دین از سیاست، معنایش حكومت آخوندى نیست
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اى منتشر  ران در دفاع از آیت هللا خمینى جزوهحزب زحمتكشان ملت ای ١٣۴٣در سال    
ترین مرجع تقلید و شخص اول روحانیت شیعھ معرفى و  كرد و ایشان را بھ عنوان عالى

 . پیشنھاد كرد
بھ خاطر فتوایى بود كھ " علت اصلى اینكھ ما امام خمینى را بھ مرجعیت پذیرفتیم صریحا" 

هللا  نھ ایشان در سھ مورد نسبت بھ مرحوم آیتمتاسفا. در باره تحریم تقیھ صادر كرده بود
 )۴٠۴"(كاشانى تقیھ كرده است

در دنبالھ وصیت نامھ سیاسى خود و حمایت از انقالب و پشتیبانى از مجلس خبرگان اعالم  
 :دارد كھ مى

بعد از انقالب حزب ما تصمیم گرفت با تمام امكانات از نھضت پشتیبانى كند ھمانطوریكھ " 
پس از گذشت چند ھفتھ بھ كسانى كھ راجع بھ  انقالب . ب ھم پشتیبانى كرده بودیمقبل از انقال

گفتم ما تركیبى از انقالب  پرسیدند و بعضى از شما ھم جزو آن كسان بودید مى نظر مرا مى
: دیدیم كبیر فرانسھ و انقالب انگلستان در زمان كرامول و دوران حكومتى كلون در ژنو مى

آید عین جریاناتى است كھ در كتابھاى مربوط بھ این سھ دوره خوانده  جریانى كھ پیش مى
ً     حتما  یاد . ولى خوب ما تصمیم گرفتھ بودیم با نھضت ھمراھى كنیم و آنرا تقویت كنیم... بودم     

دارید ھنگامى كھ آقاى خمینى بھ ایران آمدند در بھشت زھرا گفتند و بعد ھم در زمان نخست 
بعد از مدتى از . قید كردند كھ باید مجلس مؤسسان تشكیل بشود وزیرى آقاى مھندس بازرگان

البتھ ھمھ بیاد ... انصراف حاصل شد و صحبت از مجلس خبرگان بھ میان آمد" باید"این 
كردم كھ  دارید كھ من خودم از مدافعین سرسخت مجلس خبرگان بودم و ھمھ جا استدالل مى

با اینكھ : كردم علتش این بود ائید مىمجلس خبرگان بر مؤسسان ترجیح دارد و آنرا ت
ً                                     نمایشنامھ را قبال  خوانده بودم خودم سرگرم بازى شده بودم در تأتر یا در سینما ھم این .                 

ً                                افتد مثال  كسانیكھ این فیلم اوتللو را دیده اتفاقات مى اند كھ بر مبناى نمایشنامھ شكسپیر است با          
ً          شوند و اصال  فراموش مى نرپیشگان مىاند مسحور بازى ھ اینكھ نمایشنامھ را خوانده كنند كھ            

در مورد مجلس . روند توى نخ بازى اند بعضى بھ اصطالح درست مى نمایشنامھ را خوانده
ً                                             من شدیدا  واز صمیم قلب و با كمال حسن نیت مدافع آن بودم. خبرگان ھمینطور شد پس از .         

تان براى مطالعھ و رسیدگى و انتشار پیش نویس قانون اساسى كمیسیونى از چند نفر از دوس
این آقایان در گرماى تابستان زحمت كشیدند و آن . ارائھ پیشنھادات اصالحى تشكیل دادیم

با اینكھ برایم مسلم شده بود كھ ... طرحى را كھ ھمھ دیده در ھفتاد و چند صفحھ تھیھ كردند
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نكردم،حتى اظھار  مخالفت... این طرح بى نتیجھ است بھ خاطر اینكھ دوستان دلسرد نشوند
ولى مجلس خبرگان ھمان شد . عالقھ ھم كردم و در بعضى جاھا مختصر اصالحاتى كردم

 )۴٠۵."(كردم كھ پیش بینى مى
حزب بقایى بعد از انتشار پیش نویس قانون اساسى تنھا حزبى بود كھ جزوه بر ضد آن    

طرح كردند بعد ھم كھ  شود؟ والیت فقیھ را آنھا منتشر كرد و پرسید سھم روحانیت چھ مى
خانھ بقایى تفتیش و اسنادش ضبط شد، معلوم شد معلم آیت در مطرح كردن والیت فقیھ 

با توجھ بھ ھمین مختصر از گفتار خودش تحت عنوان وصیتنامھ سیاسى . بوده است
 : كند كھ مشخص مى

باید داراى  هللا كاشانى تا آخر عمر بوده است و لذا از ھمفكران و ھمرزمان مرحوم آیت -  
 )۴٠۶.(خط سیاسى واحدى بوده باشد

از پشتیبانان و حامیان انقالب و آقاى خمینى بوده، اصولى است و از اصول منحرف  -  
درود بر " گوید و این افتخار را پیدا مى كند كھ آقاى خمینى در موردش مى. شود نمى

 ".شوند رھبرانى كھ از اصول منحرف نمى
خبرگان است ودوستانش طرحى براى قانون اساسى در  از حامیان سرسخت مجلس -  

اند ولى با وجودیكھ برایش مسلم شده كھ این طرح بى نتیجھ  ھفتاد وچند صفحھ تھیھ كرده
 .است بھ خاطر اینكھ دوستانش دلسرد نشوند، مخالفت نكرده است

وم شود در ھمین مختصر معل این رجل سیاسى كھ خود معتقد است از اصول منحرف نمى   
كند كھ ما تصمیم  خود اعتراف مى. كند كھ چندان ھم بھ اصول اعتقادى نداشتھ است مى

شود كھ  گرفتیم با تمام امكانات از نھضت پشتیبانى كنیم و پس ازگذشت چندھفتھ متوجھ مى
ولى خوب ما تصمیم گرفتھ بودیم با "این جریان ھم مثل سایرجریانھاى دیگر بوده است

بھ خاطراینكھ دوستان "گوید وبعد مى"آنرا تقویت كنیمنھضت ھمراھى كنیم و 
و از ." كردم دلسردنشوندباطرح مخالفت نكردم ومجلس خبرگان ھمان شدكھ پیش بینى مى

لحن گفتار این رجل اصولى پیداست كھ حتى این پیش بینى خودش را بھ دوستان نزدیك و 
راه فعلى من سكوت "است  و باز با وجودیكھ ازمسائلى مطلع. ھمفكرخودش ھم نگفتھ است

 اینكھ اگرما و براى اینكھ ھمانطوریكھ توضیح دادم بھ این نھضت لطمھ نخورد. است
نقش آقاى دكتر بقایى را در   )۴٠٧."(اى بشویم تقویت طرف مقابل خواھد بود واردمبارزه

 .دھیم جریان انقالب در دو قسمت مختلف مورد توجھ قرار مى
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 و مجلس خبرگاندكتر بقایى و آیت  - الف  
 دكتر بقایى و اسناد النھ جاسوسى - ب  

 

 خبرگان مجلس و آیت و بقایى دكتر - الف 
   

بنا بھ اعتراف خود آقاى دكتر بقایى، وى یكى از حامیان پروپا قرص مجلس خبرگان و    
از صمیم قلب و با كمال حسن نیت مدافع آن بوده است و طرحى نیز براى مجلس خبرگان 

گوید كھ مجلس خبرگان مطابق خواست وى پیش نرفتھ  ولى مى. ھیھ شده استوسیلھ وى ت
دھد كھ چھ پیش بینى  ھیچ توضیحى نمى. كرد، ھمان شده است و آنچھ از قبل پیش بینى مى

براى روشن شدن این مسئلھ الزم است كھ در این رابطھ بھ نقش دوست و . كرده است مى
و بنا بھ گفتھ خود حسن آیت و اعتراف ضمنى . دستیار وى آقاى دكتر حسن آیت توجھ شود

 .بقایى طرح تھیھ شده وسیلھ آیت،ھمان است كھ درمجلس خبرگان بھ تصویب رسید
)۴٠٨( 

 اساسى قانون در فقیھ والیت 
   

. یكى از وظایف دولت موقت تھیھ طرح و تدوین قانون اساسى جمھورى اسالمى بود   
را مأمور تھیھ و تدوین طرح قانون اساسى ... و دولت موقت نیز آقاى حبیبى و كاتوزیان

ھنگامى كھ كار تھیھ آن طرح از طرف آنھا بپایان رسید و بھ دولت موقت ارائھ شد، . كرد
بعد از آن بھ . آن طرح در دولت موقت بھ بحث گذارده شد و سپس بھ تصویب رسید

اى  صدر ھم مقدمھ نىآقاى ب. شوراى انقالب برده شد و شوراى انقالب ھم آنرا تصویب كرد
بر آن نوشت و متعاقب آن، متن تصویب شده دولت موقت و شوراى انقالب كھ در آن ھیچ 
بحثى و یا حرفى از والیت فقیھ بھ میان نیامده بود براى تصویب رھبر انقالب خدمت آقاى 

 .خمینى برده شد
اعضاء شوراى ایراد در گفتگوى حضورى با  ۶آقاى خمینى ایراداتى گرفتھ بودند كھ    

دو ایراد یكى رئیس جمھور باید از رجال شیعھ باشد و دیگرى تركیب . انقالب رفع شد
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یكى اینكھ رئیس جمھور . در حاشیھ آن دو نكتھ را اضافھ كرده بودند. شوراى نگھبان ماند
بعد اضافھ كرده . باید شیعھ باشد و دیگرى قضات قضائیھ نیز باید از افراد ذكور باشند

ھ متن اصالح شده را براى اطالع و نظر خدمت سایر مراجع و ارگانھاى حقوقى بودند ك
آن دو نكتھ امام اضافھ شد و طرح . ببرید تا اگر نظرى ھست در متن نھایى ملحوظ گردد

ند و دنیز نظر خود را دا براى اظھار نظر خدمت مراجع دیگر ارسال شد و ھمھ مراجع
     ً              مجددا  متن نھایى كھ . بھ شوراى انقالب برده شدقانون اساسى نھایى براى تصویب مجدد 

ً                                                   در آن اصال  از والیت فقیھ بحث نبود در شوراى انقالب بھ تصویب رسید اما اینكھ این .          
یكى اینكھ : قانون اساسى چگونھ بھ رأى ملت گذارده شود، در شوراى انقالب دو نظر بود

وم گذاشتھ شود و دیگر اینكھ اند بھ رفراند ھمین قانون اساسى را كھ امام تصویب كرده
مجلس مؤسسان تشكیل شود و این قانون اساسى وسیلھ مجلس مؤسسان بھ تصویب 

 .نھایى برسد
مھندس بازرگان و دكتر سحابى و بنی صدر مصر بودند كھ چون در حكم نخست وزیرى     

 آقاى بازرگان تشكیل مجلس مؤسسان جزو وظایف دولت موقت ذكر گردیده است، حال اگر
تصویب قانون اساسى از طریق مراجعھ بھ آراء عمومى انجام پذیرد، درست نیست و ما در 

آقاى دكتر سحابى و . رابطھ با تشكیل ندادن مجلس مؤسسان بھ مردم چھ جوابى بدھیم
مھندس بازرگان در تشكیل مجلس مؤسسان مصر بودند آقاى دكتر سحابى عنوان كرد كھ 

ایم كھ  شود و ما بھ ملت قول داده مان در برابر ملت دوتا مىاگر ما این كار را نكنیم، حرف
آقاى مھندس سحابى و ھاشمى رفسنجانى موافق . مجلس مؤسسان را تشكیل خواھیم داد

. بودند كھ ھمین قانون بھ رأى عمومى گذاشتھ شود و طى یك ھمھ پرسى كار انجام پذیرد
 :مى دالیل مخصوص بھ خود داشتندھر كدام از این دو نفر در مورد مراجعھ بھ آراء عمو

هللا سحابى دلیلش این بود كھ اگر كار تصویب قانون اساسى بھ  آقاى مھندس عزت   
نفر از سراسر كشور  ۵٠٠مجلس مؤسسان واگذار شود، در مجلسى كھ با شركت حدود 

اند حاال كھ  شود، مردمى كھ در طول سالیان در خفقان و سانسور بھ سر برده تشكیل مى
اند، بھ این سادگى مسئلھ را رھا نخواھند كرد  یبون براى بلند كردن صداى خود پیدا كردهتر

و شاید انجام این كار یكى دو سال طول بكشد و در كشوریكھ ھرج و مرج است و مراكز 
تعدد قدرت وجود دارد، سرنوشت نھایى آن معلوم نیست چھ خواھد شد، بھ عالوه تجربھ 

وجود دارد كھ تصویب قانون اساسى از طریق مجلس ...  و چند كشورى نظیر پاكستان
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این خطر وجود دارد كھ اگر انجام این كار بھ . مؤسسان چندین سال طول كشیده است
مجلس مؤسسان واگذار شود در یك چنین اوضاع و احوال ناآرامى، خود این كار منجر بھ 

بنابراین . یر كشور شودناآرامى بیشتر بشود و خطرات احتمالى جبران ناپذیرى دامنگ
  . رفراندوم بھترین و كم خطرترین طریقھ براى تصویب نھایى آن است

اگر مجلس مؤسسان تشكیل بشود، اكثریت آن را : گفت آقاى ھاشمى رفسنجانى مى  
آخوندھا خواھند داشت و آنوقت شما خواھید دید كھ چھ قانون اساسى ارتجاعى بھ تصویب 

براى جلوگیرى از این كار . ن قانون اساسى كیف خواھید كردخواھد رسید و آن وقت از آ
بعد از این بحثھا براى كسب تكلیف و بحث در مورد . رفراندوم مناسبترین راه است

هللا  چگونگى تصویب قانون اساسى با رھبر انقالب آقایان دكتر سحابى، مھندس عزت
در قم رھبر انقالب آقاى . رفتند هللا طالقانى بھ قم صدر و آیت سحابى، مھندس بازرگان، بنى

تا  ."متن قانون اساسى مصوب شوراى انقالب را بھ رفراندوم بگذارید" : خمینى فرمودند
باز آقاى دكتر سحابى و مھندس بازرگان ." مردم نظر خود را اظھار كنند و كار تمام بشود

آقاى مھندس ھاى قبل خود را تكرار كردند و  مخالفت كردند و ھمان بحثھا و استدالل
چون در حکم نخست وزیرى من آمده است كھ : بازرگان پایش را توى یك كفش كرد و گفت

باید مجلس مؤسسان تشكیل بشود، اگر این كار از طریق مجلس مؤسسان انجام نشود، دنیا 
ً                        خندد و آقاى بازرگان اصرار داشتند كھ حتما  باید مجلس مؤسسان تشكیل  بھ ریش ما مى                                         

ملت خود حاضر و در صحنھ ھستند قانون اساسى را از : خمینى گفتند باز آقاى. بشود
ً        ا  مخالفت باز آقاى بازرگان رسم. طریق مراجعھ بھ آراء عمومى بھ تصویب ملت برسانید  

ساسى مصوب شوراى انقالب و تائید امام و مراجع دیگر بھ كردند كھ ھمان قانون ا
  . رفراندوم گذاشتھ شود

براى : ى وسط را گرفتھ و پیشنھاد مجلس خبرگان را دادند و گفتندسرانجام آقاى طالقان   
نفر  ٧٠ -  ۶٠اعضاء آن محدود بھ  شود مجلس مؤسسانى كھ اینكھ مشكل حل بشود، مى

                                 ً                                                باشد تشكیل داد و از ھر استانى مثال  دو نفر براى شركت در آن انتخاب بشوند و این مجلس 
این پیشنھاد پذیرفتھ شد كھ بجاى . برساند مؤسسان كار تصویب قانون اساسى را بھ پایان

نفره، مجلس مؤسسان محدود یعنى ھمان مجلس خبرگان تشكیل  ۶٠٠ -  ۵٠٠مؤسسان 
بشود و مجلس خبرگان نیز تشكیل گردید و سعى ھم شد كھ جورى عمل شود كھ در این 

وھا در اسناد و مدارك تمام این بحث و گفتگ. ھا برابر رأى معممین باشد مجلس رأى كالھى
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مورد قانون اساسى مصوب دولت موقت و شوراى انقالب و تایید و تصویب امام كھ در آن 
 .ھیچ حرفى از والیت فقیھ بھ میان نیامده بود در مجلس شوراى اسالمى موجود است

خالصھ در نتیجھ پافشارى آقاى مھندس بازرگان مبنى بر تشكیل مجلس مؤسسان و 
دود بوسیلھ آقاى طالقانى، آقاى خمینى فرمان تشكیل پیشنھاد تشكیل مجلس مؤسسان مح

اى قبل  یكى دو ھفتھ. مجلس خبرگان را جھت بررسى و تصویب قانون اساسى صادر كردند
 :اى كرد و گفت از تشكیل مجلس خبرگان ناگھان آقاى منتظرى مصاحبھ

و غرب  قانون جمھورى اسالمى باید والیت فقیھ داشتھ باشد و صد در صد اسالمى باشد" 
در قانون اساسى . زدگى پیش نویس قانون اساسى دولت موقت، بیش از شرع زدگى آنست

ً          بایستى والیت و حكومت فقیھ كامال  تصریح شود                              )"۴٠٩( 
هللا سحابى دراین رابطھ در لندن در گفتگویى بھ نگارنده چنین  آقاى مھندس عزت   

 :توضیح داد
وى در . آیت جزء اعضاء ھیئت رئیسھ بودھنگامى كھ مجلس خبرگان تشكیل شد، آقاى " 

: روز تشكیل مجلس خبرگان سخنرانى كرد و در آن مسئلھ والیت فقیھ را عنوان كرد و گفت
دولت موقت صالحیت نوشتن قانون اساسى رانداشتھ است و مجلس خبرگان خودش باید 

ً                                                                رأسا  قانون اساسى را از نو بنویسد و بعد از آن آقاى آیت بعضى از مواد ق انون اساسى     
مصوب شوراى انقالب را با قانون مشروطیت مقابلھ كرد و نتیجھ گرفت كھ آن قانون خیلى 

تر از این قانون بوده است و حداقل با بودن پنج مجتھد رنگ و بوى اسالمى دارد، در  مترقى
ً                      صورتیكھ این قانون مصوب شوراى انقالب اصال  رنگ و بوى اسالمى ندارد بعد از آن .                                       

. اى را آورد و تك تك مواد آن را بھ بحث گذاشت و بھ تصویب رسانید آماده شدهوى متن 
 .بعدھا در پرونده آقاى دكتر آیت مشاھده شد كھ مسئلھ والیت فقیھ را، وى عنوان كرده است

اى را كھ حزب  از طرف دیگر روزى آقاى موسوى اردبیلى در شوراى انقالب جزوه 
ضاء شوراى مركزى آن حزب بود و بوسیلھ یكى از زحمتكشان تھیھ كرده بود و بھ ام

در آن جزوه ذكر . اعضاء خود آنرا بھ آقاى موسوى اردبیلى داده بودند، وى آن را بھ من داد
شده بود كھ این قانون اساسى كھ دولت موقت تھیھ كرده است، فقط در آن بجاى شاه رئیس 

ان قانون مشروطیت است، با جمھور گذاشتھ شده است و رنگ و بوى اسالمى ندارد و ھم
این تفاوت كھ آن قانون مشروطیت خیلى از این قانون اساسى تھیھ شده وسیلھ دولت موقت 

تر بوده است، چونكھ در متمم آن قانون آمده است كھ براى تطابق قوانین با شرع باید  مترقى
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: ردند و گفتندآقاى مھندس سحابى در ادامھ آن اضافھ ك. قوانین بھ تصویب پنج مجتھد برسد
در دوره اول مجلس شوراى اسالمى كھ من نماینده بودم بھ كمیسیون برنامھ و بودجھ رفتم و 

آمد، ولى چون ھر  آقاى دكتر آیت ھم بھ این كمیسیون آمد و من با وجودیكھ از وى خوشم نمى
دو در یك كمیسیون بودیم و من در آن كمیسیون رئیس بودم، گھگاھى با ھم صحبت 

ً                                           یم و با ھم در رابطھ بودیم و اصوال  در یك كمیسیون كارى، ھمھ با ھم در ارتباط و كرد مى                                 
روزى دكتر آیت در كمیسیون برنامھ و بودجھ در مورد والیت فقیھ براى من . گفتگو ھستند

من و اسرافیلیان رفتیم خدمت آقاى منتظرى و گفتیم : و آقاى مھندس معین فر چنین نقل كرد
اند كھ ولى فقیھ حاكم باشد و قانون اساسى اسالمى باشد، حاال این پیش  دهكھ مردم انقالب كر

نویس قانون اساسى كھ وسیلھ دولت موقت تھیھ شده و بھ تصویب شوراى انقالب رسیده 
است رنگ و بوى اسالمى ندارد و این قانون اساسى اسالمى نیست و باید تغییر كند و 

بعد از . در قانون اساسى جمھورى اسالمى باشد  بصورت اسالمى درآید و والیت فقیھ باید
این جریان فھمیدیم كھ مصاحبھ آن روز آقاى منتظرى ھمان بوده است كھ حسن آیت و 

 ."اند اسرافیلیان از دوستان و ھمكاران دكتر بقایى و حزب زحمتكشان بھ وى پیشنھاد كرده
 : اسالمى گفت دكتر حسن آیت در یك مصاحبھ مطبوعاتى در محل حزب جمھورى    
علیھ من دست بھ سمپاشى ... علت اینكھ روزنامھ انقالب اسالمى و سایر ضدانقالبیون" 

یكى اینكھ من قانون اساسى را كھ تالش كردم و در مجلس خبرگان از : اند دو چیز است زده
صورت غربى بھ صورت اسالمى درآوردم بى اعتبار سازند و دوم اینكھ چون من باعث بھ 

 )۴١٠".(خواھند از من انتقام بگیرند سیدن اصل والیت فقیھ ھستم مىتصویب ر
باز آقاى مھندس سحابى در مورد حزب زحمتكشان و دكتر بقایى و تغییر جھت دادن    

در زندان اوین  ۶۶ھنگامى كھ در سال : دكتر بقایى از والیت فقیھ چنین اظھار داشتند
اید كھ این قانون اساسى آمریكایى  ما گفتھش: بودم، روزى بازجویم مرا احضار كرد و گفت

من در پاسخ بھ بازجو باز جریان كیفیت قانون اساسى و . است و اینھا آمریكایى ھستند
بعد از آن بازجو نا . حرفھاى موسوى اردبیلى و دكتر حسن آیت را براى وى نقل كردم

این خط را  اى را كھ انگشت روى امضاء آن گذاشتھ بود بھ من نشان داد و گفت مھ
جناب آقاى دكتر بقایى چندى : نامھ چنین بود. نامھ را خواندم! من گفتم خیر. شناسید مى

ً                    پیش از طرف كاخھاى سفید و سیاه از من خواستند كھ بگویم فعال  براى اداره كشور چھ                                                          
و سرنوشت . تواند كشور را اداره كند من گفتم كھ تنھا شخص بقایى است كھ مى. باید كرد
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بعد از چند روزى بھ من خبر . دھیم آنھا گفتند كھ بھ شما خبر مى. ا در دست بگیردمردم ر
بعد از آن بازجو دستش را از . است. O.Kدرست است و مطلب " دادند كھ نظر شما كامال

 .روى امضاء آن برداشت نامھ از آقاى رفیع زاده عضو سیا بود
رال اویسى طى دو تماسى كھ با دكتر از طرف دیگر طبق محتویات پرونده دكتر بقایى ژن   

بقایى گرفتھ بود، بھ بقایى گفتھ بود كھ شما خود را براى ریاست جمھورى آماده كنید و ما 
دھیم و بعد آن را تحویل شما  كنیم و اول دو ماه یك حكومت نظامى تشكیل مى كودتا مى

و اعضاء باالى حزب  بعد از این دو جریان ناگھان آقاى دكتر بقایى ھیئت رئیسھ. دھیم مى
                           ً                                 كند و طى یك سخنرانى كھ بعدا  نوار آن وسیلھ یكى از افراد شركت  زحمتكشان را جمع مى

افول یك "و بنام  - كھ نوار آن نیز موجود است- كننده بھ بیرون آورده شد و پیاده گردید 
قیھ و ماھى از زمان پیشنھاد والیت ف ۶ -  ۵                      ً در آن سخنرانى كھ حدودا  . چاپ گردید" مبارز

تواند  روحانیت نمى: مجلس خبرگان گذشتھ بود، تغییر جھت داد و شروع كرد بھ اینكھ
اطالع و ھمین آقاى منتظرى بى  كشور را اداره كند و اینھا بدبخت ھستند و بى سواد و بى

توانید خود در حزب باشید ولى من  توانم تحمل كنم و شما مى سواد و من دیگر اینھا را نمى
كند  آید، اعتراف مى ھایى كھ از بقایى بھ عمل مى در بازجویى. دھم و استعفا داد استعفا مى

پرسند دیگر چھ كسانى با شما ھمكارى  از وى مى. كرده است ھا كار مى كھ براى آمریكایى
اى پیشنھاد كردند و وى ھمكارى را  اول بھ مقدم مراغھ: گوید مى. اند كرده و عامل بوده مى

عالوه بر . شود ھا وصل مى د كاشانى از طریق انگلیسیھا بھ آمریكایىپذیرفت و دوم محمو
 .اینھا آقاى دكتر حسن آیت نیز ھمكار من بوده است

روند و تمام اسناد و مدارك  بعد از دستگیرى بقایى بازجوھا و دادستانى بھ منزل وى مى   
شدن تمام اسرار و  بنا بھ نقل قول بازجویان وى بعد از فاش. كنند آنجا را جمع آورى مى

ھمكارى وى با آمریكا و سیا و ژنرال اویسى، روزى در جلو بازجو دو دستى محكم بھ 
و بدون . ام ھمھ چیز من تمام شده است و من بدبخت شده: گوید زند و مى صورت خود مى

بازجوھا بھ این مسئلھ توجھ . گیرد اینكھ چیزى از خود بروز بدھد تصمیم بھ خودكشى مى
ودند كھ وى الكلى شدیدى بوده و ھمیشھ مشروب ھمراه خود داشت و مرتب نكرده ب

شود، دیگر چندان  گیرند چون مشروب از وى گرفتھ مى مشروب را از وى مى. نوشید مى
شود ولى چون سالیان دراز در اثر بیمارى قند خودش آنسولین بھ  قند در بدنش ایجاد نمى

وجود نبود قند در بدنش آنسولین تزریق كرده است وى در سلول با  خودش تزریق مى
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كند و  خاصیت آنسولین این است كھ اگر در بدن قند نباشد شخص را فلج مى. كند مى
زند وقتى یكى از پاسدارھا بھ سلول  روزى بھ این وسیلھ دست بھ خودكشى مى. كشد مى
ر حال كند كھ صورتش كج و معوج شده است و د رود كھ سرى بھ وى بزند، مشاھده مى مى

دھد بالفاصلھ او را بھ  كند و خبر مى وى مطلب را فورى گزارش مى. احتضار است
كنند كھ از مردن وى جلوگیرى كنند مؤثر  برند و ھر چھ اطباء كوشش مى بیمارستان مى

 .دھد شود و بدینسان جان مى واقع نمى

 ارتش در زمینى زیر گروه بنیاد و آیت حسن دكتر 
  

روه زیر زمینى مخالف رژیم شاه متشكل از دو شاخھ نظامى و سیاسى در زمان شاه یك گ   
شود و سرھنگ شریف النسب، سرھنگ سلیمى، سرھنگ رحیمى،  در ارتش تشكیل مى

سروان صیاد شیرازى و كالھدوز عضو شاخھ نظامى آن و آقایان دكتر حسن آیت، دكتر 
خھ سیاسى آن بوده جاسبى و پرورش، عضو شاخھ سیاسى آن و دكتر آیت نیز رھبر شا

 :اطالعات بدست آمده از این گروه از منابع مختلف بھ شرح زیر است. است
نامزد نماینده تھران در دور اول  ٣٠جھت بحث و مذاكره بر سر انتخاب  ۵٨در سال    

مجلس شوراى اسالمى، چندین جلسھ مذاكره بین نمایندگان روحانیت مبارز، حزب 
دین انقالب اسالمى و دفتر ھمآھنگى ھمكاریھاى مردم با جمھورى اسالمى، سازمان مجاھ

ریاست جمھور تشكیل شد كھ اینجانب در دو جلسھ آن بعنوان نماینده دفتر ھمآھنگى 
ایكھ با نمایندگان آنھا در دبیرخانھ روحانیت مبارز تشكیل شد،  آخرین جلسھ. شركت داشتم

امیر حسینى و نویسنده شركت از جانب دفتر ھمآھنگى دكتر عبدالصمد تقى زاده، على 
هللا خسروشاھى، حجت االسالم محالتى، حجت االسالم شاه آبادى، اسدهللا  داشتیم و آیت

بحثھاى . شركت داشتند... ، حسن واعظى و) ابو شریف(بادامچیان، عباس آقا زمانى 
یكى از مشكالت . زیادى از سر شب تا نزدیكیھاى صبح بعمل آمد و توافقى حاصل نشد

ى بر سر حاصل نشدن توافق، نامزدى دكتر حسن آیت بود كھ نمایندگان دفتر ھمآھنگى اصل
كردند و نمایندگان حزب جمھورى و سازمان مجاھدین  بشدت با نامزدى وى مخالفت مى

ً                                   انقالب اسالمى نیز اصرار داشتند كھ حتما  بایستى وى در لیست مشترك قرار بگیرد گفتھ .                                     
    ً                                                  حتما  باید آقاى آیت انتخاب گردد و مگر افراد واجد شرایط  شد كھ این چھ اصرارى است كھ
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بعالوه وى چھ امتیازى دارد كھ دیگران . دیگرى براى حزب جمھورى اسالمى وجود ندارد
وى كھ قبل از انقالب مبارز و فعال نبوده و برعكس نقاط ضعف ھم داشتھ . فاقد آن ھستند

البى بوده و علیھ رژیم شاه مبارزه اى از اینكھ وى انق و در جایى نشانھ) ۴١١(است
در پاسخ بھ این مطلب آقاى ابوشریف براى اینكھ شاید مسئلھ . كرده است وجود ندارد مى

گر چھ او نكات ضعفى دارد ولى وى فعال و مبارز : حل بشود و توافقى حاصل گردد گفت
بار در آنجا  نگارنده براى اولین. بوده است و یك سازمان مخفى در ارتش تشكیل داده است

ولى بعد از دستگیرى و بازداشت اینجانب و . فقط از وجود یك چنین سازمانى مطلع شدم
صدر از ریاست جمھورى در طول مدت بازداشت و بعد از آن  ساقط كردن آقاى بنى

 :آید از این سازمان نظامى بدست آمد اطالعات دیگرى كھ در زیر مى
در بانك سپھ  ۵٢ -  ۵۴گ رحیمى حدود سالھاى از شاخھ نظامى این گروه آقاى سرھن   

خواند، اطالعیھ وحید افراختھ را  روزى بعد ازاینكھ وى نمازمى. مسئولیتى داشتھ است
از (كارت و اطالعیھ وحیدافراختھ . گذارد ھمراه با كارت شناسایى خود در محل نماز جا مى

. شود دبھ ساواك منتقل مىكنن وسیلھ كسانى كھ آن را پیدا مى) سوى سازمان مجاھدین خلق
و علیرغم روشھاى معمول در . كند درنتیجھ این كار،ساواك وى را دستگیر و بازداشت مى

ساواك كھ ارتباط داشتن یك ارتشى با یك گروھى كھ ھدف براندازى دارد جرم سنگینى 
 .گردد است، وى در دادگاه نظامى بھ یكسال زندان محكوم مى

آن زمان سرگرد ارتش بود، در ساواك اصفھان خدمت  سرھنگ شریف النسب كھ در   
وى كھ مأمور اطالعاتى بود براى دیدن یك دوره آموزشى یكسالھ بھ آمریكا اعزام . كرد مى

شد و ھنگامى كھ بھ ایران مراجعت كرد از خدمت در ساواك بیرون آمد و بھ ركن دوم 
ھنگ شریف النسب و بعد از پیروزى انقالب سرھنگ رحیمى، سر. ارتش منتقل گردید

شوند و كالھدوز در تشكیل سپاه نیز نقش مھمى بازى  كالھدوز مأمور تصفیھ ارتش مى
ھا، این گروه نظامى ترتیب بھ گلولھ بستن سران نظامى را در سال  بنا بھ گفتھ بعضى. كرد
آقاى بھشتى پس از تشكیل حزب جمھورى اسالمى، دكتر . اند در پادگان لویزان داده ۵٧

و بھ روایتی  یت را بھ عضویت شوراى مركزى حزب جمھورى اسالمى در آوردحسن آ
 .وی یکی از مؤسسان حزب بوده است

اعترافات و اسناد بازجویى آقاى دكتر بقایى كھ در صفحات قبل آمده است، حكایت از این    
كار دارند كھ دكتر بقایى و محمود كاشانى و دكتر آیت از عوامل آمریكا بوده و با آنھا 
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ً                                                         اند و احتماال  این سازمان نظامى زیر زمینى نیز از طریق آقاى دكتر آیت بھ  كرده مى             
اند،  شده است، ولى اینكھ دیگر اعضاء آن نیز وصل بھ بیگانگان بوده ھا وصل مى آمریكایى

     ً معموال  . كند حداقل تا بدین زمان اطالعات نگارنده در این مورد چیزى را حكایت نمى
آورند و  انھایى كھ بیگانگان در كشورھاى دیگر براى منافع خود بوجود مىگروھھا و سازم

ً                        كنند، معموال  بوسیلھ یك حلقھ آنھا را  یا سازمانھایى كھ بعد از بوجود آمدن در آنھا نفوذ مى            
كنند و چنین نیست كھ ھمھ اعضاء آن از این حلقھ اتصال مطلع باشند،  بھ خود متصل مى

از افراد آن سازمان از این حلقھ اتصال اطالع داشتھ باشند، بلكھ ھر چھ تعداد كمترى 
ً             معموال  یك و یا چند . گردد كارآیى آن سازمان در خدمت كردن بھ اھداف بیگانھ بیشتر مى      

اند، و مابقى اعضاء  ھا از این رابطھ مطلع ھستند و یا خود رابطھ برقرار كرده نفر از باالیى
كنند وارد  اینكھ بھ كشور و میھن خود خدمت مىاز روى حسن نیت و صداقت و بھ قصد 

در مورد سازمانى كھ آقاى آیت . پردازند شوند و در آن بھ فعالیت مى اینگونھ سازمانھا مى
از بنیان گذاران و رھبریت سیاسى آن را در دست داشتھ است، خود دكتر آیت از دستیاران 

. بوده و دكتر آیت نیز دستیارش دكتر بقایى است كھ بنا بھ اعترافاتش خود عامل آمریكا
آقاى . اند عالوه بر آن مأموران اطالعاتى ساواك و ارتش نیز در آن سازمان عضو بوده

دكتر بھشتى نیز با دكتر آیت رابطھ تنگاتنگ داشتھ و وى را عضو كادرمركزى حزب 
 .جمھورى اسالمى كرد و وى یكى از سیاست گذاران مھم حزب بود

 آمریكا عوامل از آیت دكتر و بقایى دكتر  
  
اى این است كھ تا گروه اصلى قدرت را قبضھ كند و بر  یكى از خواص انقالبھاى توده   

ھمھ امور مسلط شود و دیكتاتورى خود را بر جامعھ تحمیل و جو سانسور را بر ھمھ 
ارگانھاى كشور برقرار سازد، بدالیل متعددى، بسیارى از اسرار پشت پرده و پنھان آشكار 

از جملھ یكى بھ دلیل وجود مراكز متعدد قدرت و دیگرى بھ دلیل اینكھ توده جوان . شود مى
كھ با عشق و عالقھ و از روى خلوص نیت، ھمھ توان و ھستى خود را در راه بھ ثمر 

اند اعتماد كرده  ھایى كھ داده رسیدن انقالب گذاشتھ و بھ درستى و صداقت رھبران و وعده
ن بھ جامعھ با صفا و دور از ھرگونھ حیلھ و ترفند و حاكمیت ضابطھ و تنھا بھ عشق رسید

ھا و زدو بندھاى  كم متوجھ نادرستى بھ میدان آمده، وقتى بھ مرور و در جریان كار كم
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خواھند باور كنند كھ  شود و یا نمى شوند، در مراحل اول باورشان نمى سران انقالب مى
طر رسیدن بھ قدرت بوده است، ولى بھ مرور كھ حرفھاى گذشتھ سران انقالب از جملھ بخا

اى جز باور كردن ندارند، در این مرحلھ  گیرد، چاره طلبى و نادرستى شدت مى جریان قدرت
گردد، آن دستھ  شود و سئوال برایشان مطرح مى و بھ مرور كھ مسائل برایشان روشنتر مى

اند، اطالعاتى  لھ و تزویرھا نشدهھا و حی از انقالبیون و جوانانى كھ خود آلوده بھ نادرستى
را كھ خود شاھد آن بوده و یا بدست آورده، بعد از سر خوردن و ناراضى شدن از اوضاع 

ھا  حرم براى دوستان و خودى                   َ گذارند و در مجالس م   و احوال، آنھا را در اختیار دیگران مى
اند و براى  هخورند كھ خود چگونھ اغفال شده و فریب خورد كنند و افسوس مى نقل مى

از جملھ این . سازند ھاى درونى خود آنچھ را كھ در دل دارند، آشكار مى خالى كردن عقده
موارد یكى آشكار شدن جریان ھمكارى آقاى دكتر بقایى و دستیارش دكتر حسن آیت با 

  )۴١٢.(آمریكایى ھاست
گردد، در  كمھ مىبعد از اینكھ بقایى دستگیر و در اطالعات و دادستانى بازجویى و محا   

ھاى  بچھ. جریان كار فاش مى كند كھ آقاى دكتر آیت ھمكار و دستیار من بوده است
روند و جریان كار را  اطالعات و سپاه با مطلع شدن از این جریان پیش آقاى خمینى مى

. طبق اعترافات دكتر بقایى، حسن آیت ھم جاسوس بوده است: گویند گزارش مى كنند و مى
حال كھ چنین است اسم او را از : گوید ھا و اعتراض آنھا مى در جواب این بچھ آقاى خمینى

لیست شھدا حذف كنید ولى مطلب را مسكوت بگذارید و آنرا فاش نسازید، چون بھ اسالم و 
اما بھ دلیل وجود مراكز متعدد قدرت و اینكھ ھر دستھ و گروه . خورد مسلمین لطمھ مى

ر داشتھ و این اطالعات نیز در اختیار افراد مختلف و بچھ بخشى از اطالعات را در اختیا
گردند بھ  ھا مواجھ مى ھاییكھ با نیت پاك آمده بودند، نیز ھست، ھنگامى كھ با نادرستى

مطلب دیگرى كھ از پرونده آقاى دكتر بقایى فاش  .شود مرور این اطالعات نیز فاش مى
شود كھ مسئلھ والیت فقیھ را  معلوم مى شود این است كھ در جریان پرونده آقاى بقایى مى

ایشان عنوان كرده و آقاى دكتر حسن آیت از جانب ایشان و حزب زحمتكشان مسئولیت 
و اما چگونگى  گیرد را در مجلس خبرگان بعھده مىطرح و بھ تصویب رساندن آن

 :دستگیرى و بازداشت آقاى دكتر بقایى طبق اطالعات كسب شده چنین است
كارد كھ وى بھ  ى از سالھاى قبل شخصى را در ساواك بنام رفیع زاده مىآقاى بقای   

آقاى رفیع زاده عامل وى در ساواك بوده است و . رسد مقامھاى باالى ساواك نیز مى
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داده است و آقاى دكتر بقایى ھم آن را بھ  كرده و بھ او مى اطالعات مھم را دست چین مى
فرستد و  ل از انقالب آقاى رفیع زاده را بھ آمریكا مىمدتى قب. كرده است ھا رد مى آمریكایى

بعد از انقالب آقاى رفیع زاده، رابط آقاى بقایى . شود وى یكى از عوامل ساواك در آنجا مى
آید و از این طریق ژنرال اویسى با وى در  ھا شده و بعضویت سیا نیز در مى و آمریكایى

دھد،  كودتا و ریاست جمھورى را بھ وى مىھنگامیكھ اویسى وعده . گیرد ارتباط قرار مى
اش را با  كنند، رابطھ چون مأموران اطالعاتى جمھورى اسالمى مكالمات بقایى را شنود مى

اش، وى را   دھند و پس از كشف تمام رابطھ كشف و آنرا تحت كنترل قرار مى یاویس
البى كھ در مورد این بود خالصھ مط .بازداشت كرده، ژنرال اویسى را نیز ترور مى كنند

بازداشت و دستگیرى آقاى دكتر بقایى وسیلھ بعضى از مقامات دادستانى و اطالعاتى و نیز 
افراد موثقى كھ بھ نحوى با پرونده آقاى دكتر بقایى ارتباط پیدا كرده بودند بھ بیرون درز 

اسناد در  بعد از ذكر این مطلب بھ سراغ اسناد النھ جاسوسى برویم و ببینیم آن. پیدا كرده
  :گویند ى دكتر بقایى چھ مىمورد آقا

 

 بقایى دكتر و جاسوسى النھ اسناد - ب
 
سند در مورد حزب زحمتكشان و رھبر   ٢١" جمعا ٢٣در اسناد النھ جاسوسى، شماره    

انتشار پیدا كرده است و از آن تاریخ بھ بعد فقط یك  ١٣۵٣آن آقاى دكتر بقایى تا تاریخ 
براى ویلیام سولیوان نوشتھ است و نیز با  ١٩٧٨ژانویھ  ١۶در تاریخ نامھ از بقایى كھ 

داشتن شرح حال وى كھ استمپل گزارش كرده است چیز دیگرى انتشار پیدا نكرده است، بھ 
بعضى . گیرد سند منتشره مسائل مختلفى را در بر مى ٢١این . این مسئلھ باز خواھم گشت

قى و بعضى از اعتیادھاى وى دارد، بعضى از آنھا اشاره بھ شخصیت و خصوصیات اخال
دیگر مسائل مطروحھ فى مابین آقاى دكتر بقایى و یا سایر مسئوالن حزب زحمتكشان نظیر 

بعضى دیگر اطالعات مختلف . شود دكتر سپھبدى با مقامات سفارت آمریكا را شامل مى
از  ھاى حزب زحمتكشان و بعضى سیاسى، جریانات سیاسى روز، بعضى از خواستھ

ھا در مورد مسائل ایران و نحوه درگیرى  پیشنھادات و نظرات آقاى دكتر بقایى بھ آمریكایى
ھا با آن مسائل و نیز توضیح علت بعضى از مواضع آقاى دكتر بقایى نسبت بھ  آمریكایى
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در زیر بھ بعضى از نكات این اسناد و گزارشھا جھت اطالع . گیرد آمریكا را در بر مى
آقاى دكتر )  ٩/١٣٣٠/ ٢۴( ١٩۵١دسامبر  ١۵در تاریخ . شود ره مىخوانندگان اشا

سى نینچ . سپھبدى در یك مذاكره حضورى بھ وابستھ كارگرى سفارت آمریكا آقاى سى
 : دارد اظھار مى

، ضرورى تشخیص داده است كھ بطور )۴١٣(آقاى دكتر بقایى رھبر حزب كارگران" 
آقاى سپھبدى معتقد است كھ اگر . اظھار نظر كندآشكار و علنى علیھ ایاالت متحده آمریكا 

ھاى مردم داستانھاى درج شده در مطبوعات را  كرد توده دكتر بقایى طور دیگرى رفتار مى
كردند كھ سفارت ایاالت متحده آمریكا  شود تحت الھام كمونیستھا است، باور مى كھ گفتھ مى

 ".دھد ق معنوى قرار مىدر تھران كمك مالى بھ این حزب كرده و آنرا تحت تشوی
آقاى سپھبدى معتقد است كھ بھ نفع روابط حسنھ بین ایران و آمریكاست كھ آمریكا ھدف  

حملھ قرار گیرد، تا بدین ترتیب ھر گونھ امكان اینكھ ایرانیان باور كنند كھ ایاالت متحده 
ن كردكھ آقاى سپھبدى بار دیگر اذعا" و نیز ) ۴١۴.(پشتیبان حزب كارگران است رد شود

 )۴١۵( ."درھستھ داخلى حزب،كارگرى وجود ندارد
كند كھ وابستھ  گزارش مى) ١٣٣١/ ۵/٨( ١٩۵٢اكتبر  ١٧سفارت آمریكا در تاریخ    

                  ً                                                             كارگرى سفارت اخیرا  با آقاى دكتر بقایى رھبر حزب كارگران ایران و عضو برجستھ جبھھ 
از جملھ اینكھ دكتر . اده استملى مالقات كرده و مسائلى را مورد بحث و گفتگو قرار د

مدعى است كھ با عزیمت انگلیسیھا، آمریكا فرصت خواھد داشت تا یك سیاست " بقایى
او این موضوع را از لحاظ تاسیسات توزیع . مستقل و روشن بینانھ نفتى براى ایران تھیھ كند

 )۴١۶".(و پخش و بھ بازار رسانى نفت توصیف كرد
وزارت خارجھ آمریكا در مورد دكتر بقایى بھ سفارت ) ١٣٣٧آذر ( ١٩۵٩در اكتبر  

 : كند آمریكا چنین گزارش مى
دكترمظفر بقایى رھبرحزب كارگران ودومین شخصیت مھم درجبھھ ملى، یك سابقھ " 

سیاسى بعنوان مخالف براى خود دست وپا كرده است، بدون توجھ بھ شكل سیاسى دولت 
درنتیجھ در . شود بالقوه یا بالفعل دربقایى پیدا مى برسركار، بطور دائم یك منبع عمده مخالف

گذشتھ كوششھایى بعمل آمده است كھ بوسیلھ خریدن وفادارى رسمیش با وزارت وسفارت 
بقایى جاه طلب، ھدفش رابرروى .اوراساكت نمایند كھ اوازآن امتناع ورزیده است

ً                   كمترازنخست وزیرى تنظیم نكرده است، اخیرا  گزارش شده بود كھ ا وبھ دو                                        
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را آماده " كابینھ درخفا"نفرازمتخصصین حزب كارگران خود وظیفھ تھیھ یك برنامھ عمل و
اگر چھ . براى استفاده در صورتیكھ سرانجام زمام قدرت بھ دست او افتد، محول نموده است

 )۴١٧." (او فرصت طلب وزیرك است،شاھدى براحتمال وقوع چنین چیزى وجود ندارد
بھ ) CAS(از یك منبع كنترل شده آمریكایى ) ١٣۴٣/ ٨/١٢(  ١٩۶۴ نوامبر ٣در تاریخ  

 : شود رئیس بخش سیاسى در مورد آقاى بقایى چنین گزارش مى
هللا خمینى در نطق مھمى درقم در  گفت كھ آیت ١٣۴٣آبان  ١١دكتر مظفر بقایى روز  - ١" 

یلیون دالرى خرید آبان وضعیت موافقتنامھ و نیروھا و ھمچنین موافقتنامھ دویست م ۴روز
ً                                            اسلحھ را كھ اخیرا  از تصویب مجلس گذشتھ مورد حملھ قرار داده است                  . 

اى است كھ بھ امضاى خودش خواھد بود و  بقایى گفت كھ خود او سرگرم تھیھ رسالھ - ٢ 
طى آن او حكومت را بھ خاطر پشتیبانى و تصویب وضع موافقتنامھ نیروھا با ایاالت متحده 

بقایى ھمچنین گفت كھ خطى را كھ او در مقابل . قرار خواھد دادآمریكا مورد حملھ 
اى اجازه  آمریكاییھا از آن دفاع خواھد كرد این خواھد بود كھ آمریكاییھا بطور غیر معقوالنھ

بقایى ھمچنین گفت كھ . دھند كھ این قانون بھ وجھھ آنھا و شھرت آنھا در ایران لطمھ بزند مى
كند كھ براى او  ر این رسالھ بھ زندان بیفتد ولى احساس مىاو حاضر است بھ خاطر انتشا

الزم است كھ ابتكارى در این زمینھ بعمل آورد زیرا او انتظار دارد كھ دیگرانى كھ مخالف 
 ).۴١٨"(این موافقتنامھ ھستند نیز آنرا مورد حملھ قرار دھند

ھ بندى و تنزل بھ در ضمن، این سند فوق از اسناد گروه یك و مستثنى از خروج از طبق 
ھاى سیاسى  و باالخره در گزارشى كھ جھت الصاق بھ پرونده) ۴١٩(طور اتوماتیك است

باشد چینن آمده  اى از شرح حال و مشاغل وى مى آقاى دكتر بقایى است و شامل خالصھ
 :است

 توسط روسیھ، انگلستان، شاه و ساواك كشف )با ترتیب زمانى(اند كھ او بطور پنھانى  گفتھ" 
متوجھ شد كھ دكتر بقایى بتوسط  CAS ،٠۵٣١در مرداد . گرفت یت قرار مىو مورد حما

ً              احتماال  تشویق شده است(ساواك اجازه یافتھ است  بھ . كھ حزب زحمتكشان را فعال كند )      
 ....دكتر بقایى گفتھ شد كھ براى ستاد مركزى حزب دفترى اجاره كند

ترین و خطرناكترین عضو  مچنین فرصت طلببقایى بعنوان باھوشترین و ھ: ١٣٣١مرداد  
 .شود مجلس در نظر گرفتھ مى

بدون . باشد شود بقایى رھبر جناح راست مخالف دولت زاھدى مى گفتھ مى: ١٣٣٢مھرماه  
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 .گیرد شود كھ از انگلستان پول مى دلیل گفتھ مى
ً                احتماال  مردى كھ در سال )سرھنگ دوم مقدم : ١٣٣٣دى   ساواك رئیس دایره سوم  ١٣۵٠      

در كرمان بر این گمانند كھ انگلستان از . در بین افسران ارتش بھ نفع بقایى مبارزه كرد( شد
 .كند طریق سید ضیاء طباطبایى از بقایى حمایت مى

شود، بنا بر این در این مورد كھ  بقایى بوسیلھ لژ فراماسیونرى حمایت مى: ١٣٣٩اسفند  
 )۴٢٠"(شود سوء ظن است، دوباره زندانى مىحمایت انگلستان را بھ دنبال دارد مورد 

اى از مطالب بود كھ  دكتر بقایى بھ نقل از اسناد النھ جاسوسى آمد، پاره آنچھ در مورد   
اگر چھ از نظر تاریخى مھم است كھ معلوم شود آقاى . فقط براى اطالع خوانندگان ذكر شد

    ً              رسما  جاسوس و عامل ... ى و یادكتر بقایى و یا ھمكاران و دستیاران وى نظیر دكتر سپھبد
شود، بھتر از  اند یا خیر؟ اما مھمتر از این آن است كھ چگونھ مى آمریكا و انگلیس بوده

ھاى خود در جھت پیشبرد سیاست و  طلبى این روش بھ یك دولت بیگانھ جھت ارضاى جاه
بھ چھ روش اھدافشان بھ آنھا خدمت كرد و بھ آنھا راھنمایى و پیشنھاد داد كھ چگونھ و 

چھ راه و روشى براى خدمت بھ یك دولت بیگانھ بھتر از این  سیاستشان را پیش ببرند؟
است كھ شخصى بتواند در حقیقت بھ نفع آنھا عمل كند، ولى جامعھ خودش فكر بكند كھ او 
مخالف و علیھ تجاوز آن دولت است؟ آقاى دكتر بقایى و دستیارانش بھ مأمورین آمریكایى 

آقاى دكتر بقایى رھبر حزب زحمتكشان، ضرورى تشخیص داده است كھ بطور : گویند مى
 :گوید سپھبدى بھ مأمور سفارت مىآقاى دكتر.كندنظرعلنى علیھ ایاالت متحده اظھاروآشكار

بھ نفع روابط حسنھ بین ایران و آمریكاست كھ آمریكا ھدف حملھ قرار گیرد، تا بدین " 
یرانیان باور بكنند كھ ایاالت متحده پشتیبان حزب كارگران است ترتیب ھرگونھ امكان اینكھ ا

ھا آمریكا فرصت خواھد  شد بعد از عزیمت انگلیسى رد بشود و یا بھ آمریكا پیشنھاد مى
و یا در مورد تصویب . داشت كھ یك سیاست مستقل و روشن بینانھ نفتى براى ایران تھیھ كند

داند كھ ملت ایران  ریكا در ایران، چون مىالیحھ مصونیت قضایى مستشاران نظامى آم
مخالف تصویب یك چنین تصویبنامھ ھایى بوده و ھستند و علیھ آن اعتراض خواھند كرد 

اى است علیھ این تصویبنامھ، ولى  گوید كھ سرگرم تھیھ رسالھ ھا مى آقاى بقایى بھ آمریكایى
ھا  این خواھد بود كھ آمریكایىھا از آن دفاع خواھد كرد  خطى را كھ او در مقابل آمریكایى

دھند كھ این قانون بھ وجھھ آنھا و شھرت آنھا در ایران  اى اجازه مى بطور غیر معقوالنھ
 )۴٢١."(لطمھ بزند
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ھا  كنید كدام جاسوس و یا مشاور خودى بھتر از این پیشنھادھا و راھنمایى شما فكر مى     
وع خودش آمریكا در رابطھ با آن توانست در مواقع مختلف نسبت بھ دولت مطب را مى

وضعیتھاى مختلف كھ دكتر بقایى و دستیارانش بھ دولت آمریكا در رابطھ با سیاست و 
بھ نظر من كار یك جاسوس و عامل خارجى در داخل یك  اند، بدھد؟ پیشبرد اھدافشان داده

بطھ با كشور در مقایسھ با روشى كھ حزب زحمتكشان و آقاى دكتر بقایى و یارانش در را
در پیش گرفتھ بودند، خیلى ناچیز  - آمریكا و یا انگلیس  - یك دولت خارجى و منافع آنھا 

زیرا یك جاسوس و یا عامل ھمیشھ و در ھمھ جا مورد سوء ظن است و مطرود و . است
. دھد آورد و یا عملى بھ نفع دولت خودش انجام مى با ھزاران ترس و لرز خبرى گیر مى

اینھا در پیش گرفتھ بودند، در لباس ملیت، دفاع از منافع كشور،  ولى با این روش كھ
محبوبیت ملى، وطن خواھى و سیاست مستقل ملى و با محبوبیت و وجھھ ملى، بھترین 

 .اند داده پیشنھادھا و اطالعات دست چین شده را در اختیار بیگانھ قرار مى
ً                                ھمانطوریكھ قبال  گفتھ شد در دوران انقالب بھ جز یك    نامھ از آقاى دكتر بقایى كھ در                

در جواب بھ نامھ سفیر آمریكا آقاى ویلیام سولیوان نوشتھ و در  ١٩٧٨ژانویھ  ١۶تاریخ 
ژانویھ آقاى سفیر اظھار امتنان كرده و بھ خصوص اینكھ آقاى سفیر  ۴آن از وصول  نامھ 

لعھ كرده ھیئت اجرائیھ حزب زحمتكشان را بدقت مطا ١٣۵۶آذر ماه  ١٨بیانیھ مورخ 
و از پیشنھاد سفیر آمریكا در مورد حقوق بشر اظھار . است، تشكر و قدردانى كرده است

  :خوشوقتى كرده و اضافھ نموده است
ھاى ملى مالقاتھایى با مقامات عالیرتبھ و  و در گذشتھ نیز بمناسبت سمت و مسئولیت"... 

تماسھایى براى حسن تفاھم و  معتقدم كھ وجود چنین. ام سفراى ممالك متحده آمریكا داشتھ
 )۴٢٢."(بھبود روابط بین دو ملت مفید خواھد بود

نامھ خود حكایت از این دارد كھ آقاى بقایى با مقامات عالیرتبھ و سفراى ممالك متحده    
ھیئت اجرائیھ حزب  ١٣۵۶آذر  ١٨آمریكا از گذشتھ، رابطھ داشتھ است و بیانیھ 

    ً                                  اصوال  یك چنین شخص و حزبى با آن گذشتھ و . ه استزحمتكشان را براى سفیرارسال كرد
آیا اسنادى از روابط دوران انقالب . تواند در دوران انقالب رابطھ نداشتھ باشد روابط نمى

آنچھ . رسد حزب و آقاى بقایى و دستیارانش وجود نداشتھ است؟ چنین چیزى بعید بنظر مى
اى بقایى و دستیارانش با بعضى رسد اینست كھ چون روابط دوران انقالب آق بنظر مى

ازسران جمھورى اسالمى و بویژه شخص آقاى خمینى، دكتر بھشتى و ھاشمى رفسنجانى 
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گره خورده است مشمول عنایت سانسور دانشجویان پیرو خط امام و سران جمھورى 
 .اسالمى شده است

دستیارش دكتر  با توجھ بھ مطالبى كھ در بند الف این بخش در مورد آقاى دكتر بقایى و   
برگان و خحسن آیت و بنا بگفتھ آقاى دكتر آیت و خود وى كھ از حامیان اصلى مجلس 

آورندگان و تصویب كنندگان والیت فقیھ در مجلس خبرگان بوده و از خط آیت هللا كاشانى و 
آقاى خمینى پیش و پس از انقالب حمایت كرده است و از طرف سران رژیم جمھورى 

شود در صورتیكھ اسناد دوران  ، چنین استنباط مى)۴٢٣(ایت بوده استاسالمى مورد حم
كرد براى مصالح انقالب و جمھورى  انقالب آقاى بقایى و حزب زحمتكشان انتشار پیدا مى

ً                 اسالمى مضر بوده و احتماال  اسرارى را فاش مى كرده است، لذا بھ این دلیل از انتشار آن                         
ع بیشتر در مورد بقائی و آیت بھ کتاب تقابل دو خط برای اطال .جلوگیرى بعمل آمده است

  .مراجعھ کنید فصل سوم
  

 آبادى نجف ھادى آقاى - ٢ 
   

                                                  ً                              آقاى دكتر ھادى نجف آبادى از جملھ افرادى است كھ قبال  معمم بود و از دارو دستھ آقاى    
لباس  ولى بعد از پیروزى انقالب و كسب بعضى پستھاى باال از آن. دمحم منتظرى بوده است

وى در زمان شاه با ساواك ھمكارى داشتھ . خارج شده و در سلك دیپلمات در آمده است
كرده است، اسناد مربوط  است و چون چند صباحى در پاكستان بوده و در آنجا ھمكارى مى

بھ ھمكارى وى با ساواك در سفارت ایران در پاكستان موجود بوده است و بنا بھ گفتھ یك 
ارت خارجھ، دوستان وى آقاى جواد منصورى و آقاى انصارى از مقام عالیرتبھ وز

  . برند روند و اسناد وى را برداشتھ و از بین مى دفترآقاى خمینى بھ پاكستان مى
ھا روابطى داشتھ  اینكھ آیا آقاى دكترھادى قبل از انقالب و در جریان انقالب با خارجى  

بعد از انقالب و بھ خصوص بعد از  است یا خیر؟ اطالعى در دست نگارنده نیست، ولى
اشغال النھ جاسوسى و در زمان جنگ ایران و عراق وى در نقش یكى از رابطین مھم 

و رابط اصلى با مك فارلین بوده و اكثر . كند ھا عمل مى جمھورى اسالمى با آمریكایى
یان مك در ایران بعد از آشكار شدن جر. كرده است مذاكره را در این رابطھ وى دنبال مى
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مشھور " مك فارلین ایران"ھا بھ  فارلین، آقاى دكتر ھادى در جمع انقالبیون و خودى
رسد كھ چنین فردى در جریان انقالب ھم ممكن است با بعضى از  بعید بھ نظر نمى. گشت

اى ایجاد كرده باشد، بھ خصوص وى با ساواك در تماس بوده و سالھا در  كشورھا رابطھ
   .ساكن بوده است... جملھ پاكستان، لبنان، سوریھ، عراق وبعضى از كشورھا از 

 

 طباطبایى صادق آقاى - ٣ 
    
آقاى صادق طباطبایى از جملھ مسئولین با نفوذ اتحادیھ انجمنھاى اسالمى دانشجویان در  

خواھر وى ھمسر احمد . اروپا، آمریكا و كانادا و یكى از پایھ گذاران اتحادیھ در اروپا است
اى برخوردار بود تا  است و بدین لحاظ نزد آقاى خمینى از نفوذ قابل مالحظھ آقا خمینى

جاییكھ بعد از انقالب وى نماینده آقاى خمینى در كلیھ خریدھاى اسلحھ بود و از جانب آقاى 
 .در خرید اسلحھ را از كشورھاى خارج داشت" وتو"خمینى حق ھرگونھ دخالت و حق 

ول تحصیل بود با بعضى از مقامات آلمانى روابطى ایجاد وى بھ دلیل اینكھ در آلمان مشغ
كرده بود بطوریكھ وقتى آقاى خمینى بھ پاریس آمد، با وى بھ عنوان یكى از نزدیكان آقاى 

وى قبل از انقالب . كردند و مذاكره مىاتحادیھ انجمنھاى اسالمى مصاحبھ خمینى و ریاست 
ولى در رابطھ با مسئلھ . رابطھ خوبى داشت  هزاد صدر و قطب آقایان بنى ھر دو در اروپا با

رابطھ تنگاتنگ  زاده و سوریھ با آقاى قطب) ۴٢۴(ھا و امام موسى صدر لبنان و فلسطینى
ھا قبل از انقالب باشد تا بھ امروز من در جایى  اسنادى كھ دال بر رابطھ وى با غربى. داشت
لت موقت بود و بعد ھم در رابطھ با ام ولى بعد از انقالب و از زمانى كھ سخنگوى دو ندیده

ھا، در  گروگانگیرى و حل و فصل آن ھم در رابطھ با خرید اسلحھ و گفتگو با آمریكایى
در اسناد النھ جاسوسى در موارد مختلفى نام وى . گوشھ و كنار مسائلى مطرح شده است

 ٧٩اكتبر بھ میان آمده است كھ مھمترین آن عبارت از سندى است كھ ھنگامى كھ وى در 
آورد، از سفارت آمریكا در بن بھ وزیر خارجھ  دیدارى از آلمان بھ عمل مى) ۵٨آبان ماه (

شوپس كھ مأمور امور ایران در : شود آمریكا و نیز سفارت آمریكا در تھران گزارش مى
 : كند وزارت خارجھ آلمان است نتیجھ سفر آقاى طباطبایى بھ آلمان را چنین ارزیابى مى

او معتقد بود كھ . رفت یدار را بى نتیجھ توصیف كرد، ھمانطوریكھ انتظار آن مىشوپس د" 



٣٢٧     

  

. این دیدار فرصت خوبى براى تقویت مناسبات آلمان با ایران از طریق طباطبایى بود
این ... سال خدمت كرده ١٧سخنگوى ایران بھ عنوان استاد شیمى در دانشگاه بوخوم مدت 

شوپس بھ ما ( ولى انگلیسى بلد نیست)كند  لى صحبت مىسخنگو بھ زبان آلمانى بسیار عا
كند، ھر چند آلمانیھا درباره نفوذ  گفت كھ بن او را بھ عنوان آدم خودشان در تھران تلقى مى

شوپس گفت اطالعات آنھا نشان دھنده آنست كھ . او در داخل دولت، چندان یقین ندارند
مینى است و این بھ علت تماس آنھا در طباطبایى داراى روابط بھ اندازه كافى خوب با خ

 .زمان اقامت در پاریس بود
كرد كھ با در نظر گرفتن عدم محبوبیت ایاالت متحده و  شوپس احساس مى: اظھار نظر 

انگلیس در ایران در حال حاضر پیوندھاى طباطبایى براى بن یك امتیاز در سرو كار داشتن 
تصمیم اشمیت بھ كنار گذاشتن . ھا آنرا ندارند آید، كھ حتى فرانسوى با تھران بھ شمار مى

برنامھ پرمشغلھ خود براى پیوستن بھ مالقات طباطبایى و ویشنفسكى نشان دھنده كوشش 
) پایان اظھار نظر(آگاھانھ آلمان براى پرورش و گسترش دادن این امتیاز دریافتى است 

 ). ۴٢۵" (استوسل
ھا در  حل مسئلھ از طریق آلمانھا با آمریكایىآقاى طباطبایى در جریان گروگان گیرى و    

ایر شد،                                                            ً                     ارتباط بوده و طرح اولیھ قرار داد بین ایران و آمریكا كھ بعدا  منجر بھ قرارداد الجز
اول از طریق دولت آلمان و سفارت آلمان در تھران و ھمكارى صادق طباطبایى مورد بحث 

ً                     و گفتگو قرار گرفت و بعدا  گروھھاى دیگرى وارد ج ریان شدند و باالخره با اظھار تمایل                         
ھا طرح، دیكتھ و آماده شده امضاء گردید كھ بھ قرارداد  ایران بھ واسطگى الجزایرى

 .شد معروف ایرالجز

 نى قره هللا ولى تیمسار - ٤ 
  

ظھور و "نى یكى از شخصیتیھایى است كھ بنا بگفتھ كتاب  هللا قره آقاى تیمسار ولى   
ھا رابطھ داشتھ است و در  مرداد بھ بعد با آمریكایى ٢٨از كودتاى " سقوط سلطنت پھلوى

ظھور و سقوط "در كتاب . انقالب اسالمى و پیروزى آن نقش مھمى ایفا كرده است
در مورد نقش تیمسار قره نى، و در رابطھ با امراى ارتش و نصب " سلطنت پھلوى

انقالب و نیز نصب مدیر كل  رتبھ براى نیروھاى مختلف در بدو پیروزى فرماندھان عالى
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زمانى كھ آقاى خمینى در پاریس بود و انقالب اوج گرفت، نام . ساواك بحث شده است
نى بھ عنوان نخست وزیر احتمالى و یا ریاست ستاد ارتش بر سر زبانھا افتاد و  سپھبد قره

. الب دارد                                                          ً              از ھمان موقع معلوم بود كھ رابطھ محكمى با آقاى خمینى و طبعا  سایر سران انق
وى در رابطھ با ارتش و اشرافى كھ بر آن داشت، با سران ارتش و سپھبد فردوست در 
ارتباط بود و از طریق سپھبد فردوست، امراى ارتش را از دست زدن بھ اعمال بچھ گانھ 

در رابطھ با ارتش و ساواك و مسایل امنیتى و اطالعاتى با آقاى مھندس . داشت بر حذر مى
 .وزیر نیز رابطھ داشت بازرگان نخست

نى ترور نشده بود و مسئلھ بدین طریق خاتمھ پیدا نكرده بود، بھ احتمال  اگر تیمسار قره   
داد و صابون  قریب بھ یقین در اسناد النھ جاسوسى صفحاتى را بھ خود اختصاص مى

مرداد       ٢٨خورد، زیرا وى ھم در كودتاى  دانشجویان پیرو خط امام بھ لباس وى نیز مى
شركت داشتھ و كودتایى را علیھ شاه طرح ریزى كرده بود كھ وسیلھ انگلیس لو داده شد و 

وى یك نظامى مطلع و قابلى بود و بر امور . ھا بوده است ھم مورد توجھ آمریكایى
اطالعاتى و نظامى كشور اشراف داشت و لذا خیالشان از وجود چنین شخصیتى آسوده 

ى نیز مانند دیگران تحت عناوین آمریكایى، لیبرال، تربیت شده آمد كھ و نبود و الزم مى
ً        اما گویا كسانیكھ قبال  خطر را . از صحنھ خارج شود.... طاغوت، ضد والیت فقیھ، و                     

بعد ھم اعالن . احساس كرده بودند نگذاشتند كار بھ آنجاھا بكشد و در دم او را ترور كردند
بعد از مدتى ھم اعالن شد كھ گروه فرقان را  شد كھ گروه فرقان وى را ترور كرده است و

 .اند كشف و سران آن دستگیر شده
محاكمات این گروه و رھبر آن آقاى گودرزى كھ متھم بھ ترور مرحوم مطھرى و تیمسار    

ً                                          نى و حاج مھدى عراقى بودند، كامال  پشت درھاى بستھ انجام گرفت و معلوم نشد كھ  قره                                
نى و اطالعاتى جمھورى اسالمى قاتلین شخصیتھاى فوق اینھا كھ بقول زعماى دادستا

اى از نظر  اند و چھ رابطھ اند و چرا دست بھ انجام این ترورھا زده بوده، چھ كسانى بوده
در آن دوران . نى، مطھرى و حاج مھدى عراقى وجود داشتھ است اینان بین تیمسار قره

ده است و وى مخفیانھ از آنھا شایع بود كھ مسئول بازجویى اینان آقاى معادیخواه بو
بازجویى بعمل آورده و بعد ھم بدون سروصدا با اعدام چند نفر و از جملھ آقاى گودرزى بھ 

 .این مسئلھ خاتمھ داده شد
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 فصل پنجم

     

 روحانیت از كافى شناخت نداشتن 
   

و توده مردم یكى دیگر از مھمترین عللى كھ پایھ و مایھ ناآگاھى سیاسیون و روشنفكران    
كھ موجب افتادن در دام فریب و اغفال گردید را باید در نداشتن شناخت نسبى درستى از 
ساختار روحانیت، مرجعیت، نحوه عمل و طرز تفكر آنھا، امكانات بالقوه یا بالفعلى كھ در 
اختیار داشتھ و دارند و بخصوص ناآگاه بودن از نظر تفكر، روحیھ، عقاید سیاسى و روش 

 .و پیچیدگى آقاى خمینى و نیز مقاصد و اھداف شخصى و گروھى خود آنھا دانستكار 
در فصول گذشتھ در رابطھ با این موارد گذرا مطالبى ذكر شده است، ولى در این فصل    

ھاى تاریخى و عملكردھا، مسئلھ بیشتر و  شودكھ در حدامكان وبا استناد بھ داده سعى مى
 .ر گیردروشنتر مورد تجزیھ تحلیل قرا

ً                 در اداره امور كشور و مسائل پیچیده آن اكثریت توده مردم ظاھرا  خنثى ھستند و در                                                              
مابقى نیز . چھارچوب رژیم حاكم و تبعیت از آن سعى در چرخاندن امور زندگى خود دارند

بستھ بھ اطالعات و درك و فھم و نحوه تفكرشان، از سیاسیون و روشنفكرانى كھ احساس 
بنا بر این الزم است كھ بطور فشرده بھ این  .كنند دارند پیروى و حمایت مى نزدیكى بھ آنھا

بندى كلى بھ دو دستھ مختلف  سیاسیون و روشنفكران ما در یك رده. قشر پرداختھ شود
  :شوند تقسیم مى )راست(گروھھاى چپ و گروھھاى غیر چپ 

  

    چپ گروھھاى 
 
است كھ وابستگى تام و تمام آن بھ مادر ھمھ گروھھاى چپ در كشور ما حزب توده    

ھم اسناد و مدارك در این رابطھ بحدوفور . اتحاد جماھیر شورى اظھرمن الشمس است
بدلیل ھمین پیروى بى . شود و ھم اكثر سران آن بدین دنبالھ روى اعتراف دارند یافت مى
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چون و چراى حزب مادر از سیاست اتحاد جماھیر شوروى در كشور ما، بسیارى از 
بخشى از این . پیروان آن از آن انشعاب كردند و خود گروھھاى دیگرى را تشكیل دادند

تمایل پیدا كردند و در نتیجھ پیرو راه و روش آنھا شدند و .... انشعابیون بھ چین، آلبانى، و
بخشى دیگر از آنھا با وجود داشتن . كردند نسخھ آنھا را براى اداره كشور خود تجویز مى

بھ ) ۴٢۶(لیستى، مستقل و خارج از مصالح حزب مادر و حزب انترناسیونال افكار سوسیا
نگریستند و ھنگامى كھ منافع و مصالح كشور و ملت خود را  مصالح ملى كشور خود مى

ایستادند و در برابر  دیدند، روى منافع و مصالح ملى خود مى مغایر با منافع آن كشورھا مى
تند ولى جو غالب در این طرز فكر متأسفانھ در كشور احزاب وابستھ بھ مخالفت برمى خاس

در اختیار احزاب وابستھ و مطیع بوده است و در دید  - بر خالف كشورھاى اروپایى  - ما 
آنھا ھمھ چیز از نقطھ نظر منافع و دیدگاه، دیكتھ شده حزب اصلى مادر یعنى حزب 

شده  وروى، نگریستھ مىانترناسیونالیسم سوسیالیسم جھانى بھ رھبرى اتحاد جماھیر ش
 .است

گروھھا و احزاب غیر چپ و یا دست راستى نظیر جبھھ ملى و احزاب وابستھ بدان،    
نھضت آزادى، حزب ملل اسالمى، فدائیان اسالم، احزاب مؤتلفھ، حزب ملت ایران، پان 

 این گروه خود بھ دو دستھ مذھبى و تركیبى از مذھبى و. شود را شامل مى... ایرانیسم و
 .اند غیر مذھبى تقسیم شده

  

 مذھبى گروھھاى - الف 
   

بر پایھ ... گروھھاى مذھبى از قبیل فدائیان اسالم، حزب ملل اسالمى، احزاب مؤتلفھ و   
دانند و اعمال  بینش بستھ سنتى و پیروى از مرجعیت استوار و تقلید از مرجع را واجب مى

اینان معتقدند . شمرند كنند، باطل مى ید نمىكسانى را كھ خود مرجع نبوده و از كسى ھم تقل
كھ قوانین اسالم و شریعت باید احیاء شود و بیان كننده و مجرى آن قوانین ھم، مرجع تقلید 

. و مرجع تقلید ھر چھ گفت بایستى كھ در عمل تابع نظر وى بود) ھمان والیت فقیھ(است 
ى وجھ مشترك ھمھ اینھا پیروى و البتھ در بین این طبقھ طیفھاى گوناگونى وجود دارد، ول

ھا معتقدند  تنھا تفاوت طیفھاى مختلف آن در این است كھ بعضى. تبعیت از مرجع تقلید است
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كھ با قدرت و بھ ضرب شمشیر باید ھمھ را وادار بھ اجراى دستورات شرع كرد و عالوه 
اى  عده. فراخواند بر آن باید با تكیھ بر قدرت و اعمال آن ھمھ مردم جھان را بھ دین اسالم

تر ھستند  شمرند، ولى كمى مالیم دیگر از این طبقھ، گر چھ تقلید را اساس كار و واجب مى
 .شمرند و بھ كار بردن شمشیر را در ھمھ جا جایز نمى

دھند و معتقدند كھ با ضرب شمشیر باید  آن گروھھایى كھ قدرت را اساس كار قرار مى   
... ت شرع كرد، نظیر گروھھاى موتلفھ و فدائیان اسالم، وھمھ را وادار بھ اجراى دستورا

اینان مقلد محض بوده و تابع نظر مرجع تقلید خود ھستند و الجرم اغلب بھ آلت فعل تبدیل 
شود كھ ترورھایى كھ در نیم قرن گذشتھ وسیلھ بعضى از  بنابراین مشاھده مى. شوند مى

بھ . ز مرجعى، عمل ترور انجام گرفتھ استاین گروھھا انجام گرفتھ، با گرفتن فتواى آن ا
ھمین علت ھنگامى كھ جمھورى اسالمى بنیاد گرفت، دادستانى انقالب و امور مربوط بھ 

، الجوردى، ھادى غفارى، موسوى )۴٢٧(كشت و كشتار بھ دست افرادى نظیر خلخالى
مینى ھمھ را قلع اشاره آقاى خ تبریزى، رازینى و این تیپ افراد واگذار شد كھ با اشاره و بى

اینان بدون توجھ بھ چیز دیگرى تابع نظرات مرجع تقلید خود آقاى خمینى . كردند و قمع مى
. آمد بودند و چون نظر خودشان در انطباق با آن فتاوى بود، بالفاصلھ آنھا بھ اجرا در مى

در نزد این چنین افرادى مقولھ حقوق، دادگسترى، حقوق بشر، عدالت، نفى شكنجھ در 
آن .... چرا كھ عدالت، حقوق بشر و. قانون اساسى و این قبیل مفاھیم، معنانى نداشت
اینان از یكطرف مواجھ با قوانین و . چیزى بود كھ از محضر مرجع صادر شده باشد

گفتند كھ ما  در برابر اینان مى. كردند، قانون اجرا شود نیروھایى بودند كھ كوشش مى
كنیم ولى از طرف دیگر در حقیقت از زیر با آقاى  مىمجرى قانون و طبق قانون عمل 

خمینى و دستیاران وى در ارتباط بودند و بر اساس مجوزى كھ از آقاى خمینى داشتند عمل 
كردند و چون حرف او و دستوراتش موافق خواست و نظرشان بود براى آنان جنبھ  مى

و چون آقاى خمینى . كردند قانون داشت و در بعضى مواقع ھم آقاى خمینى را آلت فعل مى
. خواست كھ ھمیشھ بر موج سوار باشد، الجرم از نھى اعمال آنان دم فرو بست نیز مى

 : نویسد صدر مى آقاى بنى
 ". دانست خلخالى خود را مجتھد مى" 

داند و كسى كھ جامعھ و مردم او را مجتھد  تفاوت است میان كسى كھ خود را مجتھد مى   
كسى مجتھد مسلم باشد، طبق نظریھ والیت فقیھ، براى امر قضاوت باید  تازه اگر. دانند مى
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از ولى فقیھ مجوز قضاوت بگیرد و ھمین علت است كھ آقاى خلخالى بارھا تصریح كرده 
  .است كھ تمام اعدامھا بدستور و مجوز آقاى خمینى بوده است

 مذھبى غیر و مذھبى از تركیبى گروھھاى -  ب  
  

                                                             ً افراد مذھبى روشنفكر و متفكرین غیر معمم اسالمى و افرادى كھ صرفا  این گروھھا از    
این دو قشر در بدو . نگریستند شامل است مسائل را از دیدگاه ملى و دموكراسى غربى مى

گیرى  كردند ولى با اوج ھا با ھم وحدت نظر داشتند و با ھم عمل مى امر در بسیارى از زمینھ
ختالفات شدت گرفت، ولى امواج سھمگین انقالب بقدرى انقالب و گرماگرم پیروزى آن ا

داد و ھمگى آنھا را بھ درون خود كشید  شدت گرفتھ بود كھ اجازه این حرفھا را بھ آنھا نمى
. و ھر چھ داشتند از شھرت و استعداد و امكان در خدمت انقالب و رھبرى آن قرار دادند

بود كھ گروه دوم یعنى قشرى كھ شكل ولى ھنوز یكى دو ماھى از پیروزى انقالب نگذشتھ 
گرا بود، احساس كرد كھ جایى در انقالب ندارد  و شمایل مذھبى نداشت و بقول معروف ملى

ظاھر قضیھ ھم این بود كھ كار . و جھت حركت بسوى حركت مردمى و دمكراسى نیست
 دوستان آقاىمم اسالمى بھ خصوص نھضت آزادى و دست روشنفكران و متفكرین غیر مع

ولى این گروه نیز كھ عامل اصلى انتقال قدرت از رژیم پھلوى بھ . مھندس بازرگان است
جمھورى اسالمى بودند، تا چشم باز كردند، راھى جز خالى كردن میدان ندیدند و تا رفتند 

                      ً           این گروھھاى اخیر عمدتا  شامل جبھھ . كھ بھ خود بیایند زیر پاى ھمھ شان را جارو كردند
  .ع شده حول و حوش آن و نھضت آزادى بودندملى و احزاب جم

 

 روحانیت از وغیرمذھبى  مذھبى گروھھاى شناخت - ج 
  

احزاب مؤتلفھ، فدائیان اسالم، حزب ملل : ھمانطوریكھ گفتھ شد گروھھاى مذھبى نظیر   
اسالمى و از این قبیل گروھھا چون اغلب تابع و مطیع مرجع تقلید بودند، مراجع نیز بیشتر 

ھا و یك یا چند روحانى  این گروھھا اغلب شامل بازارى. ا اعتماد و اطمینان داشتندبھ آنھ
بودند كھ در آنھا نقش ارشادى و ھدایت را بعھده داشتند و یا ارتباط آنھا را با مرجع تقلید 
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در مسائل اقتصادى نیز چون اكثر آنھا وجوھات بده بودند، با مراجع تقلید . كردند برقرار مى
مراجع نیز در مسائل كسب و تجارت و پیدا كردن راھھاى . اقتصادى نیز داشتند یك رابطھ

شرعى مختلف و حرام و حالل كردن اموال آنھا كھ متضمن منافع این قشر است كمك 
این دو گروه در یك رابطھ تنگاتنگ حافظ منافع یكدیگر بوده و زبان یكدیگر را . اند كرده

ھم شناخت بیشترى داشتھ و دارند و بدین خاطر است كھ فھمیدند و از  بھتر از دیگران مى
بعد از انقالب بدون استثناء منابع اقتصادى، جاھاى پول ساز بنیادھاى مختلف اقتصادى و 

و این گروه ھم . تجارى و نیز بسیارى از پستھاى كلیدى در دست این گروه بوده است
ر و انصار آنھا را در نظر منافع خود را حفظ كرده و ھم سھم روحانیون حاكم بر كشو

خواھند و  اند كھ چھ مى دانستھ و بنابراین ھم روحانیون و ھم گروھھاى اخیر مى. اند داشتھ
ھاى اقتصادى سیاسى و  بھ دنبال چھ چیزى ھستند و لذا با پیروزى انقالب بھ خواستھ

 .مذھبى خود نائل آمدند
گیرنده حزب ملت ایران، جاما، گروھھا و احزاب مختلط مذھبى و غیرمذھبى كھ دربر    

ھوادار آنھا است و ھمانطوریكھ گفتھ شد ... مسلمانان مبارز، جبھھ ملى، نھضت آزادى، و
روشنفكران و سیاسیون مذھبى و متفكران اسالمى مكال كھ عالوه بر تحصیالت كالسیك 

وافرى ھاى مختلف علوم و فنون، از علوم و معارف اسالمى نیز بھره  دانشگاھى در زمینھ
داشتند و در تبلیغ و ترویج اسالم و بردن اسالم بھ میان قشر تحصیل كرده دانشگاھى و 

این مجموعھ چھ . كردند ھاى دانشجو و سایر جوانان، نقش مھمى را بازى مى توده
ھا، با وجودى كھ در میان اینان افرادى نظیر مھندس مھدى  ھا و چھ غیر مذھبى مذھبى

صدر و بسیارى افراد مطلع دیگر بود، شناخت جامعى  والحسن بنىبازرگان، دكترسحابى، اب
از روحانیت، نحوه عملكرد آنھا، روش فكریشان و امكانات بالقوه آنھا نداشتند و شناخت 

 .آنھا از قشر روحانى  و نحوۀ تفکر آن ھا سطحی و ناكافى بوده است
رده بود و با وجودیكھ آقاى مھندس بازرگان با اینكھ عمرى را با روحانیون سپرى ك   
هللا زنجانى بھ وى توصیھ كرده بود كھ با طناب آقاى خمینى بھ چاه نرود، و  گویند آیت مى

آقاى خمینى با چكمھ رضاشاه آمده " : كردند كھ آقاى بازرگان خودش گفتھ است حتى نقل مى
بعضى از  زاده و مطلع از هللا صدر كھ خود آیت و یا آقاى بنى شود غفال مىباز ا ،"است

د ه َ ِ  روشھایى كھ مراجع در جلب پیروان و م ر   َ  :گوید بردند، بود، خود مى ھاى خود بكار مى                                  
. كردیم ما خود را درباره شخصیت آقاى خمینى و نظر وى درباره والیت فقیھ سانسور مى"
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برایت شرح كردم كھ آقاى خمینى را روشنفكران مرجع كردند و . این اشتباه بزرگ ما بود
اینك وقت حقیقت است و حقیقت آنستكھ . بدینكار پرداختند ١٣۴٢خرداد  ١۵یان من از قلم و ب

از . خواستیم از او جز خوبى بدانیم و بگوییم ما از ترس اینكھ نكند در او ضعفھایى ببینیم، نمى
نویسنده كتاب كیش شخصیت پذیرفتھ نیست كھ عالئم بیماریھا را در او نبیند و اگر دید، 

 )۴٢٨."(نكندجرئت اظھار 
 :صدر یادداشت آقاى بنى 
ما . دردنیاى رؤیا زندگى كردن یك چیز است، خود راسانسوركردن چیزدیگرى است" 

خواستیم  كردیم خود را، زیرا نمى شد از تربیت و سانسور مى باورى داشتیم كھ ناشى مى
انقالب، از این دومى است كھ اھمیت تمام دارد و ما در جریان . واقعیت جز تصور ما باشد

انصاف این است كھ جمع ما تنھا . ورود بھ تھران در صدد جبران خطا و درمان خود شدیم
اما منطق را باید تا آخر . جمعى است كھ بھ جبران اشتباه و آزاد شدن خود ھمت گماشت

خواستم پیش از  نوشتھ شما را ھم نمى. ام كنم تا حدود زیاد آزاد شده اینجانب گمان مى. رفت
توصیھ اینجانب بھ شما و ھمھ ایرانیان این است كھ بھ رفع این نقص . شدن كار بخوانم كامل

توان ساخت و بر خود حاكم  زیرا تا این عیب ھست، اسطوره مى. با تمام توان بپردازید
 )  ۴٢٩."(كرد
كردند كھ  بھ نظر نویسنده، روشنفكران و سیاسیون مذھبى از نظر ذھنى و تئورى فكر مى   

ھاى علمى و  از طرف دیگر چنان بھ تجربھ. شناسند یت و بنیاد آن را خوب مىروحان
سیاسى خود متكى و بخود باورانده بودند كھ كار و وظیفھ روحانیون شوراندن و بھ قیام 
واداشتن مردم علیھ رژیم است و بعد از آن جز موعظھ و ارشاد كارى نخواھند داشت و در 

اگر سیاسیون، روشنفكران، گروھھاى تركیبى مذھبى و  .امور مملكت دخالت نخواھند كرد
روحانیون در شدن صنعت نفت و روشھایى كھ  غیر مذھبى، بھ تجربھ مشروطیت و ملى

گرفتند،  در سایر امور بكار مىنقت و دوران مصدق و  ملى شدن دوره مشروطیت و بویژه
ومسئلھ دین  نى نیستندپیرو ھیچ قاعده و قانو گشت كھ اینھا کردند، آشكار مى  توجھ مى

البتھ در بین . واسالم و قرآن در برابر مسائل شخصى و مقام و موقعیت، مسئلھ ثانوى است
وارد این کمتر              ً      كنند كھ غالبا  آنھا  این قشر اقلی وجود دارند كھ جز بر اساس عقیده عمل نمى

  .شوند ھا نمى معركھ
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 روحانیت بافت
   

ر، پیش از انقالب از روستاھا و نقاط دورافتاده و روحانیون سراسر كشو% ٨۵بیش از    
توان دریافت  ھاى مختلف شده بودند كھ با اندك تحقیق و بررسى مى فقیر كشور جذب حوزه

تنھا بدین دلیل .... ھاى مختلف قم، نجف، مشھد، اصفھان و كھ سرازیر شدن مردم بھ حوزه
. ھاى آنھا بوده است یكى از انگیزه اند، دین ھم از جملھ نبوده كھ عاشق و شیداى دین بوده

اى  ھاى درس و بحث و دین، براى ھر گروه و دستھ سرازیر شدن جوانان بھ سوى حوزه
 :شود آنھا را بھ شرح زیر خالصھ كرد ھاى مختلفى داشتھ است كھ مى دالیل و انگیزه

 فرار از سربازى - ١ 
 فرار از فقر در روستاھا و نقاط محروم كشور - ٢ 
 تن حرفھ و كار مشخصنداش - ٣ 
 ادامھ راه اجداد و نیاكان و حفظ شئون خانوادگى - ۴ 
 كسب معارف دینى و عرفانى و خدمت بھ مردم - ۵ 
    

 سربازى از جوانان فرار - ١ 
   

نظام وظیفھ اجبارى كھ براى اولین بار در زمان رضاشاه شكل قانونى بھ خود گرفت، از    
د و تا اواخر سالھاى سلطنت دمحمرضاشاه نیز فرار طرف قاطبھ مردم مورد پذیرش واقع نش

در شھرھاى بزرگ كھ . از سربازى بدالیل گوناگون مورد توجھ بسیارى از جوانان بود
جوانان بیشتر با كارھاى دولتى و ادارى سروكار داشتند و سرباز بودن مانعى سر راه 

رفتند ولى در نقاط  فھ مىشان بھ خدمت نظام وظی انجام كارھایشان بود، علیرغم میل باطنى
شد، چندان رغبتى براى رفتن بھ خدمت  دورافتاده و روستاھا كھ این نیاز كمتر احساس مى

فرار از سربازى بھ عناوین مختلف بھ صورت یك اصل . دادند سربازى از خود نشان نمى
ند و حتى كرد توانستند از رفتن بھ مراكز نظامى و پادگانھا خوددارى مى درآمده بود و تا مى
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بردند، از درون پادگانھا و  بسیارى از جوانان كھ بھ اجبار آنھارا دستگیر و بھ سربازى مى
 .گریختند ھا مى سربازخانھ

روش احضار و سربازگیرى بدین شكل بود كھ سالى چند نوبت  ١٣۴۵تا سالھاى    
ر كشور ھاى مختلف نظام وظیفھ بھ شھرھا، بخشھا و روستاھاى سراس مأموران از حوزه

كردند تا سربازان واجد شرایط خود را بھ  رفتند و اسامى واجدین شرایط را اعالن مى مى
در . شدند كھ افراد قابل توجھى را جلب كنند ولى كمتر موفق مى. ھا معرفى كنند حوزه

ریختند و  مى... شھرھا، مأموران نظام وظیفھ بھ خیابانھا، كارگاھھا، كوچھ و بازار و
دادندكھ سرباز ھستند، دستگیر كرده و با خود بھ مراكز  ھ تشخیص مىجوانانى را ك

توده عظیمى با دادن رشوه از دستگیر . بردند ھا براى اعزام بھ پادگانھاى مختلف مى حوزه
ھاى نظام وظیفھ، درمواقع سربازگیرى،ھرحوزه نرخ  درحوزه. ماندند شدن مصون مى

ً               مشخصى داشت وحدودا  ازقبل معلوم مى ً                              كھ مثال  فالن حوزه سرباز گیرى باید این كردند                          
تعداد سربازتحویل دھد وبابت سربازان مازاد نیز مقدار مشخصى پول بھ سران نظام وظیفھ 

گرفتن رشوه براى فرار از سربازى، ھر چھ از مركز كشور و شھرھاى بزرگ . بپردازد
 .كرد رفت شدت پیدا مى دورتر مى

كردند، آن حوزه  اى مى كھ مسئول سربازگیرى حوزه شود گفت ھر افسرى را در واقع مى   
فروختند و آن افسر مسئول  را در ازاء تعداد معینى سرباز و مقدار مشخصى پول بھ وى مى

نیز بنا بود از راه گرفتن رشوه ھم آن پول را تأمین كند و ھم براى خود و مأمورانش و نیز 
ده كلى این بود ولى مأمورانى بودند كھ قاع. بخشداران و كدخدایان نیز چیزى دست و پا كند

 .كردند از این قاعده مستثنى بودند و با صداقت و درستى عمل مى
ھنگامى كھ . ھاى مختلف استان اصفھان بودم من خود شاھد این جریان در حوزه   

ریختند، تا سرباز بگیرند، مشمولین غایب و  مأموران سربازگیرى بھ بخشھا و روستاھا مى
كردند و خود  رسیدند، تا جایى كھ ممكن بود فرار مى تازه بھ سن نظام وظیفھ مى كسانى كھ

مأمورین باتفاق كدخدایان در جستجوى سربازان و یا . كردند را از دید مأمورین پنھان مى
كردند ولى چون  سرپرستان آنھا بودند، اغلب پدران نیز خود را از دید كدخدا پنھان مى

شناخت، باالخره بستگى بھ بزرگى و كوچكى ده بھر وسیلھ  مى كدخدا، ھمھ اھالى ده را
یكى ) ۴٣٠.(كرد داد و از مابقى پدران مبلغى پول دریافت مى ممكن چند سربازى تحویل مى

كسانیكھ در . ھاى علمیھ دینى بود از امكانات فرار از خدمت نظام وظیفھ، تحصیل در حوزه
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در دوران سلطنت پھلوى . معاف بودندھا مشغول تحصیل بودند، از خدمت نظام  حوزه
چندین بار كوشش بعمل آمد كھ از این قاعده ممانعت بعمل آورند و حتى چندین بار بھ 

اى از طالب علوم دینى را بھ نظام وظیفھ فرستادند ولى رویھمرفتھ  ھا ریختند و عده حوزه
ً                        طالب علوم دینى قانونا  از خدمت نظام معاف بودند اى از سربازان  هو بھ ھمین علت عد.                     

شدند و در نتیجھ ھم از خدمت  ھاى علوم دینى مى جھت فرار از خدمت سربازى راھى حوزه
شدند و ھم اینكھ بعد از گذشت چند سالى در منطقھ و محل خود بھ  سربازى معاف مى

 .شدند عنوان روحانى و عالمان دینى مورد توجھ مردم واقع مى
  

 تنگدستى و فقر از فرار - ٢ 
  
بھ دلیل وضعیت سخت معیشت در روستاھا و نقاط دورافتاده كشور و نبود كسب و كار،    

در روستاھا، بخشھا و مناطق . شدند عده زیادى از جوانان راھى حوزھاى علوم دینى مى
گشودند، تنھا یك طبقھ و یا چند فرد را  ھا چشم بھ جھان مى دورافتاده ھنگامى كھ بچھ

و محترم است و ھر كسى در موقعیتھاى مختلف بھ فراخور  دیدند كھ در آنجا معزر مى
كند و از نظر اجتماعى ھم از موقعیت خوبى برخوردار ھستند، و آنھا  حالش بھ آنھا كمك مى

 .آیند و یا در آنجا ساكن ھستند روحانیونى ھستند كھ بھ روستاى آنھا در بعضى ایام مى
زنند و ھدایایى بھ  امكانات خود و خانواده مىھا، از  دیدند كھ بسیارى از خانواده اینھا مى

ھاى مختلف بھ  روحانى محل خود و یا كسانى كھ در ایام محرم و صفر و رمضان از حوزه
 .كنند آیند تقدیم مى محلشان براى ارشاد و موعظھ مى

ھا خود شاھد بودند كھ بعضى از جوانان و ھمساالن خود بھ حوزھاى علوم دینى  بچھ   
اند، حال كھ بھ محل خودشان  رھا رفتھ و چند سالى آنجا مشغول تحصیل بودهبعضى از شھ

شوند،  گیرند و بھ ھر مجلسى كھ وارد مى گردند، مورد استقبال عامھ مردم قرار مى بر مى
حتى افراد مسن، بزرگان و معتمدین محل نیز دست آنھا را . گردند صدر نشین آن مى

در تمام مراسمى كھ در محلھا برگزار . التماس دعا دارندبوسند و از آنھا بدرگاه خداوند  مى
در وضعیت سخت . شدند شد، روحانیان از اولین كسانى بودند كھ بھ آنجا دعوت مى مى

دیدند كھ روحانیون در محلشان از  معیشتى كھ اغلب مردم درگیر آن بودند، جوانان مى
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وادگى مورد اعتماد و وثوق در مسائل محلى و خان. وضعیت نسبى بھترى برخوردار بودند
با . گذاشتند مردم بودند و مردم از روى اعتماد مسائل و مشكالت خود را با آنھا در میان مى

 .گذشت وجودیكھ حرفھ و شغل خاصى نداشتند، زندگیشان با كمك مردم بخوبى مى
 ھاى فقیر و تنگدست با دیدن این مسائل بسیارى از جوانان روستایى كھ از خانواده   

ھا نیز زندگى پر  این گروه از جوانان در حوزه. شدند ھاى علوم دینى مى بودند، جذب حوزه
ترین وسیلھ و با  ھاى سرد و تنگ و با ابتدایى اغلب در حجره. گذراندند مشقتى را مى

این . كردند گرفتند، زندگى خود را اداره مى شھریھ بسیار ناچیزیكھ از مدرسین و مراجع مى
ھاى مختلف شھریھ  اى برسند كھ بتوانند از مراجع و یا مسئولین حوزه ھ مرحلھھا تا ب طلبھ

دریافت كنند، پدر و مادرانشان با سختى و با فرستادن نان خشك و پول ناچیزى كھ بھ آنھا 
كردند، بھ امید روزى كھ از این فقر و فاقھ  دادند، در فقر و سختى امرار معاش مى مى

گذاشتند و  گذشت و عمامھ مى ھمینكھ چند سالى مى. رساندند بدرآیند، شب را بھ صبح مى
كردند، ھم  آمدند و پاى درس یك و یا چند مرجع شركت مى در سلك طلبھ واقعى در مى

گرفتند و ھم ماھھاى محرم و صفر و رمضان آنھایى كھ توانى داشتند بھ  شھریھ آنھا را مى
ین ایام بھ كار موعظھ و مسجد و شدند و در طول ا سوى روستاھا و بخشھا سرازیر مى

كردند كھ مجموعھ  پرداختند و از این بابت مردم ھم در حد توان بھ آنھا كمك مى منبر مى
ھا تحمل  با وجود ھمھ سختى كھ در حوزه. كرد اینھا بھ زندگى آنان در ایام طلبگى كمك مى

احترام مردم بودند و رفتند، مورد  كردند، موقعیكھ بھ محلھاى خود و یا جاھاى دیگر مى مى
داشتند و بدینوسیلھ از نظر روحى و اجتماعى، یك احساس بزرگى و  مقدم آنھا را گرامى مى

 .برد داد كھ آن سختى را از یاد آنھا مى معنویتى بھ آنھا دست مى
  

 مشخص كار و حرفھ نداشتن - ٣ 
   

داشتن حرفھ و اى دیگر از جوانان چھ در شھرھا و چھ در روستاھا، بھ خاطر ن عده   
شدند، و بھ چشم یك  ھاى علوم دینى مى شغلى كھ بتوان زندگى را با آن گذراند، جذب حوزه

اینان از ھمان وحلھ اول بفكر بودند كھ با تحصیل مسائلى . نگریستند شغل و حرفھ بھ آن مى
ن كھ در بین توده مردم رواج داشت و مورد پسند عامھ بود بتوانند ھر چھ سریعتر، بھ میا
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مردم برگردند و در جایى صاحب مسجد و منبرى شوند و یا امامت نمازى را عھده دار 
از . و با این عمل خود را از فكر داشتن شغل و حرفھ براى ادامھ زندگى راحت سازند. گردند

ً                                        اى كھ از صداى نسبتا  خوبى برخوردار بودند، بدون زحمت تحصیل و  گروه اخیر، عده                    
در . آمدند پرداختند و در سلك مداحان در مى ھا بھ كار مداحى مى ھا و حوزه مشقات حجره

بریدند و یا مجبور بودند  اى ھم كھ از بعضى از كارھایى كھ داشتند، مى بین این گروه عده
ھا و سلك  كھ آن را ترك كنند، بھترین جا را براى زندگى آینده خود وارد شدن بھ حوزه

كردند، بھ شھرھاى  ھا سر مى سالى كھ در حوزه دادند و بعد از چند روحانى تشخیص مى
 .كردند اى ھم داشتند، زودتر براى خود جایى دست و پا مى گشتند و چون تجربھ دیگر بر مى

  

 خانوادگى شئون حفظ و نیاكان و اجداد راه ادامھ - ٤ 
   

نشان، در میان این طبقھ عده كمى از آنان كسانى ھستند كھ بھ خاطر اینكھ اجداد و نیاكا   
این عده . اند ھا شده اند، براى حفظ شئون خانوادگى خود، جذب حوزه كھ عالم بزرگى بوده

این گروه اخیر از زندگى . ھا و شھرستان ھستند علماى بزرگ حوزه اغلب فرزندان مراجع،
     ً                                                                             نسبتا  خوبى برخوردار بوده و بیشتر بھ خاطر قدم گذاشتن در جاى پاى پدر و یا اجداد خود 

از صدر مشروطھ تا كنون بسیارى از سیاستمداران و . اند ل علوم دینى پرداختھبھ تحصی
اند كھ وارد  بزرگان كشور یا از فرزندان علماى بزرگ بوده و یا خود از عالمان دین بوده

 .اند جرگھ سیاسى و یا ادارى كشور شده
شور وارد از گروه اخیر قریب بھ اتفاق آنھا از بین مردم شھرھاى بزرگ و كوچك ك   

ھاى دینى، مجتھدین  غالب علماى بزرگ شھرستانھا، حوزه. اند ھاى علوم دینى شده حوزه
و آن گروه از روحانیانى كھ در شھرستانھا و بخشھا از آوازه و شھرتى برخوردار بوده و 

اند، حداقل  اند، براى حفظ سنت خانوادگى، كوشش كرده یا محل رتق و فتق امور مردم بوده
چون اینان بھ تجربھ نیك دریافتھ بودند . ھا سازند رزندان ذكور خود را راھى حوزهیكى از ف

اند  كھ یكى از اركان قدرت در كشور چھ آشكار و چھ پنھان در تمام دورانھا روحانیت بوده
شود و ھمیشھ حكام  و از دوران صفویھ بھ بعد این ركن از قدرت در كشور آشكارتر مى

اند و گھگاھى كھ بعضى از حكام و یا سالطین  قدرت را مد نظر داشتھپنھانى و یا آشكار این 
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اند، مردم را علیھ  قدرت سنتى آنھا را بھ رسمیت نشناختھ و یا بھ قدرت آنان تعرض كرده
 .اند آنھا شورانده و در اضمحاللشان كوشیده

و  روحانیت ھمیشھ و بخصوص از مشروطھ بدینسو، در دو جھت قدرت خود را بھ حكام   
است، گاھى در لباس حمایت و ارشاد عمل كرده و زمانى در جھت  سالطین نشان داده

با . است محدود كردن قدرت ھیئت حاكمھ و یا از بین بردن آن با آنھا بھ مقابلھ برخاستھ
ھا  ھاى علوم دینى و در درون حجره وجود تمام این حرفھا توده عظیمى از طالب در حوزه

گذراندند و آن اقلیت كھ در  محقر و تنگ در شرایط سختى زندگى را مىھاى بسیار  و یا خانھ
واقع قدرت در دستشان بود، بھ ھنگام برخورد با حكام و سالطین، از این توده عظیم بھ 

 .كردند عنوان سپاه استفاده مى
   

 مردم بھ خدمت و عرفانى و دینى معارف كسب - ٥ 
  

شدند، عده قلیلى تنھا بھ  ھاى دینى مى ب حوزهھا و گروھھایى كھ جذ در بین ھمھ دستھ   
خاطر عشق بھ دین و كسب معارف دینى و عرفانى و سپس خدمت بھ مردم و ارشاد آنان 

این گروه اخیر بدنبال گمشده خود از این حوزه بھ آن حوزه و از . شدند ھا مى راھى حوزه
د؛ تا مگر با نوشیدن كردن پاى این درس بھ پاى آن درس و تلمذ این و یا آن استاد مى

 .اى از عطش خود بكاھند جرعھ
اینان نھ بھ خاطر داشتن شغل و حرفھ، نھ آب و نان، نھ معزز و محترم بودن بین مردم،    

نھ فرار از سربازى، نھ بوسیدن دستشان و ریاست بر مردم و نھ فرار از فقر و تنگدستى، 
ناخت از ھدف اصلى بعثت انبیاء و بلكھ بھ خاطر شناخت حقیقى دین و معارف آن و نیز ش

راه فالح و رستگارى بشریت بھ حوزھاى دینى پناه برده و در كوتاھترین مدت مراحل و 
ھا، بھ چشمھ  مدارج مختلف حوزه را طى كرده و با پشت پا زدن بھ تمام تفاخر و منیت

مان و دین عال. اند فیاض معنویت راه پیدا كرده و چراغ راه فالح و رستگارى بسیارى شده
اند، از این  شناسان واقعى و كسانى كھ دین را وسیلھ معاش و كسب قدرت قرار نداده

این دستھ نیز از تكفیر  - اند  خدمت گزاران واقعى بندگان خدا نیز از ھمین دستھ. اند گروه
اند و ھر زمان كھ لب بھ سخن گشوده و  ھاى آنان در امان نبوده علماء قشرى دین و مرده



٣٤١     

  

وشن شدن اذھان عمومى و خارج شدن از فقر فرھنگى مسائلى را مطرح ساختند، براى ر
شان بلند كرده،  ھاى خویش، چماق تكفیر علیھ ه ِ د   َ ر                                  َ بھ خاطر حفظ و نگھدارى مقلدین و م  

اند، حتى  كمر بھ نابودى شان بستند و بھر وسیلھ ممكن آنان را از صحنھ خارج ساختھ
زنند، وقتى خطر  ر را كھ امروز ھمھ از او دم مىشخصى نظیر مالصدرا فیلسوف گرانقد

تقلید را گوشزد مردم مسلمان كرد و با آن مخالفت ورزید، ھفت سال او را بھ كھك قم تبعید 
رسید، بدتر از آن را بر  بود و دستشان مى و اگر امروز ھم چنین شخصى مى) ۴٣١.(كردند

كھ بھ روشنگرى مردم پرداختند،  آوردند، ھمچنانكھ بدتر از آن را بر سر كسانى سرش مى
اند ھستھ اصلى دین را از تعرض  ناموران و دانشمندانى كھ تا بھ امروز توانستھ. آوردند

جدى مصون بدارند و دست بھ خلق آثار عظیم فرھنگى، فلسفى، دینى و عرفانى بزنند، از 
شدند، تعداد  ىھاى علوم دینى م خیل عظیمى از جوانان كھ جذب حوزه .اند گروه اخیر بوده

شدند كھ از حصار  قادر مى - بھ دالیل مختلفى كھ جاى بحث آن اینجا نیست  - قلیلى از آنان 
اى دست یابند و اكثریت عظیمى از آنان در  تنیده بدور خود خارج شوند و بھ مدارج عالیھ

سوفى، اند كھ ھرگاه فیل زدند و مانند یك ارتش عظیم آماده بوده ھمان سطوح اولیھ در جا مى
اى معمول آنان  اى حرفى زد كھ آن حرف خارج از حرفھاى كلیشھ دانشمندى و یا عالم دینى

 .بود، بھ او حملھ ور شوند و او را از صحنھ خارج سازند
ھا  با وجودیكھ تاریخ كشور ما و بھ خصوص تاریخ معاصر، پر از اینگونھ تجربھ   

روشنفكران مذھبى و ملى ما، از  ولى متأسفانھ سیاستمداران و وامرھاى واقع است،
وجودى كھ بعضى از آنان قبل از انقالب انتقادات  وبا اینھمھ تجربھ تاریخى سود نجستند

ھا داشتند و طرح و برنامھ  اساسى نسبت بھ مرجعیت، تقلید و روش موجود حاكم بر حوزه
ھ علیھ شاه و دادند، بھ یك باره ھمھ اینھا را بھ بوتھ فراموشى سپردند و ھر  كسى ك مى

 .شد داد، در بین آنان و ملت محبوب مى گشود و بھ او فحش مى رژیم وى لب بھ سخن مى
باید اذعان كرد كھ رژیم دیكتاتورى پھلوى چنان پیش رفتھ و چنان خفقانى بھ وجود    

آورده بود كھ تمام اركان مملكتى و مردم مجبور بودند كھ حرف او را بمنزلھ قانون براى 
مافوق قانون "یھ، مقننھ و قضائیھ تلقى كنند و خودش ھم معتقد بود كھ حرفھایش قوه مجر

چون آقاى خمینى در برابر یك چنین قدرتى قد علم كرد، بھ مرور اقبال عامھ پیدا ". است
كرد، روشنفكران و سیاستمداران ملى و مذھبى نیز او را چنین كسى یافتند كھ اگر حمایت 

درت بھ زیر خواھد كشید و بھ خاطر بھ زیر كشیدن شاه از اریكھ كنند، شاه را از اریكھ ق
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بستھ از آقاى خمینى حمایت قدرت و تنفر نسبت بھ دستگاه وى بود كھ ھمھ چشم و گوش 
داد، كمتر  و با وجود عالئم آشكار و پنھانى كھ آقاى خمینى از خود بروز و ظھور مى كردند

وحانیت گفتھ شد، مربوط بھ دوران قبل از آنچھ در مورد بافت ر. كردند بدان توجھ مى
داستان ھمان   اما روحانیت بعد از پیروز انقالب، داستانش،. پیروزی انقالب است

شما روحانیت را  «:ای است کھ روزی در بازار تھران شخصی روحانی بھ من گفت لطفیھ
حاال بعد از  ما روحانیون قبل از انقالب نماینده خدا در روی زمین بودیم و. شناسید نمی

در پایان  »!ای نیست و در روی زمین دیگر او کاره. انقالب خدا نماینده ما در آسمانھاست
كھ شاید روشنگر بعضى  از مرحوم طالقانی اى خاطرهو در رابطھ با ھمان لطیفھ این بخش 

  :كنم از مسائل باشد برایتان نقل مى
  

 طالقانى هللا آیت از اى خاطره 
  

و ھمان اوایل كار، زمانى كھ احساس شده بود كھ اقلیتى در صدد قبضھ  ١٣۵٨در سال    
كردن كامل قدرت است و حزب جمھورى اسالمی نیز تشكیل شده بود، روزى چند نفرى از 

آن . صدر جھت مشورت و بحث خدمت آقاى طالقانى رسیدند دوستان و ھمكاران آقاى بنى
با ایشان بحث . اى فراگیر بود ا جبھھروزھا در بعضى محافل بحث بر سر ایجاد حزب و ی

آقاى طالقانى در جواب . اى تشكیل بدھند شد كھ بیایند و بانى بشوند و حزبى و یا جبھھ
مرا آزاد بگذارید و سعى نكنید انجام كارى را بھ من واگذار كنید و یا دست مرا جایى : گفتند

بیایند و ریاست شوراى امناى در این اثنا یكى از دوستان پیشنھاد كرد كھ آقا . بند كنید
شما . گویم مرا آزاد بگذارید من مى: هللا طالقانى باز گفتند آیت. دانشگاه را قبول كنند

ً                       منكھ اصال  قادر نیستم در آن شورا . گویید بیایم و رئیس شوراى امناى دانشگاه بشوم مى         
ار بى جھت خراب اگر اسم من جزو آن شورا باشد، آیا جز این است كھ با این ك. شركت كنم

خواھید مرا خراب كنید؟ در این كشور تحصیل كرده و دانشمند بھ اندازه  شوم، براى چھ مى
. تواند كارى را انجام دھد، چرا باید اسمش در آن كار باشد؟ كسیكھ نمى. كافى فراوان است

 خواھید اسم مرا جزو آن ھیئت بگذارید؟ چرا شما مى
شما بروید، : در مورد تشكیل حزب و جبھھ فرمودند بعد از این بحث آقاى طالقانى   
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سازمان و تشكیالت بھ كار بدھید و یك سازمان و تشكیالتى درست كنید، در آن موقع كھ 
توانم بیایم و سرش را ببرم و از خودم  ھمھ چیز آماده شد، وقتى گوسفند آماده شد، من مى

كھ بروید و تشكیالت و سازمانى را  براى این كار مایھ بگذارم، ولى حاال كار خود شما است
 .بروید و براى خودتان فكرى بكنید. پایھ ریزى كنید

یكى وزیر است، آن یكى . ھم اكنون یكى از ما رھبر است. شناسید شما ما آخوندھا را نمى   
منھم . ، یكى سپاه تشكیل داده، یكى رئیس كل كمیتھ ھاست)۴٣٢(رئیس شوراى حزب است

حتى امروز آن . كنند آخوندھا اآلن دارند كشور را اداره مى). ۴٣٣(شوراى انقالب ھستم
او را با ماشین . آخوند كوچك در محلھ خودش رئیس محلھ است و كمیتھ و تفنگچى دارد

كسى كھ با آن مشقات زندگى كرده و حاال بھ این موقعیت و امكانات . آورند برند و مى مى
ل خوبى پیدا كرده، تفنگچى و راننده دارد، رسیده است، صاحب ماشین شده، مسكن و منز

اند، دیگر حاضر نیست كھ از  بیا و برو پیدا كرده، رئیس شده، ھمھ چشم بھ دھان او دوختھ
حاال . اینھا بگذرد و در عوض آنھا حاضرند براى حفظ این موقعیت، ھمھ چیز را فدا كنند

سابق داشت، دارد و  دیگر اعتقاد و عقیده براى اینان معناى دیگرى غیر از آنچھ
بخصوص كھ اغلب آخوندھا از قشر پایین جامعھ ھستند و بیشتر روستازادگانى ھستند كھ 

حاال كھ اینان بھ این نان و نوا كھ ھرگز  در خواب . اند طلبھ شده و بھ سلك روحانى در آمده
خاطر عقیده اند، بھر قیمتى كھ شده حاضر نیستند، آنرا از دست بدھند و بھ  دیدند رسیده نمى

بنا براین شما باید بروید و براى خودتان كارى بكنید و منتظر نباشید،  .دست از آن بكشند
  .رود و اینھا بھ شما رحم نخواھند كرد زیرا كھ ھمھ چیز از دستتان مى

 كشور مشكل حل كلید 
   

است بھ نظر كنند تنھا كلید حل مشكل ایران رفتن این رژیم و یا آن رژیم  آنھایى كھ فكر مى   
این مسلم است . خواھند بھ كنھ مسئلھ و ریشھ مسائل بپردازند روند و نمى من بھ بیراھھ مى

كھ حاكم بودن این و یا آن رژیم در یك كشور نقش تعیین كننده در سرنوشت مردم آن كشور 
بسیارى فكر . دارد، ولى مسئلھ مھمتر از یك رژیم بھ نظر من وضعیت خود جامعھ است

ولى ھستند كشورھایى كھ با رژیم سلطنتى  .كھ رژیم سلطنتى فاسدترین رژیمھاست كنند مى
                        ً                                           شوندولى از دمكراسى نسبتا  خوبى برخوردار ھستند و برعكس كشورھاى دیگرى  اداره مى
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  .               ً                                                             ھستند كھ ظاھرا  رژیم جمھورى دارند ولى از ھر رژیم دیكتاتورى، دیكتاتورتر ھستند
ھا بود، اگر ظلم و ستم  اگر رژیم شاه فاسد و وابستھ بھ خارجى اید كھ آیا تابحال فكر كرده  

آیا كسانى كھ این رژیم را ... كرد، اگر ھیچ حقوقى براى شھروندان خود قایل نبود و اگر مى
آمده بودند، یا نھ تمام آنھا ایرانى بودند و ... كردند از آمریكا، انگلیس، روسیھ و یا اداره مى

یا بھتر بگویم مگر رژیم جمھورى اسالمى را چھ كسانى اداره  چرخاندند؟ و كشور را مى
كنند؟ آیا اداره كنندگان، ھمان كسانى نیستند كھ خود مخالف تمام معایب رژیم گذشتھ  مى

ھاى ما نیستند، آیا  بودند؟ آیا اینھا از دوستان من و شما نیستند، آیا از فامیل و خانواده
ند كھ در رژیم گذشتھ بھ خاطر فعالیتھاى سیاسى بھ بسیارى از آنھا از ھمان كسانى نیست

ھاى كشور ما نیستند؟ آیا اینھا كھ امروز تحت  زندان افتاده بودند و آیا ھمھ آنھا، ھمین بچھ
تازند، آیا خود از كسانى  نام اسالم، جمھورى اسالمى برگرده مردم سوار ھستند و مى

وق فردى و اجتماعى و دیكتاتورى نبودند كھ از مخالفین ظلم و ستم، شكنجھ، غصب حق
پس چرا وقتى این مخالفین حاكم شدند و اداره . بودند؟ جواب ھمھ این سئوالھا مثبت است

كشور بدستشان افتاد، از ھر رژیم دیكتاتورى دیكتاتورتر شدند و ھیچ حقوقى را براى 
 احدى جز خودشان قائل نیستند؟

ھ رژیمى بر آنھا حاكم است مربوط بھ بخش عظیمى از مشكالت جامعھ و اینكھ چگون   
بنابراین مشكل، در كل جامعھ و ساختار فرھنگى و رفتارى جامعھ نھفتھ . خود جامعھ است

الزم است كھ ما دید خود را نسبت بھ خود و . است و نھ تنھا در آخوند، شاه و یا خمینى
دى در تھ چاه جامعھ خودمان عوض كنیم و ببینیم مشكل جامعھ ما كجاست كھ بھ این زو

شود، بھ سرعت بھ  افتد و در طول تاریخ ھر فردى و یا رژیمى كھ حاكم مى فرو مى
بھ عبارت دیگر ما خود در ساختن و پرورش . غلطد دیكتاتورى و خودكامگى در مى

بر ھمھ كسانى كھ دادشان از دیكتاتورى و . دیكتاتور و رژیم دیكتاتورى شركت داریم
ست واجب است كھ ولو یكبار ھم كھ شده با خود خلوت كنند و ببینند استبداد بھ آسمان بلند ا

خودشان چقدر با كردار و رفتارشان در تبدیل كردن شاه بھ صورت یك دیكتاتور مطلق 
اند و یا تمام مخالفین رژیم فعلى بھ خود بنگرند، آیا خود در استقرار  سھیم و شریك بوده

اند؟ اگر  یكتاتور كردن آقاى خمینى شركت نداشتھحاكم كردن رژیم دیكتاتورى ولى فقیھ و د
ما اھل انصاف و آزادیخواه باشیم باید اذعان كنیم كھ ما در استقرار و حاكمیت رژیم 

اگر چنین است ما باید قبول كنیم كھ تنھا كلید حل مشكل، . ایم دیكتاتورى سھیم و شریك بوده
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روشنفكران و سیاسیون : ست كھحقیقت این ا. رفتن یك رژیم و آمدن رژیمى دیگر نیست
كردند، مشكل در رفتن رژیم شاه نھفتھ است، در عمل نشان  مذھبى و سایرین كھ فكر مى

داده شد و بھ تجربھ براى چندمین بار ثابت گردید كھ مشكل در ما و نحوه تفكر و  عمل ما 
  .نسبت بھ مسائل مختلف نھفتھ است

 اطالعات و جامعھ 
  

كھ در طول تاریخ بھ  - ا ریشھ فرھنگى، فكرى و روشھاى سنتى بسیارى از مشكالت م   
ایم موجب  دارد و ھمان نحوه تفكر و فرھنگى كھ ما در آن رشد پیدا كرده - ایم  آنھا خو گرفتھ

اینكھ ھر كسى تا مصدر امور و كارى . شود كھ با یك خرما گرم و با یك مویز سرد شویم مى
اینكھ قدرتى بدست آورد و پست و مقامى پیدا كرد، نشده، عابد و زاھد است ولى بھ مجرد 

ھاى فرھنگى  شود، بستگى بھ ریشھ در زمان كوتاھى بھ یك خودكامھ و خود رأى تبدیل مى
كھ جامعھ در آن رشد و نمو پیدا كرده است دارد و جامعھ خود در ساختن و پرورش 

 .انسانھاى خود رأى و دیكتاتور نقش اساسى دارد
كنیم  مھ بیمارى فرھنگى كھ در كشور ما وجود دارد، چرا ما ھمھ كوشش مىبا وجود اینھ   

كھ تمام عیوب و بیماریھایى كھ جامعھ ما در گیر آنست را ندیده بگیریم و براى اینكھ توده 
دھیم؟ چرا ما باید مدام بھ مردم القاء كنیم  را بھ دنبال خود بكشیم ھمھ آنرا حسن جلوه مى

كنم از كسانى كھ اینچنین  داد  من تعجب مى. چنین و چنان است. ..كھ توده، توده، توده
پرسند كھ اگر  سازند و یك بار از خود نمى ھا قھرمان مى دھند و ھمیشھ از توده سخن مى

ھا در توده ما و خود ما وجود داشت، چطور ما بھ این سادگى  تمام این محاسن و قھرمانى
یك روز اغفال این و روز دیگر اغفال آن دیگرى آییم، چطور  در دام این و آن گرفتار مى

ھاى تاریخى كھ وجود داشتھ و دارد باز بھ سادگى  چرا با وجود اینھمھ تجربھ. شویم مى
طپد خود نباید در راه  آئیم؟ كسانى كھ دلشان براى توده و سرنوشت كشور مى گرفتار مى

 .قیم و یا مسئول جامعھ بپندارندتحمیق جامعھ گام بردارند و نباید خود را قائم مقام، ولى، 
وظیفھ روشنفكران، سیاسیون و ھمھ اھل فكر و قلم است كھ توده را در معرض    

قرار دھند و مابقى مسائل را بھ خود جامعھ  - در تمام امور  - اطالعات درست و صحیح 
اگر جامعھ بھ موقع و در زمان مناسب خودش در معرض علم و اطالع قرار . واگذار كنند
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انتخاب زمان مناسب براى . گزیند خیزد و راه و روش درستى بر مى گرفت بھ عمل بر مى
. دادن اطالعات بھ جامعھ، در انتخاب روش مناسب حركت جامعھ حائز كمال اھمیت است

                                                                          ً اگر از دادن اطالعات بھ موقع و در زمان مناسب دریغ ورزیده شد، این اطالعات بعدا  
داشت، زیرا جامعھ در برابر آن اطالعات بى تفاوت و خنثى  چندان اثرى در جامعھ نخواھد

 .كند شود و نظر منفى پیدا مى و یا واكسینھ مى
مطلب مھم دیگر اینكھ بھ دلیل ساختار فكرى، جامعھ حاضر نیست ھمین اطالعات صحیح    

یا بنابراین اطالعات صحیح و درست را باید كسانى بھ جامعھ و . را از زبان ھر كسى بپذیرد
طبقات مختلف مردم ارائھ دھند كھ آن طبقات و یا مردم نسبت بھ آنھا تا حدودى اعتماد و 

اطالعات صحیح و درست از ناحیھ ھرگروه و . اطمینان داشتھ و مورد پذیرش آنھا باشند
اى كھ بھ مردم داده شد، وظیفھ دیگران است كھ آنرا تایید كنند و نھ اینكھ چون این  دستھ

سعى . احیھ خودشان و یا گروھشان نیست بھ نحوى بھ تكذیب آن بپردازنداطالعات از ن
 :كنم با ذكر چند مثال قسمت اخیر را روشنتر بیان كنم مى
حدود بیش از چھارصد نفر . سینما ركس آبادان بھ آتش كشیده شد ۵٧یك روز در سال    

ختند و با وجود اینكھ در آن سوختند، این فاجعھ را بھ گردن رژیم شاه و عوامل ساواك اندا
ھا، مطلع شده و یا احساس كرده بودند كھ این عمل ناجوانمردانھ از ناحیھ رژیم  بعضى

شد در جھت سقوط رژیم از آن  نبوده است، ولى چون این عمل حربھ عظیمى بود كھ مى
استفاده كرد، ھمگى آنرا بھ گردن رژیم انداختند و یا ساكت شدند و حتى بعد از انقالب ھم 

 .كسى مسئلھ را بجد پى نگرفت
مثال دیگر اینكھ روزى بھ ناگھان در داخل و خارج شایع شد كھ عكس آقاى خمینى را در    

اند، با وجودیكھ بسیارى از روشنفكران و سیاسیون بھ پوچ بودن آن وقوف داشتند  ماه دیده
و یا اینكھ با  یا تحت تاثیر توده ناآگاه بھ خود باوراندند كھ بلھ این مطلب صحیح است

مسئلھ دیگر اینكھ در زمان انقالب ھر . سكوت خودشان مسئلھ را مورد تائید قرار دادند
شد بھ خاطر مخالفت و نفرت از رژیم شاه  وقت در محافل و مجامع نام آقاى خمینى برده مى

فرستادند و حتى ھنگامى كھ آقاى مھندس بازرگان بھ این عمل اعتراض  سھ صلوات مى
شود یك صلوات  برده مى) ص(فت این صحیح نیست كھ ما وقتى نام حضرت دمحم كرد و گ

فرستیم ولى در مقابل نام آقاى خمینى سھ صلوات، بسیارى بھ او اعتراض كردند كھ  مى
تمام این اعمال گامھایى در راه استقرار و . زند چرا آقاى بازرگان این حرفھا را مى
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معھ شناس، روشنفكر، و یا یك فرد سیاسى و یك جا. خدایگانى شدن آقاى خمینى بود
كسیكھ بھ نحوى قصد دارد در آینده در اداره امور مردم نقش داشتھ باشد، باید از قبل بداند 

" خدایگان"و یا " بت"، "مركز ثقل"، "تك ستاره"اى بھ صورت  كھ اگر كسى در جامعھ
را یاراى مقاومت در برابر  رود و كسى جامعھ درآمد، دیگر امكان مبارزه با او از میان مى

ھر كسى در مقابل او بایستد، در زیر چرخى كھ با اشاره ابروى او بحركت . او نیست
بنابراین تا زمان از . رود، خرد خواھد شد درآمده است و بھ ھرسویى كھ اشاره كند مى

تك "، "بت"دست نرفتھ است باید ھمھ سعى و توان خود را بكار برد تا از ساختھ شدن 
در جامعھ جلوگیرى بعمل آورد كھ در غیر این " خدایگان"و یا "، مركز ثقل"تارهس

 .صورت استقرار دیكتاتورى حتمى است
اطالعات . ھا و آمریكا است خواھم گوشزد كنم، مسئلھ رابطھ باغربى آخرین مثالى كھ مى   

اط گسترده و اند كھ چھ ارتب ھا، امروز آشكار ساختھ ھا و خارجى منتشره از ناحیھ داخلى
عظیمى در جھت انقراض رژیم پھلوى و انتقال قدرت از آن رژیم بھ رژیم جمھورى 
اسالمى برقرار بوده است و شخصیتھاى بسیارى از روحانى و غیر روحانى در مركز این 

اند و اكثر آنھا و مھمترینشان با اطالع آقاى خمینى و یا وسیلھ  گونھ روابط قرار داشتھ
بھ دالیلى وجود اینگونھ . ن نمایندگان آقاى خمینى صورت گرفتھ استاشخاصى تحت عنوا

روابط در آن روزھاى اوایل انقالب و پیروزى، از دید افكار عمومى ملت ایران كتمان 
ھا  براى اینكھ ھیچگونھ خلل و عیب و نقصى بھ انقالب وارد نشود كھ غربى. شده است مى

اینكھ این پیروزى تنھا و تنھا بھ خاطر نقش  اند یا در بردن شاه و سقوط وى نقش داشتھ
خداگونھ آقاى خمینى و كمكھاى امور غیبى بھ وى بوده است و ھیچ عامل دیگرى در 

ھا و رھبرى آقاى خمینى است كھ توانست شاه  پیروزى آن دخیل نبوده است و فقط این توده
ھا و دالیلى دیگر  اینبھ خاطر . را ساقط كند و رژیم جمھورى اسالمى را جایگزین آن سازد

شده است و بھ  ھا از دید افكار عمومى كتمان مى از این قبیل بوده است كھ روابط با غربى
انحصار درآوردن قدرت، رابطھ با آمریكا را بھ صورت لكھ ننگى درآوردند و ھركسى راكھ 

لیھ او خواستند از ھستى ساقط كنند، بھ ویژه بعد از اشغال سفارت آمریكا، سندى را ع مى
كردند و كسانى را كھ خود فعاالنھ در رابطھ با  دادند و جامعھ را علیھ او بسیج مى انتشار مى

ھاى اصلى این روابط بودند نھ تنھا این روابط را از  آمریكا نقش بازى كرده و یا از مھره
ند و كردند، بلكھ حاضر نبودند كھ حقایق را براى مردم بازگو كن دید افكار عمومى كتمان مى
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ھا مراوده و تبادل نظر  ھا و در رأس آنھا با آمریكایى ما با غربى! بھ جامعھ بگویند بلھ
ایم و با كمك ھم در جستجوى پیدا كردن راه حلھاى مختلف براى بردن شاه و انتقال  داشتھ

ایم و آقاى خمینى نیز از این مسایل مطلع بوده است  قدرت بھ رژیم جمھورى اسالمى بوده
ایم،  بھ اطالع وى رسیده است و یا بعنوان نماینده شخص آقاى خمینى عمل كرده" الو یا قب

شد و سرنخى بدست كسانى  بلكھ بھ عكس مواقعى كھ بعضى از این روابط كشف مى
دادند، ھمگى آنھا از  افتاد و براى توضیح آن این اشخاص را مورد سؤال قرار مى مى

كردند و یا اینكھ خود را بھ فراموشى  العى مىداشتن و وجود چنین روابطى اظھار بى اط
 .زدند مى
نتیجھ اینكھ آقاى خمینى توانست از این حربھ رابطھ با آمریكا، تمام كسانى را كھ احساس    
در صورتى كھ . ھایش ممكن است قرار بگیرند، از صحنھ خارج كند كرد سد راه خواستھ مى

امكان حرف زدن وجود داشت این آقایان مرد اگر بعد از پیروزى انقالب و زمانى كھ ھنوز 
ً                 گفتند كھ مثال  براى سقوط شاه و  كردند و مى ایستادند و حقایق را بازگو مى و مردانھ مى             

پیروزى انقالب الزم بود كھ با آمریكا رابطھ داشتھ باشیم، با سران ارتش رابطھ داشتھ 
رژیم جدید رام كنند و بھ آنھا  باشیم و نیاز بود كھ آمریكاییان سران ارتش را براى پذیرش

اعتماد و اطمینان بدھند كھ ارتش و خود آنھا دست نخواھند خورد، آنوقت آقاى خمینى 
كرد كھ با حربھ، داشتن رابطھ با آمریكا ھمھ را خلع سالح كند و دست بھ  امكان پیدا نمى

ننگى محسوب اما ھمین رابطھ با آمریكا كھ یك زمانى لكھ . ھاى دامنھ دار بزند تصفیھ
شد، وقتى زمان آن گذشت و جامعھ نسبت بھ آن حالت انفعالى بھ خود گرفت، با وجود  مى

آشكار شدن بسیارى از این روابط و مشخص شدن اینكھ سران انقالب خود در این روابط و 
اند، آب از آب تكان نخورد و تازه خود این زدو بندھا را  زدو بندھاى مختلف دست داشتھ

 .براى سران انقالب بھ حساب آوردند نقطھ قوتى
با ذكر این مثالھا باید تا حدودى معلوم شده باشد كھ وقتى روشنفكران، سیاسیون و    

دانند، ھنگامى بھر دلیل از گفتن حقایق بھ موقع  كسانى كھ خود را وطن دوست و ملى مى
كنند، ھم خود در  ىروند و ملت را با ندادن اطالعات خود سانسور م بھ توده مردم طفره مى

ین بال كنند و ھم دیگرى ھم ساختن دیكتاتورى و مسلط كردن رژیمى بر مردم نقش بازى مى
د و با ھمان حربھ سانسور، ھم آنھا را سانسور  و ھم از صحنھ آور را بر سر خود آنھا مى

 :بعضى از عوامل خودسانسورى از این قرارند. گردانند خارج مى
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 ھ روحانیت و مرجع تقلیداعتقاد كور نسبت ب - ١ 
 تنفر بى حد و حصر نسبت بھ شاه و رژیم وى - ٢ 
 اعتماد بى اندازه بھ استعداد، توانایى و علم و دانش خود - ٣ 
و اعتقاد بھ اینكھ حكومت و اداره كشور تنھا حق مسلم ) گروه گرایى(الیت گرایى  - ۴ 

ى علمى، فنى و جمع بودن ھا آنھاست و تنھا این گروه قادر است با اتكاء بھ توانایى
صالحین و كومبلین قوم، جامعھ را بھ سوى فالح و رستگارى ھدایت كند، حق آنھاست كھ 
با آمریكا و كمك آنھا شاه را از قدرت ساقط كنند و خود را جایگزین آن سازند و چون اھل 
 دزدى و فساد ھم نیستند، در صورت حاكم بودن، جامعھ را بسوى ترقى و تكامل رھبرى

 .خواھند كرد
بھ نقش رھبرى و ایدئولوژیكى خویش باور داشتن و قائل شدن رسالت ویژه براى  - ۵ 

 خود
 ترس، ازریختن آبرو و حیثیت خود و یا شكستھ شدن بت شخصیتى خویش - ۶ 
گیرى نھضت و مطرح شدن خود در جامعھ، از یكطرف شناخت قبلى خود  در نتیجھ اوج - ٧ 

موشى سپردند و از طرف دیگر عدول از مواضع سیاسى گذشتھ را از روحانیت بھ بوتھ فرا
 .و باورھاى قبلى را جایز شمردند

عشق مفرط بھ سقوط رژیم شاه و استقرار جمھورى اسالمى و بكارگیرى روشھاى    
...              ّ                                                      ھوشیارانھ و س یاسانھ آقاى خمینى موجب شد كھ روشنفكران و سیاستمداران و

و روش آنان بستوه آمده بودند و داد و فغانشان از آنھا  ھا كھ خود از دست روحانیت مذھبى
بھ آسمان بلند بود، چنان خود را در اختیار وى قرار دادند، كھ انگار ھمھ اطالعات گذشتھ 
بھ یكباره دود شد و بھ ھوا رفت و با وجودیكھ آقاى خمینى مرتب از روش و نحوه تفكر و 

اى كھ قادر باشد این عالئم  داد، دیكر گیرنده تلقى خود از حكومت، از خود عالئمى بروز مى
را بگیرد و آنھا را تبدیل بھ پیامھاى ملموس واقعى كند وجود نداشت و بر این باور بودند 

اى است الھى كھ از طرف خداوند آمده است كھ رژیم شاه  كھ آقاى خمینى و روحانیت بارقھ
خود در باال نظاره گر آنھا باشد و را ساقط كند و حكومت را بدست تواناى آنھا بسپارد و 

كند، در صورتى كھ ھیچ تغییر و تحولى در ساختار  تنھا بھ نقش ارشادى بسنده مى
روحانیت و نحوه تفكر آنھا نسبت بھ اداره امور كشور و مصالح جامعھ و دنیاى جدید بھ 

عمل بھ آنھا كلید حل مشكالت و مسائل كشور و نحوه اداره آنرا در . وجود نیامده بود
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دانستند و زمانى كھ آزادانھ و بدون كمك مشاورین روشنفكر  مى.... توضیح المسائل و
كردند، راه حلھایى را كھ مبتنى بر طرز  ھاى دانشگاھى صحبت مى مذھبى و تحصیل كرده

عالوه بر اینھا روحانیت و آقاى . كردند تفكر واقعى خود و توضیح المسایل بود عرضھ مى
ھ مناسبتھاى مختلف نظر خود را در مورد مسائل مختلف و جریانھاى خمینى بھ خصوص ب

گذشتھ و نیز  بعضى از شخصیتھاى مذھبى و سیاسى نظیر دكتر دمحم مصدق و دكتر 
اینكھ . كرد شریعتى از طریق دادن عالئم، اشاره كردن، كنایھ و گاھى ھم آشكارا اظھار مى

گرفت تا روى آنھا كار كند و  ھا را نمى ایھھا در آن زمان این عالئم، اشارات و كن گیرنده
بحث . ھاى ملموس تبدیل نماید، خود موضوع بحث جالبى خواھد بود سپس آنھا را بھ پدیده

مفصل آن بر عھده صاحب نظران و متخصصین در این امور است كھ در این رابطھ حق 
  :ما مختصر اینکھا .مطلب را ادا كنند و بھ چگونگى این پدیده و كم و كیف آن بپردازند

 

 واقعیتھا بیان عالئم، 
   

بطور مستمر در محیط ... انواع و اقسام اطالعات بصورت عالئم، رمز، ایما و اشاره و   
مسئلھ در خور اھمیت . شوند و محیط ما مملو از عالئم مختلف است اطراف ما پراكنده مى
ھاى موجود، در وضعیتى باشند كھ بتوانند عالئم و رموز منتشره  این است كھ گیرنده

و سپس آنھا را بھ امور ملموس كھ قابل فھم و شناخت باشد تبدیل موجود را دریافت كنند 
 .نمایند

كار تمام . شود بحق قرن تبدیل عالئم بھ امور واقع نامگذارى كرد قرن حاضر را مى   
دستگاھھاى مختلف ارتباطى از قبیل رادیو و تلویزیون، رادار، كامپیوتر، تلفن و فكس، 

ست كھ اطالعات داده شده موجود را بھ صورت عالئم ھمھ این ا... ھاى مختلف و فرستنده
سپس دستگاھھاى . سازند آورند و آن عالئم را بھ نقاط مختلف جھان پراكنده مى در مى
گیرند و با كار روى آنھا باز آنھا را بھ امور                                    ً   اى در سایر نقاط، این عالئم را مجددا  مى گیرنده

 .كنیم دینطریق از وجود آنھا استفاده مىكنند و ما ب ملموس و قابل شناخت ما تبدیل مى
اگر عالئم و اطالعات وجود نداشتھ باشند، ھیچ دستگاھى قادر نخواھد بود كھ عملى    

پس شرط اول استفاده از وجود آنھا، این است كھ اطالعات و . انجام دھد و كمكى بھ ما بكند
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ر شوند آنھا را براى عالئم بطور مستمر منتشر و پراكنده شوند تا این دستگاھھا قاد
قسمت اعظم شناخت امروزى انسان از . استفاده و شناخت ما بھ امور ملموس تبدیل كنند
ھاى شناختھ شده از طریق ارسال ھمین  فضاى الیتناھى، منظومھ شمسى و سایر منظومھ

ناپذیر از  ھا بطور مستمر و خستگى خورشید و كلیھ منظومھ. عالئم بھ زمین و جو آن است
ارسال عالئم مختلف بصورت امواج، ما را در جریان چگونگى و كم و كیف خود  طریق

تر  دھند و ھر اندازه كھ دستگاھھاى گیرنده روى زمین حساستر، دقیقترو پیشرفتھ قرار مى
 . باشند، اطالعات بدست آمده بیشتر و دقیقتر خواھد بود

ئم در مورد وضعیت كمى و كیفى مجموعھ كائنات دائم ناگزیرازارسال و پراكنده كردن عال   
خود در اطراف فضاى الیتناھى ھستند واین عمل ارسال عالئم بصورت خودكار انجام 

اینكھ ما چقدروتا كجا قادریم كھ این عالئم و اطالعات منتشره را بگیریم وبھ . گیرد مى
ھاى  ھاى قابل شناخت تبدیل بگردانیم، مسئلھ جدى و اساسى ھمھ محققین درزمینھ پدیده

. بنابراین ھرعالمت مشخصى، بیان كننده یك واقعیت ملموس وحقیقى است. مختلف است
در مورد مسائل . فكر نكنید كھ مطالبى كھ ذكر شد، فقط در زمینھ علوم دقیقھ صادق است

پذیرد واین عالئم است كھ در  اجتماعى و انسانى نیزمسئلھ بھ ھمین صورت انجام مى
شود و ھمین اطالعات و  تماعى و انسانى بھ اطراف پراكنده مىھاى مختلف مسائل اج زمینھ

 .گردند ھاى انسانى، بصورت ملموس واقعى تبدیل مى عالئم منتشره وسیلھ گیرنده
گروھھاى . انسانھا ناگزیر ازپخش عالئم درمورد خود ومسائل اطراف خود ھستند   

بوسیلھ بروز .... ن ومختلف اجتماعى، احزاب، شخصیتھا، سارقین، قاتلین، قاچاقچیا
كنند، ما را نسبت  از خود بھ اطراف پراكنده مى - آگاه و ناآگاه  - عالئمى كھ بطرق مختلف 
و ما از طریق دریافت این اطالعات و عالئم بھ طرز تفكر . سازند بھ وضعیت خود آگاه مى

ھمیشھ  اطالعات و عالئم. بریم ھا و آمال و آرزویشان پى مى ھایشان، خواستھ آنھا، روش
وجود دارند، مشكل ما، مشكل نبود عالئم و اطالعات نیست، بلكھ مشكل، ناقص و ناتوان 

ھا و گرفتن بھ موقع عالئم و یا تبدیل كردن بھ موقع آنھا بھ امور ملموس  بودن گیرنده
براى انسان اسیر دربند ھوا و ھوسھاى مادى و معنوى، مشكل خود وى است . واقعى است

باید حل بشود تا انسان قادر گردد عالئم را بھ موقع گرفتھ و بھ موقع و این مشكل خود 
اى نیست و بسیارى از جملھ  مسئلھ گرفتن عالئم یك امر تازه. تبدیل بھ امور واقع بگرداند

  .مالى رومى در قرن ھفتم آنرا گوشزد اھل خرد كرده است
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  روز روشن  كو؟:  تو دو ديده فرو بندى و گويى

شا زند خورشيد بر  چشمت كه اينك من، تو در ب
  كشانندت كشانندت، و زآن سو م از اين سو م
  ناب بادردى، به پرزين درد، رو باال مرو اى 

  پوش  درون خلوت  سينه م هر انديشه كه 
 نشان و رنگ  انديشه  زدل پيداست  بر سيما

  نوشد ضمير هر درخت اى جان، ز هر دانه كه  م
 نتيجه  شرب او  پيدا شود بر شاخ و برگ او، 

  زدانه سيب  اگر نوشد برويد  برگ سيب  از وى
 ز دانه تمر اگر نوشد،  برويد  بر سرش  خرما

  چنانك از رنگ رنجوران طبيب از علت آگه شد
 ز رنگ و روى  چشم تو  به نيت پى برد بينا
  ببيند  حال  دين تو  بداند  مهرو كين   تو

 ترا رسوازرنگت،  ليك پراند،  نگرداند   
  خواند دارد،  ول با لب  نم نظر در نامه م

 هم داند كزين حاصل چه صورت  زايدش فردا
ويد   رمز و  پوشيده   و گر برگويد  از ديده   ب

 اگر درد   طلب دارى  بدان  نكته  و ايما
                          ً                 وگر درد طلب   نبود صريحا  گفته گير  اين را

ران  دان  حواله  م  ر جاكن  ه فسانه  دي
  

زیركترین، باھوشترین و مرموزترین فرد، قادر نخواھد بود كھ از اعمال و رفتار خود،   
ھا و آمال و آروزى خود، ھیچ عالئمى از خود بروز  نحوه تفكر، روشھاى عملى و خواستھ

بود ھیچ عملى قابل كشف و بررسى نبود و كارآگاھان، وكالء، نظامیان،  ندھد، اگر چنین مى
بروز عالئم وسیلھ ھمھ مردم . قادر بھ كشف و انجام عملى نبودند... وروشنفكران 

ارسال عالئم و نحوه و . اختالف در نوع عالئم و نحوه ارسال آن است. ناپذیر است اجتناب
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تر باشد عالئمى  انسان ھر چھ پیچیده. ھا بستگى دارد نوع آن بھ سادگى و پیچیدگى انسان
تر و گرفتن آن عالئم و تبدیل آنھا بھ  پراكند، پیچیده اف مىدھد و بھ اطر كھ از خود بروز مى

ھا عالئم مختلفى را كھ از خود بروز  بعضى. امور ملموس نیز بھمان میزان مشكلتر است
دھند، كھ  آمیزند و با عالئم اعمال دیگر بھم اتصال مى دھند، بھ صور مختلف بھم در مى مى

. ق آنھا پى بھ ماھیت آن اعمال و یا پدیده ببرندھا كمتر قادر باشند، دقیق از طری گیرنده
 .ھا است و نھ در نبود اطالعات و عالئم مسئلھ و ایراد كار در گیرنده

ھاى ملموس قابل  ترین دستگاه گیرنده اطالعات و تبدیل آن بھ پدیده اولین و قدیمى   
فتن مستمر كار بس شگرف و فوق العاده پیچیده مغز انسان، گر. شناخت مغز انسان است

اطالعات و عالئم پراكنده شده در محیط اطراف خود و ذخیره و دستھ بندى كردن آنھاست 
دھد و بھ تجزیھ و تحلیل آن  و سپس ھر عالئم را در دستھ و جاى مخصوص خود قرار مى

اگر بھ . آورد پردازد و در نتیجھ آن عالئم را بھ صورت امور ملموس قابل شناخت در مى مى
ستگاه گیرنده انسان با پوششھایى پوشیده شده باشد در اینصورت باز دستگاه ھر دلیلى د

گیرد، اما آنھا را در نظر صاحب دستگاه تبدیل بھ آن امورى كھ ھم  گیرنده عالئم را مى
كند، یعنى آنھا را بصورت امورى كھ شخص  رنگ و ھمآھنگ با آن پوششھا است مى

 .آورد و نھ حقیقت آن پدیده مىصاحب گیرنده در طلب و آرزوى آنھاست در 
ھنگامى كھ مغز انسانھا دچار نقص و بیماریھاى مختلف نشده است، قادر است كھ عالئم    

اش را بھ صورت  و اطالعات را درست و صحیح بگیرد و پس از كار بر روى آنھا، نتیجھ
بیماریھاى  ھاى قابل شناخت در اختیار انسان قرار دھد و بھ میزانى كھ انسان دچار پدیده

شد، بھ ھمان میزان از قدرت ... مختلف روحى، اخالقى، شخصیتى، خودخواھى، غرور و
درست نظیر یك عیب و نقصى كھ یك دستگاه ارتباطى پیدا . گردد اش كاستھ مى گیرنده

گردد و لذا با وجود  كند قادر بھ گرفتن بھ موقع عالئم و اطالعات و كار بر روى آنھا نمى مى
افتد ویا گیرنده  اش ازكارمى عالئم اطراف خود و روبرو شدن با آنھا، یا گیرندهاطالعات و 

كند ولى قسمتھاى دیگر دستگاه كھ وظیفھ  دھد و عالئم را دریافت مى كار خود را انجام مى
شان كار بر روى عالئم دریافت شده و دستھ بندى آنھا و تبدیل بھ موقع آن عالئم بھ 

گردد و با وجودى كھ  است، دستگاه از عمل خود عاجز مىھاى مخصوص بھ خود  پدیده
ھاى  مغز انسان عالئم را گرفتھ و در خود ذخیره كرده است قادر بھ تبدیل آن عالئم بھ پدیده

شوید، ولى بھ محض اینكھ  گردد و شما از ھویت واقعى آن پدیده مطلع نمى قابل شناخت نمى
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طرف گردید، ناخودآگاه مغز شما ھمھ بر اثر عواملى بعضى از آن عیب و نقصھا بر 
ھاى قابل  دھد و اطالعات و عالئم ذخیره شده را تبدیل بھ پدیده وظایف خودش را انجام مى

برید كھ آن پدیده چگونھ بوده  دھد و شما پى مى شناخت كرده و در اختیار شما قرار مى
ھ اینھا بھ خاطر ھم. اید است و چرا شما در موقع خود متوجھ كم و كیف آن پدیده نشده

وجود بیماریھاى مختلفى است كھ بھ مثابھ وجود عیب و نقص در دستگاه اطالعاتى انسان 
بھ میزانیكھ آن عیب برطرف . گردد كند و مانع از انجام وظایف دقیق آن مى عمل مى

شود، مغز انسان نیز بھ ھمان میزان نتیجھ اطالعات و عالئم مكتسبھ را بھ صورت  مى
 .دھد تیار انسان قرار مىملموس در اخ

دچار چنین ... در مورد شناخت پدیده انقالب و آقاى خمینى سیاستمداران و روشنفكران و   
مشكلى شده بودند كھ با وجود عالئم زیادى كھ از جانب آقاى خمینى و سایر روحانیون 

شد كھ بعضى از آنھا بھ صورت عالئم غیر صریح، بعضى بھ  دست اندركار پخش مى
ً                      ت ایما و اشاره و بعضى دیگر كامال  بھ صورت آشكار بیان مىصور گردید،  شد و عمل مى                                

ھا، قادر بھ انجام تمام وظایف  ھا یعنى ھمان مغز انسانھا بر اثر ھمان عیب و نقص گیرنده
كنید ھنگامى كھ بسیارى از كسان، امروز بھ عقب  خود نبود واین است كھ شما مالحظھ مى

گویند آقاى خمینى در فالن  كنند، مرتب مى را براى خود مرور مى گردند و مسائل بر مى
 .موقع چنین گفت و یا چنان كرد و منظورش از طرح آن مسائل چنین و چنان بوده است

رسد با روشى كھ  بھ نظر مى. تر شود كنم با ذكر شواھد و مثالھایى مسئلھ روشن سعى مى   
پیش گرفتھ بود، خیلى مشكل نبود كھ با  آقاى خمینى پیش و پس از پیروزى انقالب در

گرفتن آن عالئم و اشارات فھمید كھ نظر وى در مورد دكتر دمحم مصدق و دكتر شریعتى 
خواھد بسازد؟ ھمھ  چیست؟ و یا چھ تصورى از حكومت آینده اسالمى دارد و چھ مى

بر . ن كرده بودھا را فھمید آقاى خمینى ھر از گاھى بیا عالئمى را كھ نیاز داشت این پدیده
بسیارى از آنھا آشكار شده بود كھ آقاى خمینى از مخالفین سرسخت دكتر مصدق و نیز 

اینكھ طرفداران شریعتى و مصدق یعنى ملیون و . است... مخالف دكتر شریعتى و
روشنفكران مذھبى و نیز سیاستمداران ملى این پدیده را دقیق نگرفتند و بعضى مواقع ھم 

ً      كھ كامال  آشكار اى دیگر است كھ  بود، آن را نادیده گرفتند و بھ توجیھ آن پرداختند، مسئلھ        
راز و رمز آن را باید در جاھاى دیگر جستجو كرد و بر خود آنھا است با خود و ملت از 

  .روى صفا و صمیمیت برخورد كنند و كم و كیف مسئلھ را براى ملت آشكار سازند
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 مصدق دكتر و خمینى 
  

ى از طرفداران آقاى كاشانى و بنا بھ قول مرحوم مجتھد و فیلسوف  مھدی آقاى خمین   
و از مخالفین سرسخت دكتر )  ۴٣۴(حائری ، بھ لحاط مشی سیاسی پیرو آیت هللا بھبھانی 

ً                             مصدق بود و تا ھنوز آب كامال  بھ آسیابش نیفتاده بود سعى مى كرد كھ از مطرح كردن نام                            
با وجود این حركات و اعمال او غیر مستقیم نشان  .مصدق و حكومت ملى خوددارى كند

ود را كھ حتى در زمان اى بھ مصدق و حكومت ملى ندارد، این عقیده خ داد كھ عالقھ مى
با . كرد اند را انكار نمى ملیون، مذھبیون را مورد سوء استفاده قرار داده و حكومت مصدق

ً       كامال  آشكار ) مت اسالمىحكو" (والیت فقیھ"و " كشف اسرار"مراجعھ بھ دو كتاب      
شود كھ حرف آقاى خمینى در مورد اداره جامعھ و مردم و شركت مردم در اداره كشور  مى

اى دیگر است و با حكومت ملى و دموكراسى در  ھا، از مقولھ خود و حدود و ثغور آزادى
رد ھا در مو باالخره با وجود پرھیز از نام مصدق و حكومت ملى، براى بعضى. تقابل است

روزى نظر آقاى خمینى را مستقیم در نفلوشاتو . آمد مصدق در پاریس سئوال پیش مى
در آن روز او تلویحى مخالفت خودش را با او ابراز داشت و بھ مرور كھ . خواستار شدند

آقاى خمینى . كرد شد، نظر واقعى خودش را بھتر آشكار مى بھ قدرت مطلق نزدیك مى
اى با خبرنگار  در مصاحبھ. شد ى خودش بھ مصدق نزدیك مىمرحلھ بھ مرحلھ بھ نظر واقع

مقام و موضع مرحلھ جدید مبارزات : كھ پرسید) قوزیھا) (١۵/٨/١٣۵٧(روزنامھ یونانى 
 : بینید؟ در جواب چنین پاسخ داد خلق ایران نسبت بھ زمان دكتر مصدق چگونھ مى

ً                مبارزات كنونى ایران یك حركت كامال  اسالمى است و در "   جھت تغییر كامل نظام                                 
 )۴٣۵".(باشد شاھنشاھى و استقرار حكومت اسالمى مى

، كھ دكتر جیم كوكلر استاد دانشگاه روتكرز آمریكا   از آقاى ٧/١٠/١٣۵٧باز در تاریخ  
آقاى خمینى در " نظر حضرتعالى نسبت بھ جبھھ ملى چیست: " خمینى سئوال كرد كھ

 )۴٣۶"(ام اش ھم نكرده ىمن نظر مثبتى ندارم و نف"  : پاسخ گفت
،  طى یك سخنرانى كھ در مورد نقش اجانب در ٨/١١/١٣۵٧در مرحلھ بعد در تاریخ    

:" ایجاد وابستگى و رھایى از سلطھ ابرقدرتھا ایراد كرد، در مورد دكتر مصدق چنین گفت
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تا حاال ما گرفتار الف و گزافھاى دمحمرضا خان بودیم بھ صورت شاھنشاھى اعلیحضرت 
... یامھرى، حاال گرفتار ملیت و آزادى و این حرفھا ھستیم، سر قبر دكتر مصدق برویم وآر

ما خوش . كنیم ما نھ آن را باور كردیم، نھ اینھا را باور مى..... از این حرفھا... عرض كنم
بینیم ھمان بساطى كھ در زمان دمحمرضاخان شاه سابق بود، حاال  ما مى. باور نیستیم، چھ كنیم

كشند، آنوقت غارت  كشتند، حاال ھم آدم مى ھا آنوقت آدم مى شود، ھمان ارد اجراء مىھم د
 ) ۴٣٧".(كنند كردند، حاال ھم غارت مى مى
، در جمع فرھنگیان و دانشجویان عضو انجمن ٣/٣/١٣۵٨در سخنرانى خود در تاریخ    

 : تاسالمى دانشكده ادبیات اھواز یك مرحلھ پا را فراتر گذاشت و چنین گف
خواھند بگذارند روى مقاصد  خواھد باشد، اینھا سرپوش مى اسالم نباشد ھرچھ مى" 

خودشان، آن مقاصدى كھ بر خالف مسیر ماست، با اسم یك نفرى كھ ملى است، مسیر ما 
مسیر نفت نیست، نفت پیش ما مطرح نیست، ملى كردن نفت پیش ما مطرح نیست، این 

مقصد ما . شود م، اسالم كھ آمد نفت ھم مال خودتان مىخواھی اشتباه است ما اسالم را مى
اسالم است، مقصد ما نفت نیست، اگر یك نفر نفت را ملى كرد اسالم را كنار بگذاریم، براى 

و باالخره آخرین حرف خود در مورد دكتر مصدق درتاریخ  )۴٣٨."(او سینھ بزنیم
 : ایراد كرد، ابراز داشت، در یك سخنرانى كھ در جمع شوراى عالى قضایى ١٣۵٩/۴/٢٩

صدر باید امثال اینھا را معرفى بھ مجلس نكند و اگر كرد، مجلس رد بكند و  و آقاى بنى"...  
ھیچ اعتنا نكند اال اینكھ وزیرى باشد كھ كار آمد باشد، اسالمى باشد، مسالحھ كار نباشد، 

شد باید عزاى جمھورى را اگر بنا باشد اینطورى با. انقالبى باشد تا یك مملكتى دستمان باشد
آقایان سر یك ملى شدن چیز، امروز دیدید كھ . بگیریم، عزاى اصل ھمھ مسائل را بگیریم

ما چقدر سیلى از این . كنند كھ بگذارید یك قدرى بگذرد ببینیم ملى چطورى است التماس مى
ھ از آن خواھم بگویم كھ در زمان ملیت، در زمان آن كسى كھ اینھم من نمى. ملیت خوردیم

ھاى مدرسھ فیضیھ  خواھم بگویم كھ طلبھ كنند، چھ سیلى بھ ما زد آن آدم، من نمى تعریف مى
را بھ مسلسل بستند در آن زمان، ھمان طورى كھ در زمان پھلوى بستند كھ من و آقاى 
حائرى باالى سر این جوانھایى كھ از مدرسھ فیضیھ بھ تیر بستھ شده بودند و اطباء جرأت 

د كھ بنویسند این زخمى شده است بروند كنار اینھا، بروند گم بشوند، اینھا، اینھا كردن نمى
خواھد خیر من  توانیم تحمل كنیم بھ اینكھ ھر كس ھر جورى دلش مى ما نمى. منحل باید باشند

خواھد  خواھد كھ حاال ملى باشد، من دلم مى خواھد كھ حاال دموكرات باشد، من دلم مى دلم مى
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خواھیم، غیر اسالم را  ایم، ما اسالم را مى ما از اینھا ضربھ خورده" سالمى باشدكھ ملى و ا
 )۴٣٩...(خواھیم، مجلس باید اسالمى باشد، نمى
شود كھ آقاى خمینى در مراحل مختلف كھ ھر كدام تكمیل كننده  بھ وضوح دیده مى   

اعالم داشتھ  یكدیگر ھستند نظر نھایى خودش را آشكارا نسبت بھ مصدق و حكومت ملى
است و آخرین مرحلھ كھ مكمل ھمھ آنھاست، مصدق را ھم شأن و ھم مرتبھ پھلوى قرار 

داند كھ جو سانسور و خفقان برقرار كرده و آدم  داده، بلكھ بدتر از او مصدق را كسى مى
 )۵٩/۴/٢٩(كشتھ است  مى

 : صدر یادداشت بنى 
گفت . ، شما باید از مصدق تجلیل كنیددرباره مصدق، در نفلوشاتو دكتر یزدى بھ او گفت" 

. توانید از او اسم ببرید؟ او بھ شما نیاز ندارد شما چطور نمى: گفتم. توانم از او اسم ببرم نمى
بعد از نماز مغرب و .... شما باید بگویید ھویت سیاسى شما چیست؟ و. شما بھ او نیاز دارید

 )۴۴٠."(عشاء از او اسم برد و ستایش كرد
                                                                  ً         یرش این مطلب كھ آقاى خمینى با فشار شما و آقاى دكتر یزدى یكبار جبرا  از مصدق با پذ   

رساند كھ وى از مخالفین سرسخت دكتر مصدق بوده  نام برد و ستایش كرد، بوضوح مى
     ً                                                                   ثانیا  آقاى خمینى جورى عمل كرده است كھ این ستایش و نام بردن از دكتر مصدق . است

سال آنرا  ٢٢این اولین بار است كھ شما بعد از گذشت  جایى منعكس نشود و نشده است و
اى  بھ نظر نگارنده غالب ما روشنفكران و ملیون باید بپذیریم كھ در یك برھھ .كنید بازگو مى

كوتاه از زمان خط مصدق بعنوان ھویت سیاسى میھن پرستان و استقالل طلبان را 
در مورد . موافق مصدق نیست فھمیدیم كھ آقاى خمینى فراموش كردیم و نھ اینكھ نمى

 . مصدق نظر آقاى خمینى آشكار است
بھرحال اینھا نظراتى بود كھ بھ طور علنى آنھا را اعالم داشتھ بود و در آنھا از عالئم    

مختلف استفاده شده بود، گاھى با ایما و اشاره و گاھى با كنایھ و غیر مستقیم و زمانى ھم 
ھا  رده بود، اینھا بغیر از نظراتى است كھ در جمع خودىآشكار و مستقیم بھ مصدق حملھ ك

داده كھ شعار حكومت ملى و  كرده است و یا حتى دیگران را تحت فشار قرار مى عنوان مى
از جملھ اینكھ تا آخرین روزھایى كھ در پاریس بود، با فشار . این قبیل مسائل را رھا كنند

استقرار حكومت ملى ": عبارت بود ازوى و دیگران شعار خبرنامھ جبھھ ملى سوم كھ 
استقرار حكومت ": در آخرین شماره اینچنین تغییر پیدا كرد" ھدف جبھھ ملى ایران است 



٣٥٨     

  

 خواست ملت استقالل، آزادی، جمھوری اسالمی" ".ملى ھدف جبھھ ملى ایران است
زادی، استقالل، آكنم این تغییر شعار و اضافھ كردن این شعار  و من فكر مى "ایران است

بھ شعار قبلى چیزى جز فشار آقاى خمینى و  "ایران است خواست ملت جمھوری اسالمی
زیرا ھنگامى كھ بھ پاریس آمد، شعار حكومت اسالمى بشدت مطرح . دیگران نبوده است

گردید و در داخل و خارج از كشور بحث حكومت اسالمى ھمھ گیر و فضاى اجتماعات را 
ھایى  از مدتى قبل زمزمھ. تشكیل حكومت اسالمى است پر كرده بود كھ ھدف نھضت ما

علیھ جبھھ ملى از طرف بخشى از دانشجویان مسلمان خارج از كشور، آشكار و نھان آغاز 
ھا  با آمدن آقاى خمینى بھ پاریس و اعالن ھدف حكومت اسالمى، این زمزمھ. شده بود

  .شدت بیشترى پیدا كرد
ھاى اسالمى اروپا، آمریكا و كانادا در مورد شعار جبھھ ھاى اتحادیھ انجمن از یكطرف بچھ   

، سؤال مطرح كرده و بحث "استقرار حكومت ملى ھدف جبھھ ملى ایران است"ملى سوم 
حال كھ ھمھ ملت ایران خواھان حكومت اسالمى است، چرا شما شعار خود را : كردند مى

حكومت : صدر پاسخ داد بنى آقاى. سازید كنید و آنرا با شعار مردم ھمآھنگ نمى عوض نمى
چرا : گفتند ھا مى باز بچھ. ملى وجھ اجرایى حكومت اسالمى است و مغایر با آن نیست

حكومت ملى ھم اسالمى : كرد صدر استدالل مى مستقیم نگوییم حكومت اسالمى؟ آقاى بنى
 حكومت اسالمى بدون. اینكھ متكى بھ آراء مردم باشد است و باید گفت حكومت ملى براى

چون حكومت اسالمى بدون استقالل و آزادى، تبدیل بھ . شود عربستان سعودى ملى مى
شود و براى جلوگیرى از بوجود آمدن دیكتاتورى الزم است كھ شعار  دیكتاتورى مذھبى مى

حكومت ملى كھ مغایر با حكومت اسالمى نیست و وجھ اجرایى آن است، تأكید بیشترى 
وى نسبت بھ این شعار  و نزدیكان آقاى خمینى وخوداز طرف دیگر روحانیون . بكنیم

صدر را  كردند و چون قریب بھ اتفاق مجامع آنروز آقاى بنى حكومت ملى اعتراض مى
شناختند، سیل اعتراضھا بھ سوى وى سرازیر بود و در ھمھ جا  مسئول جبھھ ملى سوم مى

نیز بعنوان و بین دوست و دشمن مورد سؤال واقع شده بود و چون آنزمان خودش 
بویژه . ایدئولوگ و تئوریسین حكومت اسالمى مطرح بود، مشكل وى چند برابر شده بود

. كھ آقاى خمینى فشار میآورد كھ شعارھا باید واحد باشد و ھمان حكومت اسالمى باشد
 .براى رھایى از مشكالت بوجود آمده، شعار بدانگونھ تغییر كرد

واست مردم نبود، و یا در نظر ما حكومت اسالمى بنظر شما خ": صدر یادداشت آقاى بنى 
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صدر و ھمگى دوستان و  در اینكھ بھ نظر آقاى بنى". غیر از آزادى و استقالل بود؟
ھمكاران ایشان حكومت اسالمى غیر از آزادى و استقالل نبود، جاى مناقشھ نیست و در 

د، نشان دادن چگونگى منظور از ذكر این رویدا. ھمین رابطھ آن را از زبان وى نقل كردم
 )۴۴١.(در آن روز است... جو فشار و

اما . شد، چندان جاى ایراد نبود مخالفت با مصدق، اگر مخالفت با یك شخص تلقى مى   
طلبى و آزادیخواھى ملت ایران است،بھ معناى مخالفت با  مخالفت با وى كھ مظھر استقالل

 .طلبى است آزادى و استقالل
 : دمصدق بارھا گفتھ بو 
 ) ۴۴٢..."(ورزم، مادرم و ایران وطنم من در این دنیا بھ دو چیز عشق مى" 

و بھ خاطر این عشق بھ وطن بود كھ در تمام طول عمر نسبت بھ سرنوشت كشورش    
بھ این علت ھنگامى كھ با كوشش و رایزنى با حسین نواب . كرد احساس مسئولیت مى

استاد دانشگاه و رئیس سابق سناى بلژیك وزیر مختار ایران در ھلند پروفسور رولن 
وكالت ایران را قبول كرد و مصدق تمام اسنادى را كھ از ایران با خود آورده بود بھ وى داد 

ھنگامى كھ شب سوم گذشت و از رولن خبرى نشد، . تا در الیحھ دفاعیھ از آنھا استفاده كند
نگران از اینكھ مبادا برد و چون پسرش ھمیشھ مراقب حالش بود،  مصدق خوابش نمى

مصدق نیز كھ متوجھ بیدار ماندن غالمحسین . پدرش مریض شده باشد، بیدار مانده بود
 : گوید شده بود، مى

: گفتم. پس بلند شو حرف بزنیم: آنگاه چراغ را روشن كرد و گفت. غالم بیدارى؟ گفتم، بلھ" 
خیالم ناراحت : گفت. تھ نكنیدخوابید؟ فردا كار دارید، باید خودتان را خس پدرجان چرا نمى

من مداركى را كھ درباره تعدیات و مداخالت انگلیسھا در امور ایران براى ارائھ بھ . است
یا بھر ... اگر سراغ رولن بروند و اسناد را بدزدند،. ام، تحویل رولن دادم دادگاه با خود آورده

چھ خاكى بر سرمان  صورت او را راضى كنند و اسناد را بگیرند، آن وقت چھ بكنیم،
بھ نظر من كار درستى نكردیم، ما نباید اسناد را یكجا، بھ یك فرد خارجى كھ دو ... بریزیم؟

درست است كھ حسن شھرت دارد، استاد دانشگاه است، . دادیم ایم، مى دفعھ فقط او را دیده
. وردممكن است وسوسھ شود و فریب بخ. سناتور بوده است، اما او ھم باالخره بشر است

ھا بھر  من خیلى ناراحتم، اگر بھ خاطر این اشتباه از این دادگاه محكوم شویم و انگلیسى
در این موقع . خورد و من مسئول آن ھستم طریق برنده شوند، مبارزات ملت ما شكست مى
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غالم، اگر چنین اتفاقى روى دھد، من روى بازگشت بھ ایران را : بھ گریھ افتاد و افزود
 )۴۴٣."(ندارم

و یا در واپسین روزھاى زندگى وقتى بیماریش شدت گرفت، مصدق حاضر نشد حتى  
فرزندانش بدون اجازه او كوشش كردند كھ وسایل . براى معالجھ خاك وطن را ترك كند

مسافرت او را بھ خارج براى معالجھ فراھم كنند، اما موفق بھ جلب موافقت رژیم شاه 
 .بالین او در تھران موافقت شد نشدند ولى با آمدن پزشكان خارجى بھ

ھنگامى كھ مطلع شد فرزندانش ممكن است پزشكى از خارج بھ بالینش آورند،    
لعنت خدا بر من و ھر كس دیگر كھ در این زمان خرج چندین خانوار این مملكت ":گفت

من خاك پاى این ملتم و مقدرات من از مقدرات . فقیر را صرف آوردن دكتر از خارج بنماید
ھر امكانى كھ در داخل كشور براى معالجھ وجود داشتھ باشد براى من كافى . او جدا نیست

بعالوه آوردن دكتر از خارج توھین بھ اطباى ایرانى است و من حاضر بھ این توھین . است
 )۴۴۴."(نیستم

و كاربرد آن در تمام دروان طول عمر در رابطھ ) منفى(مصدق با بیان تز موازنھ عدمى  
ھاى سلطھ گر خارجى و داخلى است كھ مصدق، مصدق است و از این نگاه است  درتبا ق

كند واال انتقاد بھ عمل یك  كھ مخالفت با وى معنا و مفھوم ضد آزادى واستقالل پیدا مى
 .شخص ھمیشھ قابل نقد و بررسى است و مصدق نیز از آن مبرى نیست

از زبان آقای بنی صدر، این قسمت را بھ با ذكر نظر دكتر دمحم مصدق در مورد آقاى خمینى  
 :بریم پایان مى

خرداد بود، مصدق نوار سخنان آقاى خمینى را گوش  ١۵یادم نیست چند روز بعد از « 
ھاى  شجاعت او را ستوده بود و اظھار امید كرده بود كھ این تجربھ نیز مثل تجربھ. كرده بود

آیند  ما اینست كھ آقایان روحانیان تا بھ آخر نمىگفتھ بود، تجربھ طوالنى . قبلى از آب در نیاید
این بیم، تنھا بیم مصدق نبود، مصدق تجربھ یك . كنند و اگر ھم بیایند و آخر سر خراب مى

در این قرن روشنفكران ھر نوبت ازوحدت زیان كرده بودند،چرا كھ روحانیان . قرن بود
  )۴۴۵(».رار عدول كرده بودندشاخص حركت،یا براه سازش رفتھ بودند و یا از بیان و ق

   
  
  



٣٦١     

  

  

 شریعتى دكتر و خمینى  
   

ولى چون . آقاى خمینى نظر مثبتى نسبت بھ دكتر شریعتى و فعالیتھاى وى نداشت   
دانست كھ او در بین جوانان و دانشگاھیان و بعضى از اقشار دیگر ملت طرفدارانى پیدا  مى

از محبوبیتى  - و خارج از كشور  در داخل - كرده است و بھ خصوص در بین نسل جوان 
كرد كھ از مطرح كردن نام وى خوددارى كند و از كنار آن  برخوردار است، سعى مى

بگذرد، با وجود این بر كسانى كھ اھل بصیرت بودند آشكار بود كھ آقاى خمینى نظیر اكثر 
ر و این مخالفت وى با دكت. روحانیون و مراجع دیگر مخالف آقاى دكتر شریعتى است

 :                                                               ً          شریعتى در چند موضع اجبارى كھ نسبت بھ آقاى شریعتى اتخاذ كرد كامال  آشكار است
ھنگامیكھ اختالفاتى بین روحانیون و دانشگاھیان مطرح شد آقاى خمینى در تاریخ  

در یك سخنرانى در نجف كھ در مورد لزوم اتحاد بین مسمانان ایراد كرد،  ۵٧/٨/٩
آورد كھ مردم را از وحدت  ف یك چیزى را بھ میان مىدشمن ھمیشھ براى اختال" :گوید مى

 ". باز دارد
آورد و بعد مسئلھ را وصل بھ دكتر  و از كتاب شھید جاوید و كشتن شمس آبادى مثال مى 

 : گوید كند و مى شریعتى مى
آورند،  ترسند كھ مبادا در این اجتماعات چھ بشود، یك ھمچنین مطلبى را پیش مى آنھا مى"... 

، ...چقدر قواى ما را" على شریعتى"آورند  شود یك چیز دیگر پیش مى درى كھنھ مىیك ق
قواى اسالم را تحلیل بردند و ھمھ را بھ ھم متوجھ كردند و ھمھ قدرتھا را كوبیدند، براى 

 )۴۴۶."(اختالف بین اھل منبر، داد و قال، اھل محراب چھ دانشگاھى چھ و دانشكده چھ
، اتحادیھ )۴۴٧(مرحوم شد ١٣۵۶ریعتى در لندن در مرداد بعد از اینكھ دكتر ش   

انجمنھاى اسالمى دانشجویان در اروپا، آمریكا و كانادا، ھمھ اعضاء و واحدھاى رسمى و 
غیر رسمى خود را بسیج كرد و از آنھا خواست كھ تلگرافھاى تسلیتى بھ مناسبت این 

یم سیل تلگرافھاى تسلیت از با این تصم. مصیبت بزرگ براى آقاى خمینى ارسال دارند
در آن زمان ھمھ در داخل . سراسر اروپا، آمریكا و كانادا بھ سوى آقاى خمینى سرازیر شد

اى بدھد و  و خارج از كشور انتظار داشتند كھ آقاى خمینى در رابطھ با این مصیبت اطالعیھ
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انكھ در بین طى آن از فعالیتھا و زحمات آقاى دكتر شریعتى قدردانى بعمل آورد و ھمچ
علماء و مراجع مرسوم است، ھنگامى كھ یك روحانى تا حدودى از اسم و رسمى 

رود، مراجع و سایر روحانیون بھ وابستگان وى تسلیت  برخوردار است وقتى از دنیا مى
كنند، در مورد این مرد بزرگ نیز  اى بھ اسالم یاد مى گفتھ و از فوت وى بھ عنوان ثلمھ

ا آقاى خمینى بر خالف انتظار ھمھ نھ تنھا چنین كارى نكرد، بلكھ در ام. چنین خواھد كرد
اى كوتاه و مختصر كھ بھ آقاى دكتر  پاسخى كھ آقاى خمینى بھ سیل تلگرافھا طى نامھ

 : ابراھیم یزدى داد، خیلى بھ سردى از این مصیبت یاد كرد و فقط در یك جملھ كوتاه گفت
از طریق اتحادیھ انجمنھاى اسالمى دانشجویان در  تلگرافھاى زیادى از اروپاو آمریكا" 

اروپا و انجمنھاى اسالمى دانشجویان در آمریكا و كانادا از بخشھاى مختلف و از سایر 
برادران محترم مقیم خارج از كشور ایدھم هللا در فقد دكتر شریعتى واصل شد و چون جواب 

از جنابعالى تقاضا دارم تشكر  باشد تمام آنھا از جھاتى میسر نیست و تفكیك صحیح نمى
 )۴۴٨."(هللا ابالغ نمایید اینجانب را بھ ھمھ برادران ایدھم

ً                              نظر آقاى خمینى نسبت بھ شریعتى از این جواب كامال  آشكار است، نھ تنھا حاضر نشده                                                   
 احترامى از وى یاد كرده است و تنھا بھ این است كھ از وى تجلیل بعمل آورد، حتى با بى

" تلگرافھاى تسلیت در فقد دكتر شریعتى واصل شد"اكتفا كرده است كھ بگوید  اهجملھ کوت
رود، ھمھ  و حتى آنچنان كھ مرسوم معمول است وقتى مسلمانى از دنیا مى. ھمین و بس

از این ھم خوددارى كرده است و براى . كنند برایش از خداوند طلب مغفرت و آمرزش مى
 .یاد كرده است" در فقد دكتر شریعتى"قط یك چنین مردى نظیر دكتر شریعتى ف

كند؟ آقاى  ھمین دو مطلب مخالفت آقاى خمینى را نسبت بھ دكتر شریعتى آشكار نمى   
اى براى آقاى دكتر شریعتى بر زبان جارى  خمینى نھ تنھا حاضر نیست كوچكترین كلمھ

تلویحى از وى بھ كند و در سخنرانى ھم  بسنده مى" فقد"سازد، بلكھ از فوت او، بھ كلمھ 
آیا با یك چنین مواضعى دوستان و طرفداران . برد عنوان یك چشمھ اختالف ساز نام مى

كردند كھ نظر آقاى خمینى نسبت بھ وى چیست؟ بھ  فھمیدند و درك نمى دكتر شریعتى نمى
  .اند رسد كھ بسیارى متوجھ این مسئلھ بوده نظر مى
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 سازى بت  
ھا بھ نحوى پرورش یافتھ و خوگرفتھ  ملت ما در طول قرن چون سیستم فكرى و ذھنى   

ایم از میان خودمان و یا خارج از خودمان بتى بسازیم و بعد از آنكھ  است كھ ھمیشھ آماده
آن بت ساختھ شد، بھ گرد آن طواف كنیم و حل تمام مشكالت خود را از وى خواستار 

نیم و اولین وظیفھ ھر موحدى دورى دا با وجودى كھ ما خود را مسلمان و موحد مى. شویم
از خداھاى گوناگون عینى و ذھنى و پرستش خداى یگانھ است، ولى متاسفانھ بر اثر 

ایكھ جاى بحث آنھا اینجا نیست، در ما قابلیت ساختن انواع و اقسام  عوامل متعدد و پیچیده
تكاء و اعتماد بھ خود ما بھ جاى اینكھ با توكل بھ خداى یگانھ و ناپیدا و با ا. بت زیاد است

ھاى خود كوشش كنیم كھ مشكالت و مسائل را خودمان حل كنیم، خود را ناتوان  و توانایى
 .خواھیم كنیم و حل مسائل خود را از این وآن مى فرض مى

گیرد كھ در ما قابلیت و آمادگى ساختن بت  این نحوه تفكر از این منشاء سرچشمھ مى   
بنابراین براى راحتى كار و برداشتن مسئولیت از . است براى حل مشكل خود بشدت قوى

از یك . گردن خود، بھترین وسیلھ این است كھ بتى بسازیم و حل مشكل را از وى بخواھیم
چنین آمادگى و نحوه تفكر آقاى خمینى و یاران نزدیك وى استفاده كرده و شروع بھ 

كھ آقاى خمینى وسیلھ  ١٣۴٢خرداد  ١۵        ً                       من دقیقا  بھ یاد دارم كھ بعد از . ساختن بت كردند
در منزل حاج ) قیطریھ(ساواك بازداشت شد و در خیابان چیذر نزدیك چھار راه قنات 

برد، این شایعھ را پراكنده ساختند كھ یكى یا چند از  روغنى در بازداشت بسر مى
اى  خرداد مصاحبھ ١۵خبرنگاران خارجى آمده بودند كھ با آقاى خمینى در مورد نھضت 

بعد از اینكھ شروع بھ مصاحبھ . مترجم ھم از مأمورین ساواك بوده است. انجام دھند
آشوبد  ناگھان برمى. كند شود كھ مترجم اشتباھى ترجمھ مى كنند آقاى خمینى متوجھ مى مى

كند خودش بھ زبان انگلیسى با آنھا  و شروع مى" من نیاز بھ مترجم ندارم: " گوید و مى
كرد  كھ در پاریس حتى وقتى باخبرنگار عربى زبان مصاحبھ مى با وجودى. صحبت كردن

 .شد و از این قبیل چیزھا زیاد گفتھ مى. مترجم الزم بود كھ حرفھاى وى را ترجمھ كند
اند و  در گرماگرم انقالب ناگھان شایع شد كھ چھره و عكس آقاى خمینى را در ماه دیده   

اند نیز  اند و بر آنھا كھ ندیده ا در ماه دیدهخوردند كھ خودشان عكس وى ر بسیارى قسم مى
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چنان این شایعھ را با قوت و قدرت در سطح . اند ببینند گرفتند كھ چرا نتوانستھ خورده مى
جامعھ در داخل و خارج كشور ھمزمان پخش كردند كھ ھمھ آن را بھ عنوان یك حقیقت 

دھد كھ اینھا خرافھ پرستى  پذیرفتند و كسى ھم پیدا نشد و یا جرأت نكرد آشكارا توضیح
گیرد و امام زمان  است و یا این شایعھ كھ آقاى خمینى شبھا با امام زمان رابطھ و تماس مى

گوید چگونھ باید عمل كند و چگونھ باید مسائل و مشكالت را حل كند،  است كھ بھ وى مى
دند و با حتى بسیارى از روشنفكران و سیاسیون مذھبى آنرا پذیرفتھ و باور كرده بو

كردند كھ اگر  وجودیكھ خود اھل علم و دانش و بحث و فحص بودند، از خود سئوال نمى
ھا  روال  این جھان بر این قرار گرفتھ است كھ امام زمان مشكالت ما را حل كند و یا راه حل

را او بھ ما ارائھ دھد، پس دیگر نقش خود ما و این قوانین خلقت براى چیست و بشر براى 
ھا بھ  ھا و ستم ھا و ظلم ید دست بھ تالش و كوشش و فعالیت بزند و علیھ دیكتاتورىچھ با

 قیام برخیزد؟
در طول مدتى كھ آقاى خمینى در پاریس توقف داشت، من مرتب بین پاریس و برلین    

در آن ایام بسیارى از . ماندم آمدم، مدتى در آنجا مى كردم و ھر بار كھ بھ پاریس مى سفر مى
یان از اطراف و اكناف عالم و بھ خصوص از ایران جھت دیدار با آقاى خمینى بھ ایران

آمدند و دھكده نفلوشاتو از حالت یك دھكده آرام و خاموش بھ یك محل پر جنب و  پاریس مى
جوش و با تحركى تبدیل شده بود كھ فكر كنم در طول تاریخ خودش، چنین وضعیتى را 

سیل سیاستمداران، روحانیون، دانشجویان، خبرنگاران، . بخود ندیده بود و نخواھد دید
و . ھاى گروھى جھان بھ سوى این دھكده سرازیر بود عكاسان و گزارشگران غالب رسانھ

شود گفت كھ در آن ایام تا حدودى خود پاریس نیز در رابطھ با ازدھام خبرنگاران،  مى
استمداران چھره دیگرى بھ ھاى مختلف و نیز رفت و آمد سی عكاسان و گزارشگران رسانھ

 .خود گرفتھ بود
صدرى  من در طول مدتى كھ در پاریس اقامت داشتم با كمك دوستانى كھ بعدھا بھ بنى   

پرداختیم و اغلب اوقات  مشھورشدند بھ رتق و فتق بعضى از امور در رابطھ با انقالب مى
صدر  میھمانان آقاى بنىصدر و در منزل ایشان بودم و گھگاھى ھم از  با دوستان آقاى بنى

بودند و از نقاط مختلف بھ پاریس ... كھ اغلب از روحانیون، دانشجویان، خبرنگاران و
 .كردم آمده بودند، طبق سنت ایرانى خودمان در درست كردن چاى، پذیرایى و كمك مى

ً                                                                        اصوال  من در كار منزل و امور پذیرایى یك مقدار بى حال ھستم و در خانواده خودم ھم         
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كار پذیرایى اغلب بعھده خانم اینجانب بوده است و ھمسرم در طول حیات زندگى مشتركمان 
ولى ھنگامى كھ در منزل . این بار سنگین را بھ بھترین وجھ ممكن بھ انجام رسانده است

بردم بدون اینكھ كسى از من چیزى بخواھد داوطلبانھ خودم شروع  صدر بھ سر مى آقاى بنى
از مھمانان كردم و چند روزى كھ از این كار گذشتھ بود، روزى بدون بھ پذیرایى كردن 

وقتى مرا دید، با نگاھى بھ ) عذرا خانم(صدر  اینكھ چیزى اظھار كنم، خانم آقاى بنى
آقاى جعفرى ببینید شما براى چند روز : ام خواند و گفت ام، مسئلھ را در چھره چھره

سال است كھ مدام كارم این بوده است و  ١۶ -  ١۵اید و من  پذیرایى، از كار خستھ شده
 ١٣۵٧دیماه  ٣٠و یا شنبھ  ٢٨یكى از این روزھا كھ فكر كنم پنجشنبھ . ام خستھ نشده

صدر وارد منزل شد و  اى با آقاى بنى باشد، خبرنگار روزنامھ كیھان براى انجام مصاحبھ
و عملى آن با آقاى  پس از احوالپرسى در مورد امور جارى مملكت، انقالب و مسائل نظرى

صدر اطاق كوچكى بود كھ بھ كتابخانھ و دفتر  در منزل آقاى بنى. صدر بھ گفتگو پرداخت بنى
كار وى تبدیل شده بود و وى سالیان سال را در آن اطاق كوچك بھ كار تحقیق و مطالعھ و 

وى بحث  رفتیم در ھمان كتابخانھ با پرداخت و ما ھم كھ از آلمان بھ فرانسھ مى نگارش مى
خبرنگار كیھان كھ اكنون . شد كردیم و اغلب در ھمانجا نیز از افراد پذیرایى مى و گفتگو مى

دانست كھ  ام، ولى وى یكى از خبرنگاران زبده و مطلعى بود و مى نامش را فراموش كرده
چگونھ باید بھ آن چیزى كھ در نظر دارد برسد، با زیركى خاصى كار خود را در انجام 

 .كرد تعقیب مىمصاحبھ 
صدر  با آقاى بنى - كتابخانھ  - خبرنگار كیھان مصاحبھ و گفتگو را در ھمان اطاق كوچك  

شروع كرد و در مورد مسایل مختلف مملكتى و نظرات ایشان در مورد حكومت اسالمى، 
بھ گفتگو نشست كھ قسمتھایى از آن گفتگو و ... اقتصاد اسالمى، آزادى مطبوعات و قلم و

. آمده است ١٣٧۵بھمن  ١روزنامھ كیھان، یكشنبھ،  ١٠۶١٨ر شماره مصاحبھ د
كرد از جملھ نظر ایشان  صدر سئوالھاى گوناگونى مى خبرنگار در ضمن اینكھ از آقاى بنى

طرح : "صدر در جواب گفت آقاى بنى. را در مورد مبانى حكومت اسالمى خواستار شد
ً             تئوریك حكومت اسالمى را من شخصا  تھیھ كردم و  . مبانى و اصولش را ھم منتشر كردیم                             

كھ مسئلھ براى اولین بار مطرح شد، آقاى خمینى ابتكار كردند و آنرا بھ  ١٣۴٧البتھ در سال 
كنم تا اھل فكر بنشینند و در  این اساس را مطرح مى: " صورت درس عنوان كردند و گفتند

 ..."باره اصول و فروعش بحث كنند
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بھ بیان اصول حكومت اسالمى پرداخت و گفت كھ اصول صدر  بعد از این آقاى بنى   
بعد از آن از . حكومت اسالمى ھمان اصول دین اسالم و ھمان پنج اصل اصول دین است

صدر بھ پاسخگویى  سیستم اقتصادى و روابط تولید و سرمایھ سئوالھایى كرد و آقاى بنى
 : صدر گفت بنىدر مورد لزوم ارائھ نظریھ حكومت اسالمى آقاى . آنھا پرداخت

من طرفدار این عقیده ھستم كھ ھرگونھ سانسور چھ با مسایل ذھنى و چھ با وسایل عملى و " 
بھ نظر ما ھر كھ ھر چھ . عینى، مخالفت قطعى با اسالم و مخالف نص صریح قرآن است

گذاریم و از عموم  بھ ھمین جھت ما حكومت اسالمى را بھ بحث مى. خواھد منتشر كند مى
نتیجھ نھایى بستگى بھ رأى عموم . یم كھ نظریات موافق و مخالف خود را ارائھ دھندخواھ مى

 ".دارد
این روزھا عكس شاه  :صدر سئوال كرد ھا، خبرنگار كیھان از آقاى بنى در ضمن این بحث 

گذارند، نظر شما در این مورد  ھاى دیگرى را بھ جاى آن مى آورند و عكس را پایین مى
ایم كھ عكس یكى را پایین بیاورند و عكس  ما انقالب نكرده: " در گفتص چیست؟ آقاى بنى

مجسمھ سازى و تصویر كشیدن در اسالم حرام . دیگرى را باال ببرند و جاى آن قرار گیرد
ایم كھ توحید اساس كار قرار گیرد و ضابطھ بھ جاى رابطھ حاكم  است و ما انقالب كرده

 .شود
. مشغول بحث و مطالعھ و كارھاى جارى دیگر بودیم مصاحبھ تمام شد و ما ھمچنان   

خبرنگار كیھان از مصاحبھ خود گزارشى تھیھ كرده و بھ روزنامھ كیھان مخابره كرده بود 
صدر را در صفحھ اول چنین  اى مصاحبھ آقاى بنى و روزنامھ كیھان ھم بھ طرز ماھرانھ

 : تیتر كرده بود
فان حكومت اسالمى بھ رأى عمومى گذاشتھ با نظرخواھى ازموافقان ومخال:صدر بنى" 

 ."نباید عكسى را پایین بیاورند و عكس دیگرى را باال ببرند. شود مى
بعد از اینكھ این مطلب بھ صورت تیتر درشت، در صفحھ اول روزنامھ كیھان در ایران    

ا دوشب دانم درست یك شب و ی انتشار پیدا كرد، این تیتر مثل توپ صدا كرد و بالفاصلھ نمى
صدر بھ  بعد از غروب آفتاب تلفن آقاى بنى. صدر بودم بعد بود كھ من باز در منزل آقاى بنى

منظور باغ نوفل لوشاتو (صدا درآمد، گوشى تلفن را برداشتند، گفتند كھ تلفن از باغ است 
صدر صحبت  خواھد با آقاى بنى و احمد آقا پشت خط است و مى) محل اقامت آقاى خمینى

ما از لحن . صدر گوشى را برداشت و با احمد خمینى شروع بھ صحبت كرد اى بنىآق. كند
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احمد آقا : صدر متوجھ شدیم كھ اتفاقى افتاده است و مسئلھ از چھ قرار است جواب آقاى بنى
اید؟ آقاى  اى است كھ شما كرده صدر این چھ مصاحبھ صدر پر سید، آقاى بنى از آقاى بنى

ام و  اى كرده اى، چھ شده است؟ من با كیھان مصاحبھ مصاحبھ صدر در جواب گفت، چھ بنى
اید  ام، حاال چھ اتفاقى افتاده است؟ احمد آقا گفت، شما در مصاحبھ گفتھ نظرات خودم را گفتھ

صدر گفت  آقاى بنى) ۴۴٩(نباید عكسى را پایین بیاورند و عكس دیگرى را باال ببرند: كھ
ایم  مگر ما انقالب كرده. ى دارد و مگر غیر از این استام، مگر چھ عیب بلھ من این را گفتھ

ایم كھ توحید اساس كار قرار بگیرد و  كھ عكسھاى دیگرى را باال ببریم؟ ما انقالب كرده
. صدر شما متوجھ نیستید خیر آقاى بنى: بعد از آن احمد آقا گفت. ضابطھ جاى رابطھ بنشیند

صدر فشار  و بدین صورت بھ آقاى بنى" شود از بین برد تا بتى نسازى، بتى را نمى"
داند، مخبر كیھان را دوباره بخواھد و حرفش را  آورد كھ ھر طور كھ خودش صالح مى مى

این مھمترین عالمتى بود كھ در آن روز ظاھر شد و . بھ نحوى كھ زننده نباشد تصحیح كند
. روى آن گذشتیم صدر در آن روز بھ آن توجھى نكردیم و سرسرى از نھ ما و نھ آقاى بنى

با . گذاشت و نھ آقاى خمینى صدر آنرا بیشتر بھ حساب خود احمد آقا مى البتھ آقاى بنى
داد، كمتر آن  وجودى كھ آقاى خمینى گھگاھى عالئمى دال بر مكنونات قلبى خود، بروز مى

بھ . شد عالئم موجب آگاھى سیاستمداران، روشنفكران و سایر طبقات مردم از وى مى
 :پردازم مورد در نفى نھضت ملى و دكتر دمحم مصدق و روشنفكران مىآخرین 

. آقاى طالقانى را دیدم، آنجا بود. شبى براى دیدن او بھ مدرسھ رفاه رفتم. در اوایل كار بود" 
گفت بخوانید، اگر . شوراى انقالب را بھ من داد) یادم نیست(متن آئین نامھ یا اساسنامھ 

روید، بھ نظر او برسانید،  آن بكنید و حاال كھ نزد آقاى خمینى مىبینید در  اصالحى الزم مى
متن را خواندم و . من ھنوز عضو شوراى انقالب نبودم. تصویب كند بھ اجراء بگذاریم

اى داشت كھ نھضت مردم ما از نھضت  متن مقدمھ. بعضى اصالحات در آن بعمل آوردم
اش  قیافھ... شود و ملى كردن نفت مىموفق بھ  ١٣٢٩اسفند  ٢٩در . شود تنباكو شروع مى

گذارم  نمى. فریاد برآورد این نھضت ھیچ ربطى بھ قضیھ نفت ندارد. سخت برافروختھ شد
. این نھضت اسالمى را كھ روحانیت رھبرى كرده است، بھ قضیھ نفت و مصدق بچسبانند

توى گفتم در آن نھضت نیز روحانیون شركت كردند، مراجع بر وجوب ملى كردن نفت ف
در این . مردى مثل آیت هللا حاج دمحم تقى خوانسارى مرجع بود و در نھضت فعال بود. دادند

زندانھاى شاه را اینان پر كرده بودند و قربانیانش . اند نھضت نیز روشنفكران زحمت كشیده
اند، ھر چھ كرده است روحانیت كرده  پاسخ داد، خیر ھیچكار نكرده. اغلب از اینھا بودند
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. اى كھ در پاریس بودیم، مژدگانى رفتن شاه را از شما گرفتم بھ او گفتم در آخرین ھفتھ. است
نھ تنھا معمار وحدت روشنفكر و روحانى . قرار شد با شما ھمواره با صراحت حرف بزنم

اید خراب كنید، بلكھ بدون روشنفكران قادر بھ اداره كشور  اید و نباید آنچھ ساختھ شما بوده
شوند از موقعیت ھمكارى و ھموزنى بھ موقعیت مادونى و  نھا ھم حاضر نمىشوید و آ نمى

خواھند انقالبى  گویید، اینھا مى گفت، احمد آباد را چھ مى. فرمانبرى توأم با تحقیر، پایین بیایند
اش درباره  حرفھاى نوه مصدق در احمد آباد، یك كلمھ. اند، بدزدند را كھ مسلمانان كرده
كنند، مفت  اش درباره دست گرفتن قدرت بوده است كھ فكر مى ھمھمصدق نبوده است، 
  )۴۵٠"(خیر نخواھم داد. بدست آنھا خواھم داد

با توجھ بھ ھمھ نکاتی کھ خمینی با ایماء و اشاره و یا مستقیم در مورد دکتر مصدق گفتھ 
ه، مشخص است کھ خمینی در ھر مناسبت و حتی نکتھ ای کھ در فوق بنی صدر ذکر کرد

اما اینکھ ما نخواستیم و یا . ظر خود را نسبت بھ مصدق و ملیون ابراز داشتھ استن
نتوانستیم بھ موقع و در برھھ ای از زمان آن را درک کنیم، علت را باید در جای دیگر 

  .   جستجو کرد 

      ۵٧ انقالب سرچشمھ در  فاحش اشتباه یا و غفلت دو
  
روحانیت، بافت روحانیت در ایران در دوران قبل در این فصل بھ شناخت کافی نداشتن از  

بھ دو غفلت و یا اشتباه فاحش در سرچشمھ اما . تجربھ پرداخت شده استاز انقالب و چند 
نشده است و اکنون بھ منظور تکمیل  ای در باره روحانیت بطور ملموس اشاره ۵٧ بانقال

  : بحث  بھ دو غفلت و یا اشتباه فاحش کھ عبارتند از
توجھ نکردن بھ : سرایت دادن روش و منش اقلی از روحانیت بھ کل روحانیت و دوم :یکم 

                                          ً                 پیشینھ روحانیت و بویژه آقای خمینی، اجماال  پرداختھ می شود  

  روحانیت کل بھ روحانیت از اقلی منش و روش دادن سرایت :یکم 
  

ً                                                      معموال  ما بسیار از تاریخ و تجربھ تاریخی سخن بھ میان می آوریم  بھ خود و  و.      
دیگران می گوئیم کھ در امور مختلف با توجھ بھ تجربھ تاریخی باید عمل کرد و از آموزش 
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اما متأسفانھ، در جامعھ ما نھ در گذشتھ و نھ . ھای تاریخی تجربھ گرفت و درس آموخت
در حال با وجودی کھ زیاد از تجربھ تاریخی حرف زده می شود، کمتر کسی بھ دنبال تجربھ 

ز تاریخ است و ھر کسی در پی معشوقھ رؤیائی، تخیلی و ذھنی و یا گروه، حزب و گرفتن ا
تجربھ ھای تاریخی فراوان و ذیقیمتی در اختیار بوده و ھست، اما کیست . دستھ ای خویش

تجربھ گیرند؟ آیا ما در تاریخ مشاھده نکرده ایم کھ فقھا و مراجع در حاکمیت بر مردم و 
اند؟ در طول تاریخ و در بین مسلمانان از شیعھ و سنی،  کم بودهدولتھا سھیم و یا خود حا

اند، اگر چھ خود، شاه و حاکم  شده فقھا و علمای دین بخشی از حاکمیت محسوب می
اند، ولی بخشی از حاکمیت در دستشان بوده و تا حدودی شاھان و حاکمان را تحت  نبوده

اند و اگر شاھی و یا حاکمی  برده اب میاند و شاھان و حاکمان از آنھا حس نفوذ خود داشتھ
اند و لذا  شورانیده خواستھ از نفوذ آنھا جلوگیری کند، بھ نحوی توده عوام را بر آنان می می

چون دولت نیازمند مشروعیت بوده و یکی از . اند شاه و فقھا، الزم و ملزوم یک دیگر بوده
بوده، روحانیان در ازاء دادن  مشروعیت ھایی کھ دولت بدان نیاز داشتھ، مشروعیت دینی

  کرده این مشروعیت و نقش واسطھ میان دولت و رعیت، بخشی از حاکمیت را تصدی می
بھ عبارت دیگر فقیھ بمعنای .  کرده اند   و احکام دین را با ایجابات قدرتمداری سازگار می

ر در دستگاه کسی کھ اھل فتوی و نامزد والیت، آنھم والیت مطلقھ باشد،  برای اولین با
خالفت اموی و عباسی پیدا شده است و کارش از خود بیگانھ کردن دین در بیان قدرت، 
برای تنظیم رابطھ مسلمانان با قدرت و اطاعت محض از دستگاه خالفت و توجیھ استبداد 

و . و ضد قدرت است ھاصل فقھ قران است کھ از وحی سرچشمھ گرفت. فراگیری بوده است
دست بھ . و ممکن نیست آن را با قدرت ھمآھنگ کرد ضد قدرت استچون قرآن و وحی 

از قرآن با قدرت پیوند  ساختن فقھ بریده از قرآن زده شد و این فقھ ساختھ شده و بریده
و ھم امام علی و امام باقر و ) ص(بھ ھمین علت است کھ ھم پیامبر اکرم. داده شد

وافق نبود و یا مخالف قرآن م کھ با قرآنچھ از زبان ما نقل شد  گفتھ اند کھ ھر) ع(صادق
ھ موجود ساختھ شده بریده از حال با این فق. ن از ما نیست و باید بھ دیوار زده شودبود، آ

م و جنایتی محملی دارد و یا می شود ساخت و بر عکس ھر ظلم و ربرای ھر ج قرآن کھ
  .  حق و شرعی قلمداد کردستم و ناحقی را 

را بھ خوی قدرت پرستی سوق داده و خود با قدرت ھماھنگ  فقھای قدرتمدار، مردم
شده و برای مشروعیت دادن بھ قدرت، احادیث و روایات را اصل، و قرآن را فرع آن قرار 
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 )٤٥١(دادند و حتی کنار گذاشتند و یا بھ قول طباطبائی صاحب المیزان فقھ بریده از قرآن 
در صورتی کھ قرآن باید  )٤٥٢(ی استعدالت اجتماعو یا بھ قول مطھری فقھ بریده از

. صحت احادیث و روایات را تصدیق کند و نھ اینکھ قرآن بھ احادیث و روایات سنجیده شود
بھ این . شود، چون خود ضد قدرت است زیرا با قرآن قدرت ساختھ نمی! چرا چنین شد؟

فقھ علت است کھ برای ساخت قدرت بنام دین، فقھای حکومتی و قدرتمدار بھ سراغ 
امیھ و  قدرتھای حاکمھ در دوران بنی. دھند روند و در حقیقت آن را اصل قرار می می
عباسی، بعد از آنکھ بھ نام دین و رسول خدا، حکومت را در دست گرفتند، ھر چھ خود   بنی

کردند کھ چنین و چنان باشد، بنام رسول خدا توسط فقھای در  در دل داشتند و یا آرزو می
جعل احادیث و روایات چنان گسترش و اصل قرار . قالب احادیث جعل کردندخدمت حاکم،در 

داده شد، کھ قرآن کھ در اسالم اصل بود، از متن زندگی خارج گشت و جایش را احادیث و 
  .  آوردند و در فقھ، روایت جای قرآن را گرفت روایات گرفتند کھ دلخواه قدرت حاکم را برمی

  

   خمینی آقای بویژه و روحانیت پیشینھ بھ نکردن توجھ :دوم
  
در طول تاریخ بخش ناچیزی از روحانیون فقھا و مراجع در حکومت دخالت نداشتھ و یا   

این تجربھ تاریخی از دوران ھای گذشتھ، نظیر دوران امویان، عباسیان، . اند سھیم نبوده
روحانیون کھ نھ ین تعداد اقل از سرایت دادن ا. تا بھ امروز وجود داشتھ است... صفویان و

                               ً       ً                                        بھ خاطر آموزش ھای فقھی کھ فطرتا  و ذاتا  طرفدار آزادی و استقالل و حقوق ملت بودند 
زیرا فقھ  .را بھ تمامی روحانیون تسری دادن، خطر بزرگی در بر داشتھ و خواھد داشت

موجود بھ ھر جرم و جنایت و غارتگیری مشروعیت می بخشد و آن را مباح می کند و 
سیاسیونی کھ سبقھ  .ھ ھر حق و عدالتی را ظلم و بی عدالتی جلوه می دھدقادر است ک

لی، اطالع کافی و شافی از دینی داشتند نظیر نھضت آزادی و یا بخشی از اعضای جبھھ م
ط برحوزه ھای دینی و مراجع دینی نداشتند و بیشتر علم و اطالع آن ھا از قران لفقھ مس

این دستھ از . وزوی در تقابل و بیگانگی بودسرچشمھ می گرفت کھ با فقھ موجود ح
سیاسیون با سبقھ دینی و مذھبی با احادی از روحانیون نظیر آیت هللا انگجی، طالقانی، 

مأنوس و مراوده داشتند و کمتر با مراجع حوزوی حشر و نشر و یا ...زنجانی و سید رضا
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. انیون سرایت  داده شدو لذا این اقل انگشت شمار روحانیون بھ کل  روح. مأنوس بودند
این امر آن ھا را از خطر بزرگ غافل کرد کھ وقتی رھبری سیاسی بھ گرد یک مرجع تقلید 
جمع شود، او با آن طرز تفکر و آن روش و منش کار خود را ادامھ می دھد و طبیعی است 
وقتی آب بھ جوی چنین شخصی افتاددراولین فرصت از ھمکاران و ھمقطاران و ھمفکران 

  . زوی خود استفاده خواھد کرد و نھ از سیاسیون مذھبیحو
از این اشتباه فاحش کھ بگذریم از پیشینھ آقای خمینی علم و اطالع درستی نداشتند و یا  
نخواستند کھ بھ دنبال پیشنھ و طرز تفکر وی بروند و یا الزم نمی دیدند کھ بھ دنبال زمینھ 

اگر شما بھ رفتار تمام  .شینھ اش با خبر شوندای عملی و نظری آقای خمینی بروند و از پی
و متجاوزان بھ حقوق انسانھا، نظیر ھیتلر، استالین، مائو، رضاشاه، دمحمرضا  دیکتاتورھا

عالم تحت ھر نام و اسمی نگاه کنید، در ھر  دیکتاتورھاای و سایر  شاه، خمینی، خامنھ
نشینی کردند و یا در جای خود  قبمرحلھ وقتی مردم و نیروھای آزادیخواه، در برابر آنھا ع

زمینھ را برای تجاوزھای بعدی  اند و با قدرت بیشتری م جلو آمدهایستادند، آنھا یک قد
نشینی تاکتیکی و خریدن زمان با قدرت بیشتر قدم  اند و بھ ھمین نحوعقب خود، ھموار کرده

توری پرولتاریا، دیکتا ،کھ موفق بھ استقرار حاکمیت مطلق بھ قدم بھ جلو آمده تا این
کھ ھیچکس مطلق نیست  حال با توجھ بھ این. اند شده.... دیکتاتوری والیت مطلقھ فقیھ و یا

آیا . و ھمۀ انسانھا نسبی ھستند والجرم مصون از اشتباه و خطا نیستند، چھ باید کرد
کسی اعتنا نکرد و زیر رھبری و مدیریت جامعھ زد کھ در این  بایستی بھ قول و فعل ھیچ

الزم است کھ رھبری و مدیریت جامعھ ! شود و یا خیر صورت سنگ روی سنگ بند نمی
  مورد پذیرش باشد، اما مراقب بود کھ از خالل مدیریت و یا رھبری دیکتاتور زائیده نشود؟    

اگر بخواھید رھبری و اداره امور خود را بھ کسی واگذار کنید، ھمیشھ بایستی بھ عمل   
در واگذاری امور بھ . توجھ داشتھ باشید و نھ بھ حرف آنھا... شخص، حزب، سازمان و

اشخاص در ھر موردی بایستی بھ اعمال آنھا توجھ شود و نھ بھ حرفھای خوش و زیبای 
در ابتدای کار با حرفھای زیبا و خوش خط و خال مردم را اغفال  دیکتاتورھازیرا ھمۀ . آنھا
کسانی کھ . لب سخنان آنان زیبا و فریبنده استکنند و حتی در دوران دیکتاتوری نیز غا می

آنھا مورد   مسئول اداره امور اجتماع می شوند بایستی تا جائی کھ ممکن است گذشتھ
قادر نیست در طوالنی مدت طرز تفکر و رفتار و  ھیچکسچون . بررسی قرار گرفتھ باشد
اگر . گیرد بھ گردن میانسانی کھ امروز مسئولیت امور مھمی را . کردار خود را پنھان کند
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ھایش  کنید کھ وی مطابق با طرز تفکر، اندیشھ و آرزو و خواستھ  توجھ کنید، مشاھده می
ً     گیرد و بعدا  اگر  اش شکل می کند و اندیشھ انسان ابتداء فکر می. کند اگر بتواند عمل می            

این برای  بنابر. اش را بھ عمل درخواھد آورد امکانات با وی یار باشد، آن فکر و اندیشھ
این . واگذاری امور بھ ھر کس، قبل از واگذاری بایستی او را مورد آزمایش قرار دھید

آزمایش بدین معنا نیست کھ جلسھ امتحانی بگذارید و او را مورد، سؤال و جواب قرار 
اش را در ترازوی آزمایش قرار دھید و اگر وی از این  دھید بلکھ بدین معنا است کھ گذشتھ

شود امور خود را بھ او واگذر کنید و این تازه پایان خط  آنوقت می. روز بدر آمدامتحان پی
ھای مختلف از راه  نیست بلکھ بعد از واگذاری ھم باید مواظب بود کھ در اثر وسوسھ

بنابراین اعتماد بھ ھر کس پیش از آزمایش او زبونی و ناتوانی . راست منحرف نشود
زمایش در مورد آقای خمینی عمل شده بود، ما ھم مالحظھ کنید اگر ھمین یک آ. است

ھا در مورد رفتار و طرز فکر آقای  انبوه اطالعات و داده. اکنون در وضعیت دیگری بودیم
خمینی در حوزه قم و بویژه در دوران نھضت ملی شدن صنعت نفت و زمان رھبریت 

مھ حکایت از این ، ھ۴٢خرداد سال ١۵هللا بروجردی بر حوزه و حتی بعد از واقعھ  آیت
ً                             افکند، ھمان است کھ قبال  از رفتار و اندیشھ وی مشاھده  دارند کھ آن چیزی را کھ وی پی                       

در زیر بطور فشرده و مختصر پیشینھ و زندگی خمینی از تولد تا مرگ را مطالعھ . شده بود
  . خواھید کرد

  خمینی آقای پیشینھ
  
وسوی خمینی مشھور شد، اول مھرماه هللا م هللا مصطفوی کھ بعد ھا بھ روح سید روح  

هللا روحانی و  سید مصطفی، پدر سید روح.  خورشیدی   در خمین بھ دنیا آمد ١٢٨١
جالب و یا طنز )  ٤٥٣.(است مجتھد ساکن خمین بود و پدربزرگش سید احمد ھندی بوده

سرخ و  ایران و استعمار«ای در روزنامھ اطالعات با عنوان  مقالھ تاریخ اینجاست کھ وقتی
منتشر  )٤٥٤( با نام مستعار احمد رشیدی مطلق١٣۵۶دی  ١٧در شماره شنبھ » سیاه
              ً                                                            كھ در آن صریحا  بھ روحانیت و آقاى خمینى اھانت شده بود و آقاى خمینى را شخصى . شد

ماجراجو، مخالف پیشرفت علم، سرسپرده بھ استعمار انگلیس و با سابقھ مجھول 
شاه را در سراسر مقالھ موجى از خشم و انزجار علیھ این . قلمداد كرده بود» ھندى«
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كشور  برانگیخت وموجب سرعت بخشیدن بھ پیروزی انقالب و فروپاشی سلطنت در 
اما بعد  از پیروزی انقالب و مشخص شدن اینکھ آقای خمینی ھندی االصل بوده . ایران شد

و یا سخنی در   و این بھ خوبی آشکار است  کھ ھر عمل. است، صدای احدی در نیامد
وی دوران ابتدائی   .زمان مناسب خود اثر گذار است  و در غیر آن نتیجھ عکس دارد

حوزوی را در شھر خمین گذرانده و سپس برای ادامھ تحصیل بھ قم مھاجرت کرده و از 
اما  . جملھ در درس مرحوم عبدالکریم حائری بنیانگزار حوزه علیمھ قم شرکت کرده است

ش، حوزه قم و مرجعیت را  سید صدرالدین ١٣١۵مرحوم حائری در بھمن بعد از درگذشت
صدر، سید دمحم حجت و سید دمحم تقی خوانساری کھ بھ آیات ثالث مشھور شدند، در دست 

و چون مرجعیت عامھ .  و لذا قم تا حدودی مدیریت و تمرکز خود را از دست داد. گرفتند
ود، نزدیک بود کھ مرجعیت از قم بھ نجف یعنی سید ابوالحسن اصفھانی در نجف ساکن ب

 .                     شاه و حکومت وقت ھم در این جھت کوشش می کردند. دوباره منتقل شود
برای معالجھ فتق خود از بروجرد بھ تھران رفت،  ش١٣٢٣آذر آیت هللا بروجردی کھ در   

د ازبھبود کسالتشان بھ صدر و خمینی و  بعضی زعمای دیگر از ایشان دعوت کردند کھ بع
و  سر انجام ایشان  را راضی . قم بیایند، و بھ مدیریت و مرجعیت قم سرو سامانی بدھد

 ١٣٢٥سید ابوالحسن اصفھانی در ھنگامی کھ . کرده و ایشان ھم این دعوت را می پذیرد
سال تا  ١۵دار مرجعیت شیعیان گشت و بھ مدت  درگذشت، مرحوم بروجردی عھده

با اینکھ آقای .  کھ رحلت کرد، مرجعیت تام و تمام در ایشان متمرکز بود ١٣٤٠فرودین
اما این نگرانی را ھم . خمینی ھم در دعوت از بروجردی برای آمدن بھ قم مؤثر بوده است

کھ سھ تا آقا چھارتا بشود، و باورشان ھم نمی آمد کھ بروجردی بتواند کاری از « داشتھ 
آقای « :  وجردی بھ قم آمده بود روزی ایشان می گویدپیش برد  ولی بعد کھ آقای بر

درس ایشان جوری است کھ طلبھ ھا غیر مستقیم . بروجردی بیست سال دیر بھ قم آمد
  ) ٤٥٥(»" بدون اینکھ بفھمند می بینند مجتھد شده اند

آقای خمینی در دوران مرحوم بروجردی تا غائلھ فدائیان اسالم یکی از نزدیکان    
حتی یکی یا دو بار از طرف . بھ نوعی وزیر خارجھ اش بھ حساب می آمد بروجردی و

یک باری کھ در مورد بھا ئیان بھ دربار پیش شاه . بروجردی با شاه مالقات کرده است
بلھ من بھ اعلیحضرت گفتم کھ شاه فقید، پدر «رفتھ خودش برای حائری نقل کرده و گفتھ 

اآلن ھم مردم ایران ھمان جریان را ...بھ طویلھ بستند تاجدار فقید شما این گروه ضالھ را داد
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. آقای خمینی شما اآلن را با آنوقت مقایسھ نکنید: شاه آھی کشید و گفت. از شما ا انتظار دارند
اآلن حتی وزیر ...آن وقت ھمھ وزرا وھمھ رجال  مملکت از پدرم حرف شنوی داشتند

  ) ٤٥٦( »دربار ھم از من حرف شنوی ندارد 
در قم با  )سید مجتبی میر لوحی (دوران بروجردی فدائیان بھ رھبری نواب صفوی  در  

طرح حکومت اسالمی و اجرای دستورات شرع دست بھ ایجاد آشوب و بلوا زدند و بھ 
آن ھا در صدد بودند کھ بروجردی را وادار بھ . بروجردی ھم گھگاھی اھانت می کردند

آن ھا را سر جایشان نشاند و از قم ھم آن ھا را نظریات خود کنند و بروجردی در نھایت 
    .پیوستندبھ کاشانی  ١٣٢۵آن ھا وقتی از بروجردی طرفی نبستند در سال. بیرون راند

با ادعای ایجاد حکومت اسالمی و اجرای قوانین  ١٣٣۴تا   ١٣٢۴فدائیان در سالھای   
حدادپور، ھژیر، رزم شرع  بھ ترور روی آورند و تعدادی از جملھ کسروی و منشی اش 

. وزیر وقت نا فرجام ماند آرا، را ترور کردند و ترور سید حسین فاطمی حسین و عال نخست
نواب صفوی و چند نفر از ھمرزمانش بھ دلیل اقدام بھ ترور نافرجام   ١٣٣۴ دیماهاما در 

اشتند کھ آن ھا مانیفست و یاکتابی بنام راھنمای حقایق  د. حسین عال  دستگیر  و اعدام شد
راھنمای حقایق، کتاب . بھ نوعی چیزی شبیھ بھ کتاب حکومت اسالمی آقای خمینی است

 ١٣٢٩ایدئولوژیکی حکومت اسالمی بود کھ توسط سید مجتبی نواب صفوی در اوایل آذر 
بعد از غیرقانونی شدن گروه فدائیان اسالم و . تجدید چاپ شد ١٣٣٢چاپ شد و در 

ھای این کتاب توسط حکومت پھلوی  ، تمامی نسخھ١٣٢۴ل دستگیری افراد گروه در سا
نشر «، بھ صورت زیرزمینی و با اسم مستعار ١٣۵٧این کتاب در دی ماه . آوری شد جمع
. ، توسط سیدھادی خسروشاھی، تجدید چاپ شد و در سراسر کشور توزیع  گردید»نذیر

را بھ سمت  سیاست و  اکبر ھاشمی رفسنجانی ای و علی این کتاب   افکار سیدعلی خامنھ
روش مرحوم بروجردی دخالت نکردن در امور سیاسی  .حکومت اسالمی سوق داده است

مذھبی دستور می داد بھ حکومت و باید حکومت و یا ھیئت حاکمھ ھم «بود اما در امور 
   )٤٥٧(» .دستور او را انجام بدھد

موافق مشی سیاسی فدائیان   خمینیدر جریان اعدام نواب و یارانش، مسلم است کھ آقای   
ام آن ھا جلوگیری شود اما ای فراوانی بھ کار برد تا از اعدو حتی کوشش ھ. بوده است

                                   ً                                      موفق نمی شود و بر ای خالصی آنھا شخصا  بھ بھبھانی،  صدراالشرف و  حاج آقا رضا 
 مرحوم آیت هللا سید دمحم باقر سلطانی. رفیع نامھ می نویسد کھ آن ھم مؤثر نمی افتد



٣٧٥     

  

برای کمک بھ فداییان اسالم مخصوصا « آقای خمینی : طباطبایی یاد آور می شود
البتھ مقداری بھ . من در امر فداییان اسالم بسیار کوشا بودم. کوشید آزادیشان خیلی می

 )۴۵٨(» خاطر تذکرات امام خمینی
نواب و هللا بروجردی نقل کرده کھ در جریان اعدام   علی دوانی در کتاب شرح حال آیت  

هللا بروجردی  چھ کنم کسانی را در بیت آیت«: یارانش، امام با ابراز تاسف فرمودند
در حقیقت مشی سیاسی   ».کنم روم و اقدام می توانم کاری کنم، البتھ می اند کھ نمی گذاشتھ

نواب صفوی با آقای خمینی یکی بوده است، با این تفاوت کھ آقای خمینی زمان و امکانات 
می . را می سنجید و بر اساس آن عمل می کرد ولی نواب فاقد چنین بصیرتی بودرا  خود 

شود گفت کھ مشی و روش نواب و خمینی یکسان است با این تفاوت کھ خمینی ھمان 
  . نواب صفوی با ھمراه داشتن قدرت مرجعیت است

: دبعضی از روحانیون کھ بروجردی را بھ موضع گیری حاد تشویق می کردند، می گوی  
حاال می گوئید شاه را بیرون کنیم و چھ کسی را بھ جایش بگذاریم؟ و بھ شخص معممی 

در جریان ) ۴۵٩(این ھمان دکتر اقبال است با ریش و عمامھ : اشاره می کند و می گوید
دستگیری فدائیان حتی عده ای از آنھا می خواستند کھ در منزل بروجردی بروند وبست 

ا راه نداد و در اعتراض بھ بروجردی کھ چرا این افرادی کھ بنشینند کھ بروجردی آن ھ
این آقایان « :گویند خواھان حکومت اسالمی ھستند نپذیرفتید ؟ ایشان در جواب می

فقیھ ومدرس دیگری . خواھند شاه را بردارند ولی امثال شما را بھ جای او بگذارند می
اشکال بزرگ این : گویند جواب میهللا بروجردی در  پرسد، مگر چھ اشکالی دارد؟ آیت می

شود  افتد، با این اسلحھ می امر در اینجا است کھ شاه با اسلحھ توپ و تفنگ بھ جان مردم می
مقابلھ کرد ولی اگر شما بھ جای او نشستید، اسلحھ شما ایمان و عقاید مردم است کھ بھ جان 

د و لذا دین و ایمان مردم بھ بازی توان بھ راحتی مقابلھ کر با این اسلحھ نمی. اندازید مردم می
  ) ۴۶٠(» .شود گرفتھ می

ّ                                                          حاج اسمعیل مع زی پیشکار مرحوم بروجردی نقل کرده است، کھ در دوران فدائیان                  
اسالم، آنھا بدفعات بھ آقای بروجردی مراجعھ کرده و از حکومت شکایت کردند در ھمین 

آقایان صدر و سید دمحم تقی خوانساری  هللا کاشانی ھم بھ قم آمد و میھمان زمان نوبتی آیت
ّ                                 ام ا مرحوم بروجردی مقابلھ با شاه و . کرد بود و برای مقابلھ با شاه و مصدق تالش می  

کھ در ھمان روزھا آقای خمینی بھ منزل مرحوم بروجردی آمد و  مصدق را نپذیرفت تا این
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َ                    اظھار داشت کھ ما بایستی این م ردیکھ را بیرون کنیم خمینی پرسید آیا شما  بروجردی از.                             
ّ                                 ام ا این مردیکھ صالحیت ندارد و باید ! خواھی شاه بشوی؟ خمینی اظھار داشت خیر می  

بخدا قسم اگر شما بھ دوران برسید نھ مردم « :مرحوم بروجردی در جواب گفت. برود
» .شان ھستند و نھ صاحب مال و آبرویشان، بروید دنبال کارتان صاحب زن و خانواده

نی با فدائیان اسالم و آیت هللا کاشانی  دوستی و رابطھ نزدیکی داشتھ  وزمانی خمی) ۴۶١(
کھ منتظری  برای معالجھ چشم خود بھ تھران می رود خمینی بھ او می گوید کھ پیش 

  )۴۶٢.(کاشانی بروید کھ او توصیھ می کند  و از اخالق ایشان ھم استفاده کنید
و مریز  تا حدودی ادامھ داشت اما بعد از  رکجدا ٣٢رابطھ خمینی با بروجردی تا کودتای   

کودتا بقائی و کاشانی عده ای را برای ضدیت با دولت زاھدی فرستاده بودند قم کھ در منزل 
بروجردی بست بنشینند و بروجردی بھ شھربانی دستور می دھد کھ بیایند و آنھا را از 

می کنند کھ این برای شما و خمینی و شیخ مرتضی حائری اعتراض . منزلش بیرون کنند
حوزه بد است آقای بروجردی ھم اوقاتش تلخ می شود و سخت بھ آنھا برخورد می کند و 
                                                                     ً رابطھ آقای خمینی با بروجردی قطع می شود وخمینی و مرتضی حائری طرد و اصال  

از این زمان بھ بعد خمینی از بروجردی دور می ) ۴۶٣.(مبغوض آقای بروجردی شدند
ً                                   د خشم وی قرار می گیرد و تقریبا  تا فوت مرحوم بروجردی خانھ نشین می شود و مور                               

  .  شود
هللا بھبھانی و سیدضیاءالدین طباطبایی  هللا کاشانی، آیت آقای خمینی با فدائیان اسالم آیت  

 ٢٨فکر و ھم نظر بوده بویژه در مورد کودتای  مامور ھرابطھ داشت و در بسیاری از 
مرداد رابطھ و ھمکاری داشتھ و بھ لحاظ سیاسی  ٢٨لی کودتای مرداد و با سران داخ

درخط کاشانی، بھبھانی، بقایی و سید ضیاء عاملین آماده کردن جبھھ داخلی برای انجام 
روز پیش از رفتن شاه، سلیمان خان بھبودی کاغذ استعفای  .مرداد، بوده است ٢٨کودتای 

آقایان رشیدیان ھا، عده ای از دارو و ) ۴۶۴(اعلیحضرت را بھ سید ضیا نشان می دھد
و این دارو ) ۴۶۵.(دستھ ی کاشانی  و میر اشرافی در منزل سید ضیاء جلسھ می کنند

هللا بھبھانی، بقائی و سیدضیاءالدین طباطبایی کھ از ھمفکران خمینی  دستھ کاشانی، آیت
قبضھ کرد  و وقتی ھم خمینی قدرت را. بودند، زمینھ داخلی کودتا را آماده می کنند

نزدیکترین افرادش ھمان مؤتلفھ کھ از بقایای فدائیان اسالم  نظیر مھدی عراقی، خالخالی 
و بھمین علت است کھ آقای خمینی تا توانست . و دارو دستھ کاشانی و بقائی است، بود
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                                                                             ً علیھ ملیون، و آزادی خواھان  و طرفداران دکترمصدق عمل کرد و بدون استثناء تقریبا  
  .   را آواره، حذف و یا کشت ھمھ آنھا

مرحلھ  تازه ای از فعالیت و حركت  ١٣٤٠خمینی بعد از فوت بروجردى در فرودین    
این نھضت باعث شد كھ . گردید ٤٢خرداد سال  ١٥خود را شروع كرد كھ منجر بھ نھضت 

 از آقاى خمینى یك مرجع ناشناختھ و منزوى در حوزه، یك مرجع مسلم و بھ عنوان یكى از
ً                              آقاى احمد موالیى كھ قبال  مباشر سید ضیاءالدین طباطبایى  .مراجع بزرگ تقلید مطرح گردد                       

) ٤٦٦(.فرمودند كھ علم باید بدست خمینى باشد) منظور سید ضیاء(بود می گفت آقا 
تنھا کسی کھ بعد از من امید می رود بھ درد ملت ایران بخورد آقای « کاشانی ھم گفتھ بود

در این مرحلھ وی بھ حدی منزوی بوده کھ شبی بعد از فوت ) ٤٦٧(»خمینی است
در صورتى جمعیت زیادى بھ «بروجردی کسی بھ مجلس فاتحھ بھ منزل ایشان نمی رود 

هللا گلپایگانى می روند  ایشان حتى رسالھ چاپ  بروجردى بھ منزل آیت  هللا مجلس فاتحھ آیت
ایشان را گرفتیم و دادیم چاپ کردند من آقای موالئی با اصرار رسالھ . شده ھم نداشتند

ً                       منظور اینکھ ایشان اصال  در این وادی ھا نبودند                        «)٤٦٨(    
بھ اصرار آقای موالئی و . ایشان چنان منزوی بود کھ حتی در وادی مرجعیت ھم نبود  

تعبیر بسیار جالبی احمد . منتظری رسالھ توضیح المسائل ایشان را چاپ و منتشر شد
. ھ بھ آقاى خمینى گفتم اآلن موقع ریاست شما است و باید وارد میدان شویدموالئی دارد ک

من بھ ایشان گفتم اگر شتر . آقا فرمودند من كسى نیستم كھ خودم دنبال ریاست بروم
من گفتم ! بلى: شوید؟ آقا در جواب فرمودند ریاست در خانھ شما خوابید، آیا سوار آن مى

                            ّ                    و آمدیم با آقاى منتظرى و ر ب انى شیرازی دست بكار . پس من جواب سئوال خودم را گرفتم
  )۴۶٩. (اى براى مرجعیت آقا دادیم و سپس رسالھ وى را بچاپ رساندیم شدیم و اعالمیھ

 ١۵کھ  منجر بھ نھضت  ١٣۴٢تا  ١٣۴٠مبارزات روحانیون با دولت و شاه از سال   
خمینی بھ نحوی عمل کرد کھ   .و زندانی و بعد تبعید خمینی بھ ترکیھ و نجف شد ۴٢خرداد 

منقول است . نھضت تنھا در او خالصھ شود و دیگری نتواند از آن بھ نفع خود بھره ببرد
کھ احمد طباطبائی کھ ابتدا در رکن دوم ارتش کار می کرد و بعد از بازنشستگی وکیل 

ارتش بھ انگلیسی ھا وصل شده است و  ٢دادگستری شد، خودش نقل کرده کھ در رکن 
و . فتھ کھ تیمور بختیار سفارش کرده کھ بھ آقای بگوئید کھ نگذارد نھضت  تقسیم بشودگ

                                             ً                                     این گفتھ چھ صحت داشتھ باشد و چھ نباشد، حقیقتا   ھمچنانکھ از احمد طباطبائی نقل شده، 
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  . نھضت در خمینی خالصھ شد و او دیگران را حذف کرد و وی تنھا رھبر آن شد
، بر این نظر تأکید داشتھ کھ مبارزات روحانیت فقط دینی و ۴٢خرداد  ١۵خمینی بعد از   

اسالمی است و این جنبھ تا آخر باید حفظ شود و حتی حاضر نشده است کھ آن موقع بھ 
سران نھضت آزادی وقت مالقات خصوصی بدھد نکند، مبادا وابستگی بھ این و یا آن 

ان بھ حرکت در می آید و تا حتی بعد از اینکھ نھضت ملت ایر) ۴٧٠. (دستھ پیدا بکند
. حدودی اوج می گیرد، باز تأکید آقای خمینی بر این است کھ رھبری از آن روحانیت است

بھ وجود آمد و آن كشتارى كھ وسیلھ او انجام  ١٣۴٢خرداد  ١۵وضعى كھ در  ) ۴٧١(
شد گرفت، در واقع بھ نقطھ عطفى در تاریخ مبارزات مردم زیر سلطھ دستگاه پھلوى تبدیل 

و جدایى قطعى بین بنیاد سلطنت و روحانیت را کھ تا قبل از آن بھ نوعی الزم و ملزوم 
از آن زمان بھ بعد مبارزات بدست روحانیت و در رأس . یکدیگر بودند را سبب گردید

چون در آن زمان خمینى بود كھ رو در روى شاه ایستاد . روحانیت مبارز آقاى خمینى افتاد
شاه و " كرد و در آنھا مستقیما لف سخنرانى و یا اعالمیھ صادر مىو بھ مناسبتھاى مخت

داد، و بدین خاطر سایر اقشار  رژیمش و نیز آمریكا و اسرائیل را مورد حملھ شدید قرار مى
گروھھاى مبارز داخل و خارج كشور بھ سمت او كشیده شدند و در نتیجھ ھنگامى كھ 

ھاى متراكم شده خود را نسبت بھ شاه عیان  نھزمینھ مناسب فراھم شد و مردم توانستند كی
در واقع روحانیت . سازند، روحانیت یكپارچھ تمام جامعھ راعلیھ شاه و رژیمش بسیج كرد

ھاى قلبى و آرزوھاى دیرینھ مردم زیر سلطھ استبداد داخلى و  نقش سخنگوى خواستھ
مردم سالیان دراز از كردند و خواستار تمام حقوقى بودند كھ  استثمار خارجى را بازى مى

 .آن محروم شده بودند
و زندانی شدن آقای خمینی، نظر بھ این کھ می خواستند  ١٣۴٢خرداد  ١۵بعد از جریان   

مراجع تقلید مصونیت داشتند،  زمان چون  وی را محاکمھ کنند و طبق قانون اساسی آن 
ریعتمداری، میالنی، و لذا حضرات آیات آقایان ش  نمی توانستند آن ھا را محاکمھ کنند

اطالعیھ ای مرجعیت آقای خمینی را تأیید  مرعشی نجفی و حاج شیخ دمحم تقی آملی طی 
سرانجام آقای خمینی پس از ده ماه   .کردند تا از محاکمھ و اعدام ایشان جلوگیری کنند

بھ قم باز گشت و با استقبال مردم علما و روشنفکران  ١٨/١/۴٣حصر و حبس در تاریخ 
با دولت آمریکا مطلع ) ۴٧٢(تا اینکھ وی از الیحھ کاپیتوالسیون .  اسیون مواجھ شدو سی

مسئلھ تازه ای رخ داده و اینھا می خواھند یک : شد و شبی بھ منتظری و خزعلی می گوید
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تصویب ) ۴٧٣(میلیون دالری بگیرند و گفتھ اند اعلحضرت گفتھ باید این الیحھ ٢٠٠وام 
ز سناتورھا با جزوه قرارداد وین برایم فرستاده و قرار شده آن را خمینی گفتھ یکی ا. بشود

بھ قراداد وین ملحق کنند و این خیلی مسئلھ مھم و تازه ای است و ممکن است دستمان را 
در مورد احیای طرح اسارت بار  ۴/٨/١٣۴٣آقای خمینی ھم ) ۴٧۴.(بند کند

نوان پیام بھ ملت ایران منتشر کاپیتوالسیون سخنرانی کرد و اعالمیھ شدیدی ھم تحت ع
متعاقب این سخنرانی و پیام در ھمان شب مأموران در قم بھ منزل وی ریختھ ) ۴٧۵.(کرد

 .وی را دستگیر و سپس بھ ترکیھ و عراق تبعید گردید
. رقم خورد ۴٢خرداد  ١۵واقعیت این است  کھ رھبری خمینی در انقالب در جنبش     

در روى شاه و آمریكا ایستاد و مردم بھ خیابانھا ریختند و با وقتى آقاى خمینى مستقیم رو 
کشتار سرکوب شد، سیاسیون و ملیون و روشنفكران مذھبى كھ خواھان كندن شاه از 
سلطنت بودند را بھ خود جلب و جذب كرد و آنھا گمشده خود را در وى یافتند و بدون توجھ 

انى، فدائیان اسالم و طرز تفكر هللا بروجردى، كاش اش با آیت بھ پیشینھ و رابطھ
اش، از آقاى خمینى کھ یك مرجع ناشناختھ و منزوى در حوزه بود، یك مرجع مسلم  سیاسى

و با وجودیكھ اكثریت روحانیون و مراجع با وى . و یكى از مراجع بزرگ تقلید ساخت
عاالن چندان موافقتى نداشتند، با كمك قلیلى از روحانیون و طالب جوان، دانشجویان، ف

اش بر سازمان  سیاسى وبعضى ازبازاریھا درجھت تثبیت وتحمیل مرجعیت و رھبرى
روحانیت از طرق مختلف دست بكار شدند و قلمھا و قدمھا در این راستا بكار افتاد و 

بوجود آمدن چنین . اى پیدا كرد ھاى دینى نقش تعیین كننده درنتیجھ دربین مردم و حوزه
ھ تنھا بعنوان مرجع تقلید بلکھ بمنزلھ رھبر مبارزه مردم خمینی، نھمگرائی برمحور 

برضد رژیم شاه، رفتھ رفتھ از وی خمینی دیگری ساخت کھ در او احساس توانائی و 
ھا و مراكز سازمان سنتى روحانیت و امكانات  وغالب آن شبكھ. یگانھ بودن بوجود آورد

ھنگامیكھ انقالب شكوفا شد، مادى و معنوى در اختیار وى و روحانیت طرفدارش درآمد و
  .بسرعت غالب روحانیون مخالفش نیز بھ جرگھ طرفداران وى درآمدند

بھ ھنگامی کھ خمینی در عرق تبعید بود،غالب مخالفین شاه  و سازمانھای سیاسی اعم   
با این . کردند ای بوی مراجعھ می از مذھبی و غیر مذھبی برای گرفتن رھنمود و یا تأییدیھ

سرچشمھ گرفتھ بود، چشم ھمھ مخالفین رژیم یا بلحاظ  ١٣۴٢خرداد  ١۵ز نھضت کھ ا
بویژه بعد از رفتن بھ نجف، غالب مخالفین . کاربردی و یا از روی عقیده، بوی دوختھ شد
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و مبارزین معتقد بھ دین، و یا بعضی سازمانھای سیاسی اعم از مذھبی و غیر مذھبی برای 
سرانجام صدام حسین خمینی را از . شد  مراجعھ می ای بوی یھگرفتن رھنمود و یا تأیید

                  ً وی با وجودی کھ قبال  . بھ پاریس رفت ٥٧مھرماه سال  ١٣ وی درکرد و  عراق اخراج
والیت فقیھ را بھ عنوان زعامت و رھبری سیاسی تدریس کرده بود، در پاریس و در انظار 

و یا »  بیان انقالب«ھ بھ جھانیان آشکارا بھ ملت ایران قول و قرار و تعھدھایی سپرد ک
  :مشھور شد کھ بعضی از آن ھا بھ قرار زیر است» بیان پاریس«
جمھوری نظیر ھمین «، »میزان رأی مردم است«، »والیت با جمھور مردم است«

من برای خودم نقشی جز ھدایت «، »باید اختیارات دست مردم باشد «، »جمھوری فرانسھ
از نظر حقوق «، ».خود حكومت نخواھند كردعلما «، »ملت و حکومت بر نمی گیرم

انسانی تفاوتی میان زن و مرد نیست زیرا ھر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت 
و زنان ما حق رأى دادن و حق انتخاب شدن « و نیز » خویش را ھمچون مرد دارد

و بنظر من رادیو و تلویزیون « ،»ھمھ گروھھا در بیان عقاید خود آزادند«،»دارند
شود تحمیق  ملت را نمى. مطبوعات باید در خدمت ملت باشد و دولتھا حق نظارت ندارند

در آن موقع   .مھمترین عامل تحمیق مردم و سیاسیون گردید» بیان پاریس« و این .»كرد
بھ این نکتھ » غالب سیاسیون ملی، آزادیخواھان و عدالت طلبان با توجھ بھ   بیان پاریس

را » بدست آوردن قدرت«وقتی فکر راھنمای کسی، بیان قدرت باشد و ، توجھ نکرده بودند
زند و خدعھ و دروغ و  ھدف خود کند، برای رسیدن بھ معشوق، بھ ھر عملی دست می

این نحوه عمل از آن ھمھ کسانی . بکاربردن زور را نھ تنھا مباح بلکھ واجب می شمرد
کند کھ طرز  ، ھیچ فرق نمیکنند ھدف خود می آنرااست کھ رسیدن بھ قدرت و حفظ 

آقای خمینی ھم کھ بھ لحاظ تفکر، دین را بیان .  فکرشان دین باشد و یا مرامی ضد دین
دانست، وقتی سوار بر اسب چموش قدرت شد، دیگر نھ تنھا  از گفتن دروغ باکی  قدرت می

سلمین اما برای حفظ اسالم و برای حفظ نفوس م« :گفت نداشت، بلکھ در مقام توجیھ آن می
و جاسوسی کردن ھم ) ۴٧۶. (»دروغ گفتن ھم واجب است، شرب خمر ھم واجب است

ً                                                         واجب است قبال  ھم در کتاب حکومت اسالمی خود گفتھ بود، با تھمت زدن می شود              
و بکار گیری ھر وسیلھ ای را برای  حفظ  حکومت را ھم . مخالفان را طرد و حذف کرد

     . اوجب واجبات گرداند
ً                  سی این است کھ وقتی مشی سیاسی آقای خمینی تقریبا  با فدائیان اسالم، سؤال اسا                                                 
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 ٢٨کاشانی، بھبھانی و سیدضیاءالدین طباطبایی یکسان بوده  و با سران داخلی کودتای 
مرداد رابطھ و ھمکاری داشتھ چرا ملیون، آزدیخواھان و سایر گروه ھا قلم و قدمشان در 

از . سئوال دالیل متعدد و تو در تو می تواند داشتھ باشد تثبیت رھبریت وی بکار افتاد؟  این
  :جملھ بھ چند ازمھترینشان اشاره می شود

توجھ نداشتن و نکردن بھ پیشینھ آقای خمینی و اینکھ مشی سیاسی اش با کاشانی، - ١
  . بھبھانی و فدائیان اسالم ھمانی دارد

توجھ نکردن بھ این نکتھ کھ اعتقاد كور نسبت بھ روحانیت، مرجعیت تقلید، و فقھ و - ٢
وقتی حکومت اسالمی مطرح می شود، توده مردم بازرگان، بنی صدر و امثالھم را کباده 

  . کش اسالم نمی دانند بویژه وقتی رھبری ھم در دست مرجع تقلید است
مرداد در پیش گرفت کھ ھر نوع فضای نفس  ٢٨روشی را ھم کھ شاه بعد از کودتاى - ٣ 

كم از او جدا  وجب شد كھ ملیون، روشنفکران، اقشار و طبقات مردم كمکشیدن را بست  م
ض اشده و نسبت بھ او و رژیم و خاندانش چنان تنفری پیدا بکنند، کھ آماده برای انقر

  .پادشاھی شوند
. در برھھ ای از زمان، بھ بوتھ فراموشی افتادن توصیھ مصدق رھبر نھضت ملی ایران - ٤

جریان واقعھ را بھ مصدق گزارش کرده بودند  ١٣۴٢خرداد  ١۵ھنگامی کھ بعد از واقعھ 
 شجاعت او را ستوده بود و گفتھ بود. و وی نوار سخنرانی آقای خمینی را گوش کرده بود

آیند و اگر ھم بیایند در آخر  تجربھ طوالنی ما این است کھ آقایان روحانیون تا بھ آخر نمی«
خرداد بھ  ١۵ی کھ آقای مصطفی شعاعیان بعد از ا و یا در نامھ )٤٧٧(».کنند سر خراب می

مصدق نوشتھ و بھ وی پیشنھاد کرده بود کھ رھبری مشترکی از روحانیون و ایشان 
 »این مطلب آغاز روشنی دارد و پایان تاریکی «دھد کھ  بوجود آید، مصدق پاسخ می

)۴٧٨.(  
بھ ھنگام اوج  اختالف در بینش و روش در بین نیروھای اسالمی و ملی و سران آن- ۵

گیری و پیروزی انقالب؛ من بر این باورم کھ اگر ھنگامی کھ خمینی در پاریس بود، بین 
نھضتی ھا و بنی صدریھا و یا حدا اقل بین بازرگان، بنی صدر، قطب زاده، یزدی و 
سنجابی حد اقلی ائتالف و یا وحدتی وجود داشت، خمینی ھر گز جرأت نمی کرد بھ یکھ 

ً                                                         چون قبال  تا حدودی از مصدقی ھا حساب می برد، اما وقتی مشاھد کرد کھ  تازی بپردازد،        
اینھا با ھم مختلف و با او در وحدت ھستند، از ھمان روز اولی کھ پایش بھ تھران رسید، 
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  .در قلع و قمع ھمھ کوشید
شاید تصور اینکھ خمینی با بسیج توده ای شاه را از اریکھ قدرت کنده وخود در باال  - ۶

  ...   و. شیند و نگاه می کند و حکومت را بھ دست آن ھا می سپاردمی ن
بی مناسبت نیست کھ در ھمین جا  بھ دو نکتھ ای کھ موجب طرح حکومت اسالمی از   

 :دیندار و عالقھ مند بھ دین شد، اشاره شود روشنفکران ملیجانب 
    بی توجھی بھ لوازم طرح حکومت اسالمی :یکم   

ھمنوایی با طرح حکومت  ران ملی و ملی مسلمان توجھ نداشتند کھسیاسیون و روشنفک
اسالمی، و بیان آن بھ عنوان خواستھ ملت ایران برای جانشینی رژیم پھلوی، شیرازه کار 
از دست آنان خارج و بدست روحانیت خواھد افتاد و کسانی کھ بھ گرم کردن تئوری 

ً       حکومت تحت نام اسالم می پرداختند، اصال  بھ این مسئلھ فکر نکرده بودند کھ با جا افتادن                                     
حکومت اسالمی بھ عنوان یک خواست مشروع ملی و نوع حکومتی کھ جانشین نظام 
سلطنتی است، با دست خود والیت چنین حکومتی را بدست روحانیت سپرده اند زیرا در 

است  نھایت بھ دلیل بافت فرھنگی، تاریخی و دینی، متولی و رھبر حکومت دینی روحانیت
ونھ سیاسیون روشنفکر مسلمان و این عامل دیگری در جھت استقرار والیت فقیھ بھ 

  و. حساب می آید
  :فشار ھمھ جانبھ نیروھای چپ بر نیروھای مسلمان مترقی :دوم 

عامل دیگری کھ در طرح حکومت اسالمی بھ نظر من در آن دوران بسیار اثر گذار بود، 
مختلف چپ کھ خود را صاحبان حکومت طبقھ محروم فشاری بود کھ از جانب گروه ھای 

دین "وقتی مسلمانان مبارز، مواجھ بودند با . جامعھ می شمردند بھ مسلمانان وارد می آمد
طبیعی بود کھ ھم برای رھائی از این فشارھا و ھم عرضھ دین بھ عنوان " افیون ملتھاست

ستعمار و استبداد است، بھ عامل نیرومندی کھ در خدمت آزادی و نجات بشریت از یوغ ا
فکر راه حلھائی باشند و طرح تئوری حکومت اسالمی در دوران ما نمی توانست از این 

  .    وضعیت متأثر نباشد
تحقیر نیروھای ملی مذھبی از سوی احزاب و افرادی کھ ایدئولوژی خود را علمی ترین   

بھ ایده ھای آقای خمینی باز  مکتب روز می دانستند راه را بر نوعی اعتماد بی دلیل نسبت
از این رو نیروھای مسلمان مترقی امید داشتند با بھ میدان آمدن رھبریت دینی می . کرد

شود ریشھ استبداد سلطنتی را خشکاند و این فکر بھ ذھن کسی ھم خطور نکرد کھ 
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جستجو کند کھ آقای خمینی، در گذشتھ و در حوزه چھ نوع رفتار سیاسی و فکری داشتھ 
آنھا نھ تنھا بھ تحقیق نپرداختند بلکھ وقتی آقای خمینی والیت فقیھ یا حکومت . ستا

بھ صورت کتاب انتشار پیدا کرد، از  ١٣۵١تدریس کرد و در سال  ۴٨اسالمی را در سال 
  .آن استقبال ھم کردند

ھرچند شرط انصاف این است کھ اقرار کرد خیلی از مسائلی کھ در رابطھ آقای خمینی   
ز در دسترس قرار گرفتھ است، اطالع از آنھا در آن دوران امکان پذیر نبود، اما بھ امرو

نظر من اگر کسانی قصد و ھدفشان شناسائی نسبی چھره ایشان بھ لحاظ سیاسی و نوع 
غالب . تفکر بود، با اندکی تحقیق در خود حوزه چنین شناسائی از ایشان سھل الوصول بود

نبودند و در دایره بروجردی ھم مطرود شده بود و ھمھ مراجع نسبت بھ او خوش بین 
پس مسئلھ، امکان پذیر بودن و نبودن . مخالفین ھم برای مخالفت خود دالیلی داشتند

ً                      تحقیق در مورد آقای خمینی نبود بلکھ مسئلھ این بود کھ اصال  چنین نیازی احساس نمی                                                         
  .  شد و یا بھ فکر کسی خطور نمی کرد

خمینی و  ۵٧بھمن  ١٢ع پیروزی انقالب بود کھ در تاریخ وقریب الوق کشور در تب و تاب 
ھمراھانش بھ ایران باز گشت، تمام کشور یکپارچھ خود را برای استقبال از رھبر انقالب 

 ٢٢سر انجام در   و از آقای خمینی بعمل آمد، استقبال عظیم و با شکوھی. بود آماده کرده
قانون اساسی . زمام امور را بھ دست گرفت بھمن انقالب پیروز شد و دولت موقت

نظارتی  جنبھجمھوری اسالمی ایران کھ در آن والیت فقیھ با اختیارات مشخص کھ بیشتر 
داشت در آن گنجانده شده بود و ھنوز صحبت از والیت مطلقھ بھ میان نیامده و حقوق 

حقوقمداری در  مردم تا حدودی در آن ملحوظ شده و امکان بازگشت بھ آزادی و عدالت و
در صد  ٩٥از  پرسی گزارده شد و با بیش بھ ھمھ ١٣۵٨آذر آن ھنوز وجود داشت، در 
خمینی  کھ در صدد قبضھ کردن کامل قدرت و تحقق ایده آل  .آراء ملت بھ تصویب رسید

دم  از والیت  ۵٨ھای خودش بود، اما در مدتی کھ در پاریس بود و بعد از آن تا  شھریور 
برای اولین بار در  و چماقداری غوغا ساالریتحمیق مردم و ود و با فقیھ نزده ب

  .دم از والیت فقیھ زد ۵٨شھریور 
منتخب ایران  اولین رئیس جمھوردر صد آرا  ٧۵بیش از  با ٥٨بھمن  ٥بنی صدر در   

 روحانیت. بنی صدر را بھ فرماندھی کل قوا منصوب کرد ٥٨بھمن  ٣٠خمینی، در . شد
ران بود و برای اینکھ سپاه را جانشین ارتش کند، از ھر بھانھ ای سود چون از ارتش نگ
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، عراق بھ ٥٩شھریور ٣١روز قبل از اینکھ در تاریخ   ٧٥کودتای نوژه کھ  . می جست
آن ھا با . ایران حملھ کند، اتفاق افتاده وخنثی شده بود، بھانھ را در اختیار آن ھا قرار داد

ب و ارتش و فرمان خمینی تحت عنوان ارتشیان کودتاچی در دست داشتن دادگاه ھای انقال
 افسر ارتشی را ٢٠٠کودتاچی بھ جان ارتش افتادند و در دادگاھھای برق آسا  بیش از 

در چنین اوضاع و احوال آشفتھ ای صدام حسین با موافقت . اعدام و یا بھ زندان انداختند
ز بخشھای از کشور را شوروی و چراغ سبز آمریکا فکر می کرد، در عرض سھ رو

تصرف خواھد کرده و در اھواز جنش پیروزی بر پا خواھد کرد، پس از پاره کردن قرارداد 
شھریور از ھوا و زمین و دریا بھ  ٣١الجزایر در مقابل رادیو و تلویزیون، در  ١٩٧۵

رھبری با  رشادت نیروھای مسلح. ایران حملھ کرد و ھمھ را در بھت و نگرانی فرو برد
انده کل قوا ارتش عراق و بھ عقب راند و پیشروی آن را چنان متوقف کرد کھ عراقیان فرم

استان کشور را تصرف خواھند کرد و دولت دست نشانده  ۶ـ  ۵روزه،  ۵کردند  کھ فکر می
                   .تشکیل خواھند داد مأیوس ساخت

موافق پیشنھادھای ایران کھ قرار بر متارکھ جنگ و پیشنھاد صلح  ١٣۶٠در اردیبھشت   
با موافقت آقای خمینی و تصویب شورایعالی دفاع گرفتھ شده بود و ھیأتھا نیز موافقت خود 
را اعالم کرده بودند و بھ بغداد رفتھ و موافقت صدام نیز را گرفتھ بودند و قرار بود کھ 

ون فاز آخر خرداد بھ تھران باز گردد، چ ٢۵ھیأت برای نھایی کردن و اعالم آتش بس در 
وزیر بھ آنھا تلفن شده و گفتھ بودند کھ در  کودتا در جریان بود، از دفتر آقای رجائی نخست

خمینی کھ در ابتدای ریاست  .ست و ھیئت بھ تھران نیایدتھران تحولی در حال تکوین ا
جمھوری  با بھ نعل و بھ میخ  زدن گھگاھی از  بنی صدر حمایت می کرد و فکر می کرد 

صدر از او حرف شنوائی دارد و یا با اھرم ھای قدرتیکھ در دست دارد حد اقل او را  کھ بنی
صدرھمچنانکھ در جبھھ می جنگید،  ولی بنی. تسلیم و بھ ماشین امضا تبدیل خواھد کرد

آزادی و حقوق مردم را فراموش نمی کرد وتا توان داشت بھ اعمال کمیتھ ھا، بگیر و 
دفاع می  مطبوعاتدی او شکنجھ و زندانی کردن مردم و آزببندھای دادگاه ھای انقالب 

دست بھ کودتا علیھ . خمینی وقتی برایش مسجل شد کھ بنی صدر تسلیم نخواھد شد.  کرد
خرداد بھ بنی صدر  ١٨خرداد در پیامی در  ١٧وی زد و بعد از بستن روزنامھ ھا، در 

جمھوری و فرماندھی کل قوا کھ ام شما را در مقام ریاست  من ھمواره کوشیده«: متذکر شد
ّ                          ام ا خود شما مانع این کار می. ام، حفظ کنم خود من بھ شما تفویض کرده شما باید دولت . شوید  
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بنی » مجلس و شورای نگھبان را قبول کنید. را قبول کنید، شورایعالی قضایی را قبول کنید
شما ...  اء گرددخواھید قانون اساسی اجر شما نمی«: صدر ھم پاسخی سخت بھ وی داد

ریاست جمھوری و فرماندھی کل ... خودکشی تدریجی کردید بیان انقالب را از بین بردید
ام این مقامھا را برای حداکثر تالش بخاطر نجات  آید؟ از ابتداء گفتھ قوا بھ چھ کار من می

) ۴٧٩( ».پذیرم و ھنوز نیز باید تکرار کنم کھ مرا بدانھا دلبستگی نیست کشور و انقالب می
، از فرماندھی کل قوا ۶٠خرداد  ٢٠بعد از پاسخ تند بنی صدر، خمینی، بنی صدر را در 

عزل کرد و وی مجبور بھ اختفا گردید و با ایجاد ترس و وحشت در داخل و خارج از 
 ۶٠خمینی  بعد از کودتای خرداد . مجلس طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر تصویب شد

وی کھ در تحمیق کردن توده مردم را ید طوالئی . بقھ زددست بھ کشت و کشتار بی سا
داشت با سوار شدن بر احساسات مذھبی و دینی مردم، آن را بصورت یك سیستم حكومتى 

و برای حفظ دامنھ قدرت خود، و حرف آخر را زدن عزیزترین یاران را . شیوه كار قرار داد
، در ۶۶ریاست جمھوری در سال  ھمین رھبر فعلى در مقام. اگر الزم  بود، فدا می کرد

قدرت والیت فقیھ ھم نا «: ،  خطاب بھ آقای خمینی گفت۶۶دیماه  ١١خطبھ نماز حمعھ 
» .شود محدود نیست و اقتدار دولت اسالمى تنھا در چھارچوب احكام اسالم اعمال مى

 «: آقای خمینی سخت بھ او توپید و برای اولین بار دم از قدرت مطلقھ زد وگفت) ۴٨٠(
و ھنگامى كھ خامنھ ای توبھ كرد و در نامھ ای   )٤٨١(» اى والیت مطلقھ فقیھ را نشناختھ

چون خورشید روشنى «  :آقاى خمینى در جواب گفت . حق با شماست! بلھ : گفت 
قدرت مطلق در = مبنای والیت مطلق  ٦٦و ھمین عمل خمینی در سال  ) ٤٨٢(» .دھید مى

  .شد ٦٨قانون اساسی در سال 
با وجودی کھ صدام با پذیرش قرارداد الجزایر و پرداخت غرامت در دو نوبت، ابتدا در   

حاضر بھ پذیرش صلح و آتش  پس از فتح خرمشھر، ۶١و سپس در سال  ۶٠خرداد سال 
بس بود ولی خمینی و حلقھ اسرارش با رؤیای برقراری حکومت اسالمی در عراق  و راه 

قطعنامھ . دام، حاضر بھ صلح و متارکھ جنگ نشدندقدس از کربال می گذرد و محاکمھ ص
، صادر ١٣۶۶تیر  ٢٩شورای امنیت برای پایان دادن بھ جنگ ایران و عراق در  ۵٩٨

عراق بالفاصلھ آن را پذیرفت اما نظر بھ اینکھ در آن موقع ایران در جنگ دست باال . شد
صدام را ساقط خواھند را داشت وبخشھایی از عراق در تصرف ایران بود بھ این فکر کھ 

کرد و در عراق حکومت اسالمی بھ پا خواھند کرد، از پذیرش آن سرباز زدند و در حالی 
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کھ نیروھای مسلح کشور چنان ازھم گسیختھ شده کھ خوزستان در معرض سقوط قرار 
تیر  ٢٧را بدون چون و چرا در  ۵٩٨داشت، از روی استیصال و درماندگی قطعنامھ 

ان پذیرفتھ شد و خمینی با قبول آتش بس کھ از نوشیدن جام زھر از سوی ایر ١٣۶٧
خمینی در دو جا، . برایش بدتر بوده ولی چاره ای جز نوشیدن نداشت، آتش بس را پذیرفت

ّ                           اولی در نامھ سر ی خود بھ سران نظامی و غیر . جام زھری را کھ نوشیده بیان کرده است               
بودجھ و وضع «  :ھای مختلف گفتھ شدهنظامی کشور می گوید حال کھ بھ من در نامھ 

ایم  ھای اخیر از دست داده ھایی را کھ در شکست مالی نظام را زیر صفر است  وتنھا سالح
ای است کھ برای سپاه و ارتش در سال جاری در نظر گرفتھ شده و در  بھ اندازه تمام بودجھ

انید کھ این تصمیم برای د مردم شوق رفتن بھ جبھھ کم شده، شما عزیزان از ھر کس بھتر می
دومی در پیام بھ حجاج کھ بھ  . )۴٨٣(» آتش بس را می پذیرم...من چون زھر کشنده است

بدا بھ حال من کھ ھنوز مانده ام و جام «:  پذیرش قطعنامھ شورای امنیت اشاره کرد و گفت 
   )۴٨۴( »زھر آلود قبول قطعنامھ را سرکشیده ام

ام مسلح شده و جانبھ در کنار صدام بوده و با اسلحھ صد مجاھدین کھ در طول جنگ ھمھ  
ایران زمین شریک بودند، چند روز بعد از پذیرش قطعنامھ آتش بس و در کشتار فرزندان 

بھم ریختگی کشور کھ ارتش و سپاه در معرض تالشی و یأس و نومیدی قرار گرفتھ و در 
قدرت و حکومت، بھ خیال واھی  در چنین حالتی مجاھدین در رؤیای. خود فرو رفتھ بودند

کھ مردم فرش قرمز زیر پای آنھا می گسترانند و بدون رادع و مانع مھی یک راست بھ 
مرصاد بھ غرب ایران حملھ کردند،  - تھران خواھند رسید، با عملیاتی با نام فروغ جاویدان 

ای غرب و کھ ناگھان مردم و جوانان با ھر وسیلھ ای کھ در دست داشتند بھ سمت جبھھ ھ
جنوب کشور سرازیر شدند  و از زمین و ھوا آنھا را محاصره و قلع و قم کردند و ناگھان 
ِ                                             بھ مانند بارقھ ی الھی، انگیزه برون رفت  آقای خمینی و سپاه از استیصال و درماندگی در                                       

  .  اختیارشان قرار گرفت و آن ھا را نجات داد
سیعی از زندانیان سیاسی گروھا بستوه آمده از مدتھا بود کھ جمھوری اسالمی از توده و  

بود و بھ دنبال راه خالصی خود از آنھا بود کھ عملیات فروغ جاویدان مجاھدین بھانھ را در 
و بھ بھانھ عملیات فروغ جاویدان و یا مرصاد خمینی با کمک حلقھ . اختیار آن ھا قرار داد

دست سھ جالد سپرده شد کھ آنھا ای چند ھزار زندانی را صادر و ب اسرارش حکم قتل فلھ
و میرغضبھایش و با فرمان وی در کمتر از . را مانند برگ خزان بھ گورستان بفرستند
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و باز ) ۴٨۵(ماھی بیش از چھار ھزار زندانی بی دفاع را بھ جوخھ ھای اعدام  سپردند 
: فتمرحوم منتظری در یک فایل صوتی کھ منتشر شد بھ ھیئت کشتار زندانیان بی دفاع گ

ً                         و حقیقتا  جنایاتی کھ با آب زمزم و ) ۴٨۶.(تاریخ از شما بعنوان جنایتکار یاد خواھد کرد         
و اگر او آن را افشا نکرده بود، بسادگی این جنایت ھولناک قابل . کوثر ھم پاک نتوان کرد

 . اثبات برای ایرانیان و جھانیان نبود
نام خدا و دین، غارت اموال مردم، سنگ بنای دیکتاتوری سیاه مذھبی، استبداد خونریز ب  

پایمال کردن حقوق و آزادی خدادادی مردم، زجر و شکنجھ و داغ و درفش ھمھ و ھمھ در 
.  دوران زعامت آقای خمینی و یاران انگشت شمار روحانی حلقھ اسرار او ریختھ شده است

ش آقای ای در مقام ادامھ دھنده راه و روش، ھمان روش و من روش و منش آقای خامنھ
ھیچ جرم و جنایتی نیست کھ در دوران خامنھ ای اتفاق افتاده باشد و ریشھ . خمینی است

ای نھ مجتھد مورد قبول مردم  با این تفاوت کھ آقای خامنھ. در دوران خمینی نداشتھ باشد
است و نھ معلومات فقھی و اصولی خمینی را دارد و نھ آن جاذبیت و کاریزمای رھبری 

جز اینکھ از طریق راه . است ا و نھ اینکھ انقالبی را تا پیروزی رھبری کردهآقای خمینی ر
اندازی دستگاه پروپوگاندایی عظیم و سانسورھمھ جانبھ وخفھ کردن دیگران و با توسل بھ 

صادقانھ بگویم من بسیار متعجبم، از .  ھا، توانستھ است خود را بر ملت تحمیل کند توطئھ
ای  کنند آقای خمینی را تافتھ غیر دینی،  گاه بیھوده کوشش می کسانی کھ چھ دیندار و چھ

اگر بھ ریشھ تصوری . ای قلمداد کنند و او را تا حدی معذور دارند جدا بافتھ از آقای خامنھ
کھ آقای خمینی از دین و مذھب در سر داشتھ است توجھ کنیم و ھمزمان سیاھھ اعمال او 

ّ         نسوری احصاء کرده و در ذھن خود مجس م کنیم، ھیچ سا اش بی را در یک دھھ زمامداری                                 
وسیلھ کردن دین پایھ گذار و با  ای تردید نخواھیم کرد کھ خمینی حقیقتا ما  و مردم دقیقھ

  :  و آخر ین کالم اینکھ  .توجیھ کننده خونریزی و خشونت و جنایت در عصر کنونی است
و بعضی از مراجع تقلید بھره   خیمنی سر انجام پس از آن کھ از ھمھ ملیون و سازمانھا  

خود را برد، بھ قلع و قمع ھمھ آن ھا پرداخت و موفق شد کھ آرزوی نھایی خود را کھ 
 در تھران در ١٣٦٨خرداد  ١٣جمھوری والیت مطلقھ بود در کشور مستقرگرداند و در 

  .گذشت
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 فصل ششم

 صدر بنى گروه 
   

صدر در مكتب مبارز ارگان اتحادیھ انجمنھاى اسالمى  ھ بعد، از آقاى بنىب ١٣۴٨از سال    
اولین مقالھ . یافت موسوى انتشار مى - دانشجویان در اروپا مقاالتى تحت نام مستعار الف 

انتشار یافت و سپس مقاالت " از محرم تا محرم" مكتب مبارز با نام  ٨وى در شماره 
براى اولین بار از  ،١٣۵١دیماه  در . گردید ب درج مىمختلفى از وى در ھر شماره از مكت

وى بھ عنوان مدرس در سمینار اتحادیھ دعوت بعمل آمد و در آن سمینار حكومت اسالمى 
مورد بحث و بررسى قرار گرفت كھ پس از پیاده و حك و اصالح مطالب بحث شده از روى 

ل ضابطھ و رابطھ حكومت اصونوار، وسیلھ اتحادیھ انجمنھاى اسالمى آن مطالب تحت نام 
در آن سمینار براى اولین بار براى اعضاء اتحادیھ . انتشار یافت ١٣۵٣ ماه اسالمى در تیر

موسوى  - شركت كننده در آن سمینار آشكار شد كھ مقاالت عنوان شده با نام مستعار الف 
آقاى  از آن سال بھ بعد تا پیروزى انقالب .صدر موسوى است از آقاى ابوالحسن بنى

صدر مرتب در سمینارھا، كنفرانسھا و جلسات بحث و بررسى كھ وسیلھ اتحادیھ و یا  بنى
انجمنھاى اسالمى وابستھ و غیر وابستھ بھ اتحادیھ در شھرھا و كشورھاى مختلف 

را ... كرد و مقاالت مختلف مذھبى، سیاسى، اقتصادى و شد، شركت مى اروپایى تشكیل مى
                        ً                                داد كھ بعضى از آنھا بعدا  از طرف اتحادیھ و یا از طرف خود  مىمورد بحث و بررسى قرار 

صدر در بین  ایشان بصورت كتاب چاپ و انتشار پیدا كرد و بھ این علت آقاى بنى
تا پیروزى  ۵٢از سال . دانشجویان مسلمان و اعضاء اتحادیھ بھ مرور طرفدارانى پیدا كرد

اسالمى و نیز مسائل حاد و  - سیاسى انقالب اسالمى فعالیت وى در زمینھ طرح مسائل 
وى كھ در كشورھا و شھرھاى . كرد مطروحھ آن دوران بیشتر از ھمھ جلب توجھ مى

مختلف اروپایى و در بین مجامع مختلف اسالمى بطور فعال در سخنرانیھا و سمینارھا 
حكومت اسالمى، اقتصاد اسالمى، اخالق، : كرد و مسائل مطروحھ آن دوران شركت مى

ئل سیاسى اجتماعى، روش شناخت، خانواده، ایران بر لبھ پرتگاه، ایدئولوژى مسا
داد و بھ سئواالت و مسائل مطروحھ از  را مورد بحث و بررسى قرار مى... شاھنشاھى و
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داد، بیش از پیش مورد توجھ  طرف گروھھاى مختلف و بویژه ماركسیستھاپاسخ مى
 .دانشجویان قرار گرفت

در كنگره ساالنھ اتحادیھ انجمنھاى اسالمى  ۵۶و اوایل سال  ۵۵در اواخر سال    
: كھ) ۴٨٧(اى را طرح و بھ تصویب كنگره رساندند دانشجویان با فشار گروه رقیب، ماده

مجامع مختلف عضو اتحادیھ را از دعوت كردن اشخاص خارج از عضو براى سخنرانى 
قبل از تصویب این ماده بھ كرد و منظور از این منع نیز بطوریكھ در بحثھاى  منع مى

بود و از قضا ھمان سال بر اثر ) ۴٨٨(صدر صراحت روى آن بحث شده بود آقاى بنى
صدر بیش از  حوادثى كھ بوقوع پیوست موجب شد كھ زعماى خود اتحادیھ از آقاى بنى

 .پیش براى سخنرانى در مجامع مختلف دعوت بعمل آوردند
ھاى عضو اتحادیھ كھ بیشتر عالقمند بھ مسائل  بچھاین اختالفات موجب شد كھ بعضى از    

شناختند، با  صدر شده بودند و در اتحادیھ سالیان بود كھ ھمدیگر را مى مطروحھ آقاى بنى
و كوشش شد تا یكنوع . یكدیگر بیشتر رابطھ برقرار كرده و ھمكارى نزدیكى داشتھ باشند

صدر در پاریس  یگر آقاى بنىاز طرف د. ھمكارى و ھمآھنگى را بین خود سازمان دھند
جلسات بحث آزاد ماھانھ ترتیب داده بود كھ در آنجا مسائل سیاسى و عقیدتى مورد بحث 

ھاى شركت كننده در این جلسات  ھاى عضو اتحادیھ با بعضى از بچھ بچھ. گرفت قرار مى
 آشنا و... بحث آزاد، نظیر دكتر منصور دوستكام، احمد غضنفرپور و سودابھ سدیفى و

صدر  ھا تشكیل یك گروه فعال و ھمفكر را بھ آقاى بنى این بچھ. كردند رابطھ برقرار مى
صدر كھ در واقع نقش اتصال و ارتباط دھنده افراد بھ یكدیگر را  پیشنھاد كردند و آقاى بنى

كرد، افراد عالقمند و  داشت و مرتب بھ نقاط مختلف براى ایراد سخنرانى و بحث سفر مى
     ً                 غالبا  افراد بھ تنھایى . كرد ایى و گھگاھى بعضى از آنھا را بیكدیگر معرفى مىفعال را شناس

شدند و نظرات خود را با وى مطرح  صدر رابطھ داشتند و با وى روبرو مى با آقاى بنى
صدر از دوستان و ھمكاران خود در  گرفت و لذا آقاى بنى كردند و بحثھایى صورت مى مى

كرد، ولى چون خیلى توجھ بھ  صحبتھایى مى... لیا، اطریش، وآمریكا، انگلیس، آلمان، ایتا
مسائل سازمانى و تشكیالتى نداشت و تمام كوشش و ھدف خودش را روى حركت خود 

كرد كھ این افراد مختلف، در كشورھا و نقاط  جوش مردم استوار كرده بود، سعى نمى
جمع كند تا افراد ھمدیگر اى در زیر یك سقف تشكیالتى  مختلف را تحت یك ضابطھ و رابطھ

را بشناسند ودر پروسھ فعالیت دستجمعى و تشكیالتى معلوم شود كھ اینان چقدر و تا كجا با 
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صدر با طرز تفكر و سیستم ارزیابى خود، ھمھ  آقاى بنى. ھم ھمفكرى و وحدت نظر دارند
تصال افراد را در ذھن در زیر یك سقف و یك نوعى از تشكیالت كھ در آن خودش محور ا

 : صدر یادداشت آقاى بنى  .دید ھمھ بود، مى
ھفت نفر كھ شدند خط . صدر وسواس داشت و دارد بنى! نویسید؟ چرا واقعیت را نمى" 

كرد اشخاص وقتى در اندیشھ راھنما و رفتار  فكر مى. آمریكا و خط اروپا و اینھم عاقبت كار
این بود؟ با وجود این بھ ساختن معناى خودجوشى . یابند خود انقالب كردند یكدیگر را مى

 )۴٨٩.(ھستھ پرداخت
شدند آنرا تبلیغ  صدر عالقمند مى ھاى آقاى بنى بھ مرور دانشجویان مسلمان كھ بھ نظریھ   
ھا و مطالب بھ طرق  كردند و چون در مجامع فرھنگى و سمینارھاى مختلف آن نظریھ مى

اى كھ در آن میان  م كم عدهگرفت، ك مختلف از جانب دانشجویان مورد بحث قرار مى
صدر مشھور شدند و بعضى از افراد فعال آن در  شاخص بودند بھ طرفداران آقاى بنى

اتحادیھ صاحب نفوذ و شناختھ شده بودند، ھمچنانكھ فعالین نھضت آزادى نیز شناختھ شده 
ساس و احشده بود غالب كسانیكھ با حرارت  چون اختالفات در درون اتحادیھ آشكار. بودند

چرا نباید ھمھ اینھا با ھم متحد : كردند بردند و استدالل مى بودند از این اختالفات رنج مى
باشند و كارھا را جمعى و با صالحدید جمع كارھاى مختلف انجام بگیرد، مرتب این مسئلھ 

كردند و چون این حرفھا بى نتیجھ ماند و از طرف دیگر  را در ھر كوى و برزن مطرح مى
كردند و ھمگى آنھا ھم  اى را بنامى منتشر مى اى، جزوه اى، نشریھ فرى روزنامھھر چند ن

گرفت، این بحث مطرح شد كھ چون  ھاى اتحادیھ و یا ھوادارانش انجام مى بدست بچھ
كارھاى مختلف خبر نامھ جبھھ ملى سوم، انتشارات مصدق، انتشارات مدرس، پیام 

ھمھ بدست ... ذر، انتشارات نھضت آزادى وخرداد، انتشارات ابو ١۵مجاھد، انتشارات 
گیرد، حال بر اتحادیھ فرض است كھ سردمداران تمام اینھا را  ھاى اتحادیھ انجام مى بچھ

وادارد كھ دور ھم جمع شوند و بناى یك كار جمعى درستى را بگذارند و اجازه ندھند كھ 
اعث اتالف وقت، نیرو، پول نیروھا ھدر برود و كارھا با ھم تداخل پیدا بكند و در نتیجھ ب

 . بشود... و
در مورد ... و  زاده صدر، قطب در این رابطھ بود كھ مرتب با فعالین اتحادیھ، آقایان بنى   

زدودن اختالفات و ریختن شالوده یك وحدت پایدار، بصور گوناگون بحث و تبادل نظر 
دور یك میز و مطرح  طرح و پیشنھاد جمع كردن ھمھ سران. قدمھایى برداشتھ شد. شد مى
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كردن مسایل مورد اختالف براى فراھم كردن زمینھ یك وحدت اصولى و شرایطى كھ مورد 
این گونھ پیشنھادھا براى . قبول ھمھ باشد و ھمھ بدان گردن نھند بارھا پیشنھاد شد

شد و كم كم داشت نتایج  گیرى و تعقیب مى ھمآھنگ كردن كار جمعى از طریق اتحادیھ پى
گیرى انقالب ھمھ آن فعالیتھا نقش بر آب شد و ھر گروه و  نشست كھ با اوج ر مىآن ببا
بھ موازات مطرح كردن این طرح و . اى بھ دنبال معشوق و مشروطھ خود رفت دستھ

صدروافراد مستقل غیر وابستھ بھ گروھھا، از  پیشنھاد كھ بیشتر از جانب طرفداران بنى
صدر كھ با وى  فعالین اتحادیھ و طرفداران آقاى بنى شد، بعضى از طریق اتحادیھ تعقیب مى

ھاى مختلف ھمكارى داشتند و نسبت بھ مسائل مختلف و راه حلھاى مشكالت  در زمینھ
ھر چند گاھى دور ھم جمع شوند و با ھم بھ بحث : كردند، كم كم مطرح كردند تبادل نظر مى

شد، در جایى با آقاى  مكانى پیدا مىو تبادل نظر بپردازند و گھگاھى چند نفر از آنھا وقتى ا
كردند، درنتیجھ این تبادل افكار و  شدند و در مورد مسائل مختلف بحث مى صدر جمع مى بنى

ھاى كوچك، پیشنھاد شد كوشش شود یك گروه ھستھ امام بوجود آورد و آنرا بھ  جمع شدن
از : پرداخت مرور گسترش داد و براى مسائل مختلف بھ تربیت  افراد كارآمد و مجرب

ھاى چریكى  اى یك و یا چند نفرى براى دیدن دوره جملھ قرار بود كھ در آینده و در ھر دوره
و مبارزه مسلحانھ بھ لبنان فرستاده شود تا در آنجا تعلیمات الزم را ببینند و از نظر 

 . فرھنگى، اجتماعى و سیاسى نیز بھ كارھاى خالق تحقیقاتى دست زنند
براى اولین بار چند نفرى از اعضاء  ١٣۵۵بود كھ سرانجام در سال در این راستا    

این چند نفر عبارت . صدر بھ پاریس رفتند اتحادیھ براى مالقات و تبادل نظر با آقاى بنى
در این . على وظیفھ دوست و خانم، جواد پورابراھیم، صادق طباطبایى و نگارنده: بودند از

مدن یك ھستھ كارآمد و فعال بحث شد و قرار شد كھ اجتماع كوچك در مورد لزوم بوجود آ
ھر كسى در اطراف حوزه فعالیت خود، افراد فعال و خالق و كسانى كھ دست آوردھاى 

ھاى مختلف دارند را شناسایى و با آنھا رابطھ برقرار كند و بھ مرور آنھا را  علمى در زمینھ
از این چند . افرادى شناختھ شدند این فكر دنبال شد و در گوشھ و كنار. دور ھم جمع كنند

نفر كھ براى اولین بار در پاریس گرد آمدند، آقاى على وظیفھ دوست و خانم از انجمن 
آقاى صادق طباطبایى . شھر بوخوم كناره گرفتند و بقول خودمان از این قبیل امور بریدند

ھ در دانشگاه صدر عالقمند بود و حتى زمانى ك ھاى آقاى بنى ھم با وجودیكھ بھ نظریھ
دمحم، بھ "  :بوخوم مشغول گذراندن تز دكتراى خود در شیمى بود، روزى بھ نگارنده گفت
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بگو حاال اگر خودت ھم از روش شناخت بر پایھ توحید برگردى ) صدر یعنی آقاى بنى(سید 
بنا بھ   ". ام و الجرم آن را رھا نخواھم كرد و عدول كنى، من آنرا درآزمایشگاه ثابت كرده

دالیلى از جمع كنار كشید ولى در اتحادیھ بعنوان یكى از طرفداران پرو پا قرص مطالب 
بطوری کھ بعد ھا فھمیدم، مھمترین علت ھم این بوده کھ  عضو . ( صدر باقى ماند آقاى بنى

 .)نھضت آزادی خارج از کشور  شده بود
ع بشوند و با ھم در مورد                  ً                                       چند ماه بعد مجددا  از چند نفرى دعوت بعمل آمد تا دور ھم جم   
قرار شد كھ این بار نیز در پاریس جمع شوند، كسانى . بھ تبادل نظر بپردازند" ھستھ امام"

مجید بھبھانى، حسین رضازادگان، : كھ بار دوم در پاریس جمع شدند، عبارت بودند از
باز . ارنده، علیرضا نوبرى و نگ)                      ً                      عباس آقا زمانى كھ بعدا  مدتى فرمانده سپاه بود(ابوشریف

صدر در مورد مسائل مختلف بحث كردند و لزوم گسترش و بوجود  این عده با آقاى بنى
سومین اجالس بحث در  ۵۶مدتى بعد در سال . آوردن ھستھ امام را از اھم مسائل شمردند

مورد گسترش و تشكیل ھستھ امام در شھر زاربروكن در آلمان، عالوه بر افراد فوق، با 
 .ر بود، سودابھ سدیفى برگزار گردیدشركت احمد غضنف

در این جلسھ در مورد مسائل مختلف و بویژه ھستھ امام بحث و تبادل نظر شد و    
فعالیتھاى مختلف تا آن زمان وسیلھ افراد مختلف بھ اطالع یكدیگر رسید و قرار شد كھ 

تانى كھ افراد بعد از برگشت بھ حوزه فعالیتھاى خود، مسائل مطروحھ را با سایر دوس
عالوه بر این در آن جلسھ مقدارى روى . اند در جمع شركت كنند در میان بگذارند نتوانستھ

توانند بھ این جمع ملحق شوند و نیز در مورد چند  خصوصیات افراد و اینكھ چھ كسانى مى
نفر دیگر كھ ممكن است در اجالس بعد بھ جمع بپیوندند بحث و تبادل نظر شد و قرار بر 

شناسد و با او ھمكارى كرده  شتھ شد كھ ھر كسى افراد واجد صالحیت را كھ مىاین گذا
است، براى گسترش جمع، ابتدا بھ جمع معرفى كند و بعد از تصویب جمع، آن افراد بھ 

 .ھستھ ملحق شوند
در  ۵٧در خارج از كشور قبل از پیروزى انقالب در سال " ھستھ امام"آخرین جلسھ   

صدر با حضور ھمان افراد ذكر شده قبل، بعالوه آقاى دمحم مبلغى و  بنىپاریس در منزل آقاى 
            ً كھ با ھم قبال  " ھستھ امام"تا قبل از بازگشت آقاى خمینى بھ ایران گروه . خانم تشكیل شد

علیرضا نوبرى،مجیدبھبھانى، حسین :اى تشكیل داده بودند، عبارتند از آشنا و چند جلسھ
د غضنفرپور، جواد پور ابراھیم، عباس آقازمانى رضازادگان، سودابھ سدیفى، احم
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صدر و بعضى  اما چون آقاى بنى.صدر دمحم مبلغى، دمحم جعفرى وآقاى بنى) ابوشریف(
ھاى انجمن اسالمى پاریس  ھاى ھستھ امام عضو اتحادیھ انجمنھاى اسالمى با بچھ ازبچھ

اللھى، رضا  باقى آیتسید جمال الدین موسوى، عبدال صدر، رضابنى: جلسھ داشتند آقایان
با وجودیكھ . مرشدى و مصطفى انتظاریون، آنھا را نیز جزو گروه ھستھ قلمداد كرده بودند

این تعداد افراد اخیر در آن چند جلسھ ذكر شده در فوق شركت نداشتند، ولى با آنھا از 
ر بعضى از جلسھ بحث آزاد پاریس نیز عالوه ب. سالیان قبل رابطھ ھمكارى و فعالیت داشتند

از آقایان ذكر شده در فوق آقاى منصور دوستكام و فائق بى ریا نیز با اینان در ارتباط و 
بھ بعد در  ۵۶صدر از سال  آقاى احمد سالمتیان نیز با خود آقاى بنى. فعالیت بودند

كرد، ولى وى بھ جز با آقاى  ھمكارى مى" حقوق بشر و پیشبرد آن در ایران"چھارچوب 
صدر با سایر افراد ذكر شده رابطھ ھمكارى و فعالیت  ر و خود آقاى بنىاحمد غضنفر پو

ھنگامى كھ انقالب اوج گرفت و . نداشت و براى اولین بار در ایران بھ جمع ھستھ پیوست
ً     اى دیگر بدون اینكھ قبال  جلسھ آقاى خمینى بھ پاریس آمد، افراد ذكر شده و عده اى مشترك                        

نظرى با ھم صورت گرفتھ باشد و یا در زیر سقف یك  با ھم داشتھ باشند و یا تبادل
صدر در ارتباط قرار گرفتند و  تشكیالت مشخصى با ھم بوده باشند، با ھم از طریق آقاى بنى

گرفت كمتر از سازمان و وجود تشكیالت صحبت بھ میان  چون انقالب ھر روز اوج مى
اى بھ  بود و چندان عالقھصدر حلقھ اتصال اكثر آنان  آمد و بویژه چون آقاى بنى مى

كرد كھ حركت باید خود جوش باشد و تشكیالت در  تشكیالت نداشت و ھمیشھ استدالل مى
دارد، تشكیالت  شود و انسان را از حركت و بعثت باز مى روند خود بھ بنیاد تبدیل مى

 :صدر یادداشت آقاى بنى. منسجمى بوجود نیامد
وقتى ھدف آزادى است، سازماندھى .دشو حركت بدون سازمان نمى. صحیح نیست" 

شود ودر این وقت است  شود،وقتى ھدف قدرت است،سازماندھى امرى مى  خودجوش مى
  ). ۴٩٠" (گردد  كھ بنیاد قدرت و خود، ھدف خویش مى

با وجود این بعضى از افرادیكھ در كشورھاى مختلف آلمان، ایتالیا، اطریش، انگلیس،   
صدر بودند، ودر اوج انقالب و قبل از آن و یا  ھ با آقاى بنىدررابط... فرانسھ، آمریكا و

ھمزمان با آمدن آقاى خمینى بھ پاریس بدون داشتن یك رابطھ ارگانیك در یك تشكیالت 
منسجم و یا ھمكارى جدى مشترك كھ با ھم آشنا شده و در ارتباط قرار گرفتھ بودند، بھ 

، حسین رضازادگان، ى،مجید بھبھانىعلیرضا نوبر:ھستھ امام مشھور شدند عبارتند از
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دمحم مبلغی، دمحم جعفری، ) ابوشریف(احمد غضنرپور، عباس آقا زمانی سودابھ سدیفى،
باقی آیت الھی، رضا مرشدی، رضا بنی صدر و خانم، سید جمال الدین موسوی، عبدال

 دكتر عبدالصمد تقى زاده،علىون، منصور دوستكام، جواد پورابراھیم، انتظاریمصطفى 
ھاى دانشجویان مسلمان  بچھ از اى دیگر بھزادى وعده علیرضا امیرحسینى، مسعود زارع،

وابستھ و غیر وابستھ بھ اتحادیھ انجمنھاى اسالمى دانشجویان در اروپا، آمریكا و كانادا و 
بعضى از عالقمندان بھ جبھھ ملى سوم و جلسھ بحث آزاد پاریس و سازمان حقوق بشر و 

كردند، ولى  ان كھ با بیشتر افراد ذكر شده ارتباط داشتھ و یا ھمكارى مىپیشبرد آن در ایر
بطور رسمى وارد این جمع نشده بودند چون قرار بود كھ ھر كسى آمادگى پیدا كرد و جمع 
تشخیص داد كھ شرایط الزم را براى پیوستن بھ ھستھ امام دارد، بھ آن بپیوندد، تعدادى از 

كسانیكھ در تھران بعد ازپیروزى انقالب بھ این جمع . ندآنان در ایران بھ جمع پیوست
  :پیوستندعبارتنداز

حسن  پیرحسینى،درالحفاظى، حسن ص رشید شھید شھید سیدحسین نواب صفوى،
احمد  سعید سنجابى، احمد تاجیك، شمسایى، مرتضى عبداللھى،اسفندیار رشیدزاده،

ور فرھنگ، فریدون صراف افسر، فرھاد طوسى، منص بھمن سالمتیان، مجیدالریحانى،
این جمع درروزنامھ انقالب اسالمى، وزارت اقتصاد و دارایى، وزارت خارجھ، دفتر ...و

ریاست جمھورى، بانك مركزى، سپاه و دفتر ھماھنگى ھمكاریھاى مردم با ریاست جمھور 
این جمع بیشتر بھ یك كلوپ دوستانھ خانوادگى شبیھ بود تا یك جمع . كردند فعالیت مى

زمان یافتھ تشكیالتى با این تفاوت كھ در این كلوپ كھ بطور نامنظم جلساتى تشكیل سا
داد، مسائل مختلف سیاسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى، فرھنگى و دینى و مسائل روز  مى

اى دیگر نیز در ایران با این گروه فعالیت مشتركى  عده. گرفت كشور مورد بحث قرار مى
صدر در تماس و رابطھ بودند ولى در جمع شركت  قیم با آقاى بنىداشتند بعضى از آنان مست

اى از آنان نیز  عده. صدر مشھور شدند                                    ً            داده نشده بودند، اما ھمگى آنان بعدا  بھ گروه بنى
كھ در خارج از كشور مانده بودند، بعد از ایجاد تنشھاى داخلى شدید كھ منجر بھ سقوط 

از ایران بازگشتھ و یا گریختھ بودند، مجامع اسالمى صدر شد، با تعداد دیگرى كھ  آقاى بنى
این جمع در میان خود نھ رئیس داشت و نھ مرئوس، بلكھ محور . را در اروپا بنیاد نھادند

صدربود و ھر كسى رئیس و مرئوس خود بود و بیشتر بھ صورت یك  اصلى آقاى بنى
فعالیت خود بطور طبیعى  ھر كسى در این جمع در طول زمان و. كلوپ دوستانھ درآمده بود
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جاى خود ویار ودوست خود را پیدا كرده بود، ولى در ایران بیشتر كانالیزه شده و بھ دو 
گروه اصلى كھ ھركدام از آن بطور طبیعى سرخود را پیدا كرده بود، تقسیم شده 

  )۴٩١.(بود
  

 پاریس در صدر بنى گروه نقش 
  

ز آمدن آقاى خمینى بھ پاریس كوشش ترتیب ھمانطوریكھ در فصل اول آمده است، بعد ا   
دادن برنامھ براى كار جمعى و ھمآھنگ در رابطھ با انقالب و آقاى خمینى با شكست 

دانست كھ ھر چھ بیشتر با نزدیك كردن  روبرو شد و ھر گروھى میل داشت و حق خود مى
و گروھش  خود بھ رھبر انقالب، خود را محور امور قرار بدھد و قدرت را در دست خود

ً                                                          متمركز كند و چون اصوال  روحانیون و مراجع تقلید بیشتر روحیھ فردگرایى بر آنان حاكم                       
است تا جمع گرایى، بھ ھمین علت ھیچ مرجع تقلیدى از تھ دل مراجع دیگر را الیق 

داند و حاضر ھم نیستند كھ دور ھم بنشینند و یك شوراى مرجعیتى كھ در آن ھمھ نقش  نمى
داند و  را بوجود بیاورند، بلكھ ھر مرجعى خود را نسبت بھ دیگران اعلم مىداشتھ باشند 

داند كھ از وى تبعیت محض داشتھ باشند و آقاى خمینى نیز  بطور طبیعى وظیفھ دیگران مى
                                 ً                                              كھ خود یكى از مراجع بزرگ بود طبعا  بھ این رویھ بیشتر راغب بود و كمتر عالقھ واقعى 

 . داد انان از خود نشان مىدر متحد كردن یاران و پشتیب
از طرف دیگر چون آن دوران، دوران عاشقى و ھیجان بود و ھمھ بھ عشق سقوط    

تمام افكار . كردند حكومت شاه و استقرار حكومت اسالمى كمتر بھ سایر عوارض توجھ مى
و فعالیتھا در جھت سقوط رژیم شاه متمركز بود و لذا ھم با عشق ورزیدن بھ سقوط شاه و 

ر دست گرفتن قدرت ھر چھ بیشتر از دوستان و ھمكاران سابق و قدیمى خود بریده و ھر د
در یك چنین فضا و شرایطى . كردند چھ بیشتر خود را بھ آقاى خمینى نزدیك و متصل مى

ً                              عمال  كار ھمآھنگ و جمعى غیر ممكن مى در آن جو ھیجان و برانگیختھ شده، . گردد    
د كھ عواقب این تفرقھ گرایى و تمركز قدرت را در دست یك سردمداران نیز كمتر قادر بودن

 . فرد بدرستى احساس كنند
تنھا با تكیھ كردن بھ بعضى از شعارھاى آزادیخواھانھ و حق طلبانھ كھ بعضى از آن را    
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ھاى گروھى و دستگاھھاى روابط جمعى بھ  نیز خود اینان در رابطھ با مصاحبھ با رسانھ
كردند و با استفاده از بعضى آیات، روایات و سیره حضرت على  آقاى خمینى گوشزد مى

دانستند،  از حكومت، آزادى و عدالت را بعد از سقوط شاه در كشور حتمى و عملى مى)ع(
كردند ھمینكھ شاه سقوط كرد و حكومت اسالمى جایگزین آن گردید، چون اسالم یك  فكر مى

اجتماع نیز فطرى انسان است، پس دین فطرى و كاملى است و آزادى و حقوق فرد و 
چون ھر گروه تلقى متفاوتى از اسالم . الجرم ھمھ چیز سرجاى خودش قرار خواھد گرفت

داشت، استقرار آزادى، عدالت، حقوق فردى و اجتماعى را در گرو بدست گرفتن قدرت در 
كار  شدند تا دید، لذا بیشتر بھ كار فردى و گروھى سوق داده مى دست خود و گروھش مى

 . جمعى و ھمآھنگ
گروھھایى كھ .                                   ً                               اعضاء و ھواداران ھر گروه نیز غالبا  تابع نظرات رھبر گروه خود بودند   

كردند و بیشتر از ھمھ  در دوران اقامت آقاى خمینى در پاریس در اطراف وى فعالیت مى
منھاى صدر، اتحادیھ انج گروه قطب زاده، گروه یزدى، گروه بنى: موثر بودند عبارتند از

ً                                    اسالمى دانشجویان كھ بعضا  بھ این گروه و بعضا  بھ آن گروه متمایل بودند و روحانیون                     ً                        
.                                                     ً                            اطراف آقاى خمینى كھ ھمراه وى بھ پاریس آمده و یا بعدا  در پاریس بھ وى پیوستھ بودند

در ھر حال در یك چنین جو و شرایط و فقدان یك برنامھ وسیع ھمكارى دستجمعى كھ در 
قادر باشد از حداكثر توان و استعداد خود استفاده كند، بطوریكھ كارھا تكمیل آن ھر كسى 

كننده یكدیگر باشند، انقالب را از اھداف واقعى خود كھ استقرار آزادى، استقالل و حكومت 
كرد و آن را بھ سمت استقرار نوعى از حكومت اسالمى كھ  جمھور مردم بود دور مى

صدرى نامیده شدند،  صدر و گروھى كھ بعدھا بنى آقاى بنى. داد بیانگر قدرت است سوق مى
. بیشترین توجھ خود را بھ اندیشھ راھنما و بیان انقالب و برنامھ معطوف كرده بودند

 : نویسند صدر مى بطوریكھ آقاى بنى
نقشى جز جلوگیرى از انحراف البتھ بھ باور خود، نداشتند كوششھایى " قدرت"از لحاظ " 

كوشش شد كھ  - ١": ى بھ اتحاد در پاریس بوجود آمد كھ نتیجھ مطلوب ندادھم براى دستیاب
آقاى مھندس بازرگان و دكتر سنجابى اعالمیھ اتحاد را امضاء كنند، كھ بازرگان رفت و 

با آقاى مھندس بازرگان در لندن در منزل آقاى دكتر تقى زاده گفتگو بعمل آمد و  - ٢. نشد
واستند كھ ما بھ قرار و مدار بپیوندیم بدون اینكھ بدانیم خ در واقع مى. ھمكارى میسر نشد

در  - ۴. آمد و آقاى دكتر یزدى نیامد زاده آقاى اشراقى دعوت كرد، آقاى قطب - ٣. چیستند
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و یزدى  زاده تھران مرحوم طالقانى دعوت كرد، اینجانب و دكتر تقى زاده رفتیم اما قطب
ى وسیع و ایجاد یك محور سیاسى را این گروه ا كوشش یك جانبھ براى ایجاد جبھھ. نیامدند

 )۴٩٢" (مانع از توفیقش شدند
ھاى  این گروه بدون توجھ بھ قرار و مدارھا و یا در جریان قرار گرفتن آن در زمینھ   

 :مختلف، زیر فعالیت مستمرى را سازمان داد
 امور انتشاراتى و تبلیغاتى - ١ 
 ھاى غربى ز رسانھجمع آورى و تدوین اطالعات و اخبار ا - ٢ 
 مطالعھ و تھیھ گزارش از چكیده آنھا - ٣ 
 انجام بخشى از تداركات داخلى بیت آقاى خمینى - ۴ 
 :دادند صدر نیز امور زیر را سامان مى و آقاى بنى 
بیان آزادى از زبان آقاى خمینى  تبیین بیان انقالب و اصول راھنماى آن، اسالم بمثابھ - ۵" 
ھا از موازنھ عدمى، آزادى  سئوال و پاسخ، تھیھ تعریف ١٩، تھیھ )كمیسیون تھیھ پاسخھا(

بیانیھ جمھورى اسالمى كھ آقاى خمینى بھ . استقالل، رشد، اسالم بمثابھ ترجمان آن اصول
 ...گفت برنامھ و اقتصاددان داریم و استنادش مى

اى بعد از كسب اطالعات و تھیھ گزارشھاى روزانھ و سخنرانیھ(ارتباط با داخل كشور  - ۶ 
و انتقال شعارھا از شخص بھ اصول آزادى و استقالل و جمھورى ) نماز مغرب و عشاء

  ) ۴٩٣."(اسالمى

 تبلیغى و انتشاراتى امور - ١ 
  

صدر در جریان انقالب و  یكى از كارھاى مھمى كھ با مدیریت دوستان و طرفداران بنى   
در دورانى . انتشاراتى و چاپى بود گیرى آن بھ بھترین وجھى بھ سرانجام رسید، امور اوج

كھ انقالب اوج گرفت و آقاى خمینى بھ پاریس آمد و مسائل انقالب، ایران و اسالم در رأس 
ھاى گروھى جھانى و بین المللى واقع شده بود و ھر روز و ھر  مسائل خبرى و رسانھ

متفكرین . ردیدگ اى مطرح مى ساعت در مورد روابط مختلف اسالم و انقالب و ایران مسئلھ
اسالمى، روشنفكران مسلمان و سیاسیون مرتب جزوه، اطالعیھ و یا كتابى براى انتشار 

اى مستقل و مخصوص كار  انتشار بھ موقع تمام اینھا بدون داشتن چاپخانھ. كردند تھیھ مى
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ساده و عملى نبود و بویژه ھنگامى كھ آقاى خمینى بھ پاریس آمد، حجم كارھاى انتشاراتى 
ھمھ اینھا با ھمت و فداكارى جوانان مسلمان و عالقمند بھ . اپى چندین برابر گردیدو چ

بھ محض اینكھ . اللھى بھ سرانجام رسید انقالب، اسالم و ایران و بویژه آقاى عبدالباقى آیت
كرد و بفاصلھ كمتر از چند  داد، سخنرانى و یا مصاحبھ مى اى مى آقاى خمینى اطالعیھ
این . گردید كرد و بھ ھمھ نقاط جھان ارسال مى ده شده، انتشار پیدا مىساعت  حاضر و آما

صدر تاسیس  اللھى با كمك آقاى بنى ایكھ از سالیان قبل آقاى آیت امر خطیر با كمك چاپخانھ
 .كرده بود انجام پذیرفت

 چاپخانھ تأسیس  ١- ١  
   

با آن  ۶٠و  ۵٠ھاى  ھیكى از مشكالتى كھ مبارزین مسلمان و سازمانھاى اسالمى در دھ   
اى مستقل بود كھ بتوان كتاب، جزوه و یا نشریات  مواجھ بودند، فقدان امكانات چاپخانھ

در . مختلف را در آنجا بموقع چاپ و انتشار داد تا در دسترس عموم عالقمندان قرار بگیرد
آن دوران سازمانھاى ماركسیستى و سوسیالیستى از این بابت، از امكانات وسیعى 

چون در آن روزگار كشورھاى اروپایى و غیر اروپایى مركز فعالیت . خوردار بودندبر
سازمانھاى مختلف ماركسیستى و سوسیالیستى بود و ھمگى آنھا از امكانات خوبى در 

مرام كشورھاى دیگر  این سازمانھا، بھ سازمانھاى ھم. ھاى مختلف برخوردار بودند زمینھ
. كردند امور تبلیغى، چاپى و انتشاراتى كمكھاى شایانى مىھاى مختلف و از جملھ  در زمینھ

بر عكس در آن دوران مسلمانھا و سازمانھاى اسالمى ضعیف بودند و نھ تنھا از امكانات 
چندانى برخوردار نبودند، بلكھ ھر سازمانى كھ بر چسب اسالم و مذھب داشت، خودبخود 

ھ ھمراه داشت و لذا سازمانھاى مارك ارتجاع و عقب افتادگى نزد افكار عمومى را ب
بمرور كھ .                                                      ً               اسالمى و دانشجویان مسلمان بھ لحاظ چاپ و انتشارات غالبا  در مضیقھ بودند

رسیم، مسلمانان و دانشجویان مسلمان قدرتى گرفتند و تا حدودى  بھ بعد مى ۵٠بھ سالھاى 
تى خود بفكر مطرح شدند و امكاناتى پیدا كردند و براى حل مشكالت تبلیغى و انتشارا

اى مستقل افتادند تا با كمك آن بتوانند بھ كارھاى مبارزاتى خود سرعت  تاسیس چاپخانھ
 .بخشند

اللھى با داشتن دو دكتراى  آقاى عبدالباقى آیت ۵٢بدنبال یك چنین تفكرى بود كھ در سال    
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س، صدر در پاری معمارى و نقاشى از ھر دو آنھا دست كشید و با كمك مالى آقاى بنى
و چون خود وى در آن چاپخانھ فعال بود ) ۴٩۴(اى را با یك شریك فرانسوى خرید چاپخانھ

بخشى از تألیفات . پرداخت كرد، اغلب بھ كار چاپ كتابھاى اسالمى و انقالبى مى و كار مى
صدر، بعضى از انتشارات اتحادیھ انجمنھاى اسالمى دانشجویان در اروپا، آمریكا  آقاى بنى
خرداد، انتشارات مدرس و حتى  ١۵بعضى از انتشارات نھضت آزادى، انتشارات و كانادا، 

بعضى از كتابھایى كھ در ایران در زیر جو سانسور قرار داشت در این چاپخانھ بطبع رسید 
وجود این چاپخانھ در آن دوران خدمت بزرگى بھ انقالب و اسالم و . و انتشار پیدا كرد

 .ایران كرد
نین بنگاه چاپى غیر ممكن بود كھ با یك چنین سرعتى بشود ھمھ آنھا بدون وجود یك چ   

آنھایى كھ درگیر مسائل انقالب در پاریس بودند، خود شاھد . را بموقع چاپ و انتشار داد
اى دیگرى نھ قادر بود ھمھ اینھا را سریع برنامھ ریزى  بودند كھ در آنموقع ھیچ چاپخانھ

ھا و كارھاى خود را كنار بگذارد و تنھا بھ این  ر برنامھتوانست بالفاصلھ سای كند و نھ مى
ھا با شور و شوق و عشق بھ انقالب و اسالم و ایران شبانھ روزى  ھمھ بچھ. كار بپردازد

كردند و اغلب در ھمانجا ساعتى را بھ استراحت  در این چاپخانھ بدون وقفھ كار مى
ن و از خودگذشتھ، تمام وقت در این اللھى این جوان پاك مسلما آیت پرداختند و آقاى مى

 . چاپخانھ بھ كار نشر و چاپ مشغول بود
وى كھ ازسالھاى قبل بھ خاطر عشق و عالقھ بھ اسالم و ایران كمر بھ خدمت بستھ بود،    

اى پیدا كرده بود،با مدیریت وى وكمك سایر برادران،  سابقھ كارھاى انتشاراتى كھ وسعت بى
اما با وجود یك چنین خدمت بزرگى كھ این جوان . مان پیدا كردھمھ آنھا بھ موقع سروسا

صدر بود، اسم وى از  مسلمان پاكباختھ بھ انقالب و اسالم كرد، چون از دوستان آقاى بنى
بھ این بھانھ كھ فقط كسانى حق دارند با پرواز انقالب بھ ایران  - لیست پرواز انقالب 

حذف  - پاریس بھ انقالب خدمت كرده باشند برگردند كھ در مدت اقامت آقاى خمینى در 
گردیده بود كھ سرانجام با جر و بحث با سید احمد و دیگر دست اندركاران وى با ھمان 

صدر بھ فعالیت پرداخت و بعد از انتخاب  پرواز بھ ایران رفت و در ایران با گروه آقاى بنى
 ل بود و با سقوطت جمھورى فعاصدر بھ ریاست جمھورى وى در دفتر ریاس آقاى بنى

صدر  صدر وى بھ جرم اینكھ براى جلب نظر مراجع تقلید و روحانیت نسبت بھ آقاى بنى بنى
بھ منزل بعضى از مراجع قم و مشھد رفتھ بود تحت پیگرد قرار گرفت و سرانجام با مخفى 
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 .                        ً                                                   شدن با سختى و مشقت مجددا  بھ پاریس مراجعت كرد و در دیار غربت رحل اقامت افكند

 غربى ھاى رسانھ از اخبار و اطالعات تدوین و آورى جمع - ٢  
  
دیگر از كارھایى كھ این گروه با موفقیت بھ سرانجام رساند، جمع آورى تمام منابع،    

اخبار و اطالعاتى بود كھ در رابطھ با مسائل ایران، انقالب و اسالم در رسانھ گروھى غرب 
ھمھ روزه در تمام كشورھاى غربى و در اكثر گیرى انقالب  با اوج. كرد انتشار پیدا مى

ھاى گروھى آنھا مسائل مختلفى را در مورد ایران،  جراید این كشورھا و سایر رسانھ
این مسائل شامل مسائل اقتصادى، سیاسى، فرھنگى، . كردند انقالب و اسالم مطرح مى

. ل انقالب بودو تحلیل آنھا از اوضاع و احوال كشور و سیر تحو.... تاریخى و مذھبى و
ھا و تحلیل آنھا در مورد وضعیت كشور، اسالم  اطالع یافتن از نظر و افكار عمومى غربى

بدون آگاھى یافتن از مسائلى كھ درمورد كشور، انقالب . و انقالب اھمیت بھ سزایى داشت
براى . شد، اتخاذ یك موضع مناسب مشكل بود و اسالم براى آنھا مطرح بود و یا مطرح مى

یابى از وضعیت كشور و جھان و سیر تحول انقالب و پاسخگویى بھ ابھامات و مسائل ارز
این اطالعات، اخبار و تحلیلھا از . شد مطروحھ براى افكار عمومى جھان جمع آورى مى

 :توانست كمك شایانى بھ آگاھى یافتن از اى برخوردار بود و مى اھمیت ویژه
 مواضع غرب نسبت بھ ایران و اسالم -  
 انتقادات و ایراد آنھا نسبت بھ اسالم و حكومت اسالم -  
 روابط آنھا با رژیم شاه در گذشتھ و چند و چون آن -  
 كرد ھاى گروھى انتشار پیدا مى نكات ضعف رژیم كھ ھر از گاھى در رسانھ -  
 .ھاى مختلف بكند و سرانجام كمك بھ اتخاذ موضع مناسبى در زمینھ -  

ھاى گروھى  ختلف اروپایى و غیر اروپایى آنچھ را كھ در رسانھدوستان در كشورھاى م   
شدند، آنرا جمع كرده و  شد و از آن مطلع مى نسبت بھ ایران، انقالب و اسالم مطرح مى

كردند و در آنجا تمام اینھا  فشرده آنرا بھ فارسى ترجمھ كرده آن را بھ پاریس ارسال مى
گروھى فرانسھ را با نظم و ترتیب بصورت ھاى  بعالوه تمام مسائل مطروحھ در رسانھ
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ً      آوردند كھ تقریبا  حدود  مجلدات مختلف براى مطالعھ و نگھدارى در مى مجلد  ١٢ -  ١٠                
صفحھ بود ترتیب داده شد كھ منبع بسیارى خوبى  ٨٠٠ -  ٧٠٠مختلف كھ ھر كدام شامل 

شت كھ خود براى تحلیل و بررسى مسائل كشور و جھان از دیدگاھھاى مختلف را در بر دا
اینجانب دو سرى از تمام این مجلدات را در اختیار داشتم كھ با توجھ بھ وضعیت كشور در 

و از بین رفتن امنیت عمومى و بخصوص منتقدین بھ روش اداره كشور و  ١٣۶٠سال 
رھبرى آن و دستگیرى و بازداشت اینجانب، آنھا نیز ھمراه بسیارى از اسناد دیگر در 

  .ز بین رفترابطھ با انقالب ا
 

 ھا آن چكیده از گزارش تھیھ و منابع مطالعھ - ٣ 
  

ھاى  ایكھ در رسانھ با فراھم و جمع آورى كردن غالب مطالب و گزارشھاى روزانھ   
گروھى كشورھاى مختلف جھان در رابطھ با انقالب و مسائل جارى كشور در آن دوران 

گردید و بھ  ده و مختصر ترجمھ مىكرد، اس و اساس نكات اصلى آنھا فشر انتشار پیدا مى
رسید و وى نیز با توجھ با مجموعھ آنھا و نظر و افكار عمومى  صدر مى نظر آقاى بنى

خارجى و داخلى و نظرات و پیشنھادات دوستان از اوضاع و احوال كشور و مسائل 
مطروحھ در موارد مختلف، گزارش مختصر و مفیدى از وضعیت جارى كشور و انقالب 

رساند و بدینسان آقاى خمینى بطور مرتب در  روزانھ بھ عرض آقاى خمینى مى تھیھ و
 .گرفت جریان اوضاع و احوال جارى كشور و مسائل مطروحھ در اطراف انقالب قرار مى

صدر عالوه بر این گزارش روزانھ كھ حاوى خطوط كلى و مسائل جارى انقالب و  بنى    
خودش نیز با توجھ بھ این گزارش و برخورد رژیم داد،  اسالم بود، خدمت آقاى خمینى مى

شاه و مسئولین كشور، محققین و تحلیلگران كشورھاى غربى و مسئولین آنھا و سایر 
ھاى  كشورھا بھ انقالب و اسالم تحلیلى ھمراه با راه حلھا و پیشنھادھاى مختلف، طى نامھ

ھا و پیشنھادھاى  این مجموعھ داد و آقا با توجھ بھ تمام گوناگون بھ آقاى خمینى ارائھ مى
دوستان و . كرد رسیده از جانب دیگران نسبت بھ وضعیت جارى كشور اتخاذ موضع مى

در این ... صدر در آلمان، فرانسھ، انگلیس، اطریش و آمریكا و دانشجویان طرفدار آقاى بنى
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ورى امر مھم و خطیر شركت داشتند و تمامى كوشش خود را در تھیھ این منابع و جمع آ
  .بردند آن در كشورھاى خود و ارسال آنھا بھ پاریس بكار مى

 

 خمینى آقاى بیت داخلى تداركات از بخشى انجام - ٤ 
  

خمینى بھ پاریس، روبروى باغ آقاى مھدى عسگرى در نفلوشاتو  بعد از ورود خانواده   
ً                                                             كھ قبال  در اختیار وى قرار گرفتھ بود، منزل دیگرى را براى سكونت خانواد ه آقا اجاره       

كرد كھ خانواده و بستگان درجھ یك وى  كردند و آقا از آن خانھ بعنوان اندرونى استفاده مى
براى رتق و فتق امور مربوط بھ خانواده و خانم آقاى خمینى، آقاى . در آن سكونت گزیدند

، وى با عشق و عالقھ بھ انقالب ایران. دوستكام انجام بخشى از این امور را بعھده گرفت
از آنچھ در توان داشت در این رابطھ دریغ نداشت و در تمام مدت با ماشین سوارى خود در 

احمد غضنفر  .انجام امور مربوط بھ خانواده آقاى خمینى و سایر كارھاى تداركاتى فعال بود
خمینی در ھمان ورود بھ پاریس  با ھدایت بنی صدر، پور و ھمسرش سودابھ سدیفی کھ

. ندکمک حال خانواده خمینی بود گذرانده بود در تمامی مدت نزل آنھاچند روزی را در م
البتھ ھمھ کسانی کھ خدمتی کرده بودند، از جانب خمینی و روحانیون دیگر با زندانی شدن، 

 .اعدام و یا جالی از وطن مود تفقد قرار گرفتند
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 فصل ھفتم

 پاریس بھ یاربخت آمدن تدارك در   
   

بعد از رفتن شاه و آمدن سید جالل تھرانى رئیس شوراى سلطنت بھ پاریس و دادن    
استعفا از ریاست آن  شورا براى افرادى نظیر ما كھ از جریانھاى پشت پرده اطالعى 
ً                           نداشتیم نیز معلوم شده بود كھ شاه رفتنى است و احتماال  سلسلھ پھلوى در حال انقراض                                                     

در آن . یب حكومت اسالمى بھ رھبرى آقاى خمینى جایش را خواھد گرفتاست و عنقر
ً              بطوریكھ بعدا  مطلع شدم، در . روزھا نفلوشاتو تحرك و جنب و جوش زایدالوصفى داشت             

آمیز با  تھران شوراى انقالب و مھندس بازرگان و روحانیون مھاجر با كنار آمدن مسالمت
ر گذاشتھ بودند كھ آقاى بختیار در پاریس خدمت قرا. حكومت بختیار بھ توافق رسیده بودند

بختیار ھم پذیرفتھ بود و ھمھ چیز . آقا برسد و در آنجا نخست وزیرى آقاى خمینى را بپذیرد
و   زاده صدر، قطب آقایان بنى. آماده شده بود كھ بختیار در پاریس خدمت آقاى خمینى برسد

آقاى . ل و آقاى بختیار در رابطھ بودنداندر كار بودند و با داخ یزدى و دیگران نیز دست
آید بدون اطالع از توافق شوراى انقالب و آقاى  صدر چنانكھ از نوشتھ ھایش بر مى بنى

مھندس بازرگان و نھضت آزادى و روحانیون مھاجر و پاریس، مرتب از طریق آقاى 
ستعفا بدھد و كرد كھ بختیار را قانع سازد كھ تا وى ا برومند و عباسقلى بختیار كوشش مى

در آنروزھا شاھد كوششھاى وى با بختیار از . از آقاى خمینى حكم نخست وزیرى را بگیرد
بنا برتوافق . تمام نزاع سر نخست وزیرى انقالب یا شاه بود. ھا بودم طریق تلفن با واسطھ

بنا بر گفتگوى با عباسقلى . آمد بھشتى و نھضت با بختیار، او بعنوان نخست وزیر شاه مى
بختیار قرار بر این بود كھ او از نخست وزیرى شاه استعفا كند و نخست وزیرى انقالب را 

 .كنند ھا كودتا مى بختیار گفت نظامى. آقاى خمینى پذیرفت. بپذیرد
صدر در جلب رضایت بختیار كھ استعفا بدھد و از آقاى  سرانجام كوششھاى آقاى بنى   

اى نرسید ولى در تھران بھ اتفاق موافقت  نتیجھ خمینى حكم نخست وزیر خود را بگیرد، بھ
بطوریكھ ھمان . شده بود كھ آقاى بختیار بدون استعفا برود پاریس و خدمت آقا برسد

آقاى منتظرى مخالف آن توافق بوده . گشت روزھا در پاریس معلوم شد و زبان بھ زبان مى
بھ پاریس اظھار داشتھ  است و مخالفت خود را از توافق بر سر رفتن نخست وزیر بختیار
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آخوند ترا بھ این : " بود كھ در این رابطھ آقاى دكتر بھشتى تشرى بھ او زده و گفتھ است
حتى اطالعیھ رفتن آقاى بختیار كھ با توافق ھمگى تھیھ شده بود، در تھران " كارھا چكار؟

ر نپذیرفتن در تیراژ وسیع چاپ و منتظر پخش آن بودند كھ با اطالعیھ آقاى خمینى مبنى ب
 .بختیار در سمت نخست وزیرى ھمھ چیز را نقش برآب كرد

 ھا توافق خوردن بھم چگونگى 
   

شب ھشتم بھمن ماه نگارنده با چند تن از دوستان از جملھ آقایان دكتر تقى زاده،    
علیرضا بھزادى، على امیر حسینى، احمد غضنفرپور، و سودابھ سدیفى در منزل آقاى 

شب مشغول شام خوردن بودیم و تلویزیون فرانسھ نیز مشغول  ١١ساعت صدر حوالى  بنى
: توجھ كنید  زاده یكمرتبھ خبرنگار تلویزیون گفت بھ مصاحبھ آقاى قطب. پخش خبر بود

آیا بھ نظر شما امام : در صفحھ تلویزیون ظاھر شد و خبرنگار از وى پرسید  زاده آقاى قطب
باز خبرنگار . جواب داد آرى زاده یرد؟ آقاى قطبپذ خمینى آقاى بختیار را بھ حضور مى

جواب داد آرى آقاى   زاده پذیرد؟ آقاى قطب پرسید آیا ولو بختیار استعفا ندھد امام او را مى
كمى قبل از . بختیار بحضور امام خواھد رسید و توافق شده است و این مسئلھ تمام است

زدى نیز با خبرگزارى آسوشیتدپرس با تلویزیون فرانسھ دكتر ی زاده مصاحبھ آقاى قطب
ما كھ از . پذیرد آقاى خمینى آقاى بختیار را بھ حضور مى: مصاحبھ كرده بود و گفتھ بود كھ

ھا مبھوت و حیران شده بودیم، از خود پرسیدیم كھ جریان چیست؟ بناگاه تلفن  این مصاحبھ
رنگار از آقاى خب. از خبرگزارى آسوشیتدپرس بود. صدر بصدا درآمد منزل آقاى بنى

صدر  پذیرد؟ آقاى بنى آیا بھ نظر شما امام خمینى بختیار را بحضور مى: صدر پرسید بنى
آقاى دكتر یزدى بھ ما اطالع داده است كھ امام : خبرنگار گفت. من اطالعى ندارم: پاسخ داد

من اطالعى ندارم و : صدر گفت باز آقاى بنى. پذیرد خمینى آقاى بختیار را بحضور مى
  . ایستى نظر امام را در این مورد استفسار كنمب
فردوسى . صدر بھ باغ در نفلوشاتو محل اقامت امام تلفن كرد بعد از این تلفن، آقاى بنى  

صدر از وى پرسید، نظر آقا در مورد بختیار چیست؟ فردوسى  آقاى بنى. پور پشت خط بود
گفت در ھر حال نظر آقا را بپرسید صدر بھ فردوسى  پور  آقاى بنى. دانم پور جواب داد نمى

اما نظر . پرسند پاسخ دھم و بھ من اطالع بدھید تا بتوانم بھ خبرنگارانیكھ در این مورد مى
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بھ صالح نیست كھ آقاى بختیار را تا مادامى كھ استعفا نداده است : خود من این است
سپس . تیار ماندنى استبپذیرند و در صورت پذیرفتن بختیار قبل از استعفا، آقا رفتنى و بخ

آقا : حاج مھدى عراقى گفت. صدر تلفن شد بعد از مدت كمى باز از باغ بھ آقاى بنى
آید و نھ بھ عنوان نخست وزیر و لذا پذیرفتن ایشان  گویند كھ بختیار بعنوان شخص مى مى

 بھ آقا بفرمایید، نخست وزیرى كھ: صدر در جواب حاج مھدى گفت آقاى بنى. اشكالى ندارد
وقتى آقاى بختیار قبل از استعفا دادن آمد، . وقتى خدمت آقا رسید آنرا بكند اتیكت نیست كھ
و باز نظر من اینست كھ آقا او را قبل  ار نخست وزیر خدمت آقا رسیده استیعنى آقاى بختی

گردد و آقا از آن ترسى  از استعفا دادن نپذیرند و این حركت كھ راه افتاده است دیگر بر نمى
بعد از اینھا من بھ اتفاق . رود تا بھ نتیجھ برسد اشتھ باشند، طوفان راه افتاده است و مىند

احمد عضنفرپور و سودابھ سدیفى بھ منزل آنھا، یعنى ھمان منزلى كھ آقا در ابتداى ورود 
وقتى بھ آنجا رسیدیم، كمتر از . بھ پاریس در آن اقامت گزیده بود براى خوابیدن رفتیم

صدر اطالعیھ آقا را در  صدر بھ آنجا تلفن شد و آقاى بنى د، از منزل آقاى بنىنیمساعت بع
مورد نپذیرفتن بختیار براى سودابھ سدیفى خواند و از وى خواست كھ آنرا بھ فرانسھ 

 .ترجمھ كند و بھ فرانس پرس متن ترجمھ شده را اطالع دھد
س تلفن كرد و متن ترجمھ شده سودابھ سدیفى نیز بالفاصلھ پس از ترجمھ، بھ فرانس پر   

پذیرد، براى آن  اطالعیھ امام را مبنى بر اینكھ امام قبل از استعفا آقاى بختیار را نمى
: صدر بھ سودابھ تلفن كرد و گفت بعد از نیمساعتى دیگر، باز آقاى بنى. خبرگزارى خواند

تھ شد كھ ما آن را در جواب گف. اید، دست نگھدارید اگر آن متن را بھ خبرگزاریھا نداده" 
ھم اكنون : صدر گفت قضیھ چیست؟ آقاى بنى. ترجمھ كردیم و بھ فراسن پرس دادیم

ولى ". دست نگھدارید كھ آقا نظرش عوض شده است"گوید،  احمدآقا زنگ زده است و مى
تواند نظرش را عوض  آقا مرجع تقلید است و ھر لحظھ نمى: من بھ او گفتم بھ آقا بفرمایید

گویند كھ این چھ مرجع تقلیدى است كھ ھر لحظھ نظرش عوض  این مردم نمىكند، آخر 
من اینھا را بھ احمد آقا گفتم ولى . آقا كھ بازیگر سیاسى نیست، مرجع تقلید است. شود مى

اند،  گویم اگر آن را بھ خبرگزاریھا نداده كنم و مى اآلن تلفن مى: با وجود این بھ وى گفتم
اید، خداخواھى شده است و آنچھ كھ  ھ آن را بھ فرانس پرس دادهو حاال ك. دست نگھدارند

ً        صدر مجددا  نقل كرد بطوریكھ آقاى بنى.  باید بشود شده است باز احمد آقا بھ وى تلفن :          
گوید، كھ متن اطالعیھ پس از ترجمھ بھ خبرگزاریھا  صدر نیز بھ وى مى كند و آقاى بنى مى
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صدر است و مردم مرا مرجع  آقا گفت، حق با بنى: گوید داده شده است و احمد آقا نیز مى
توانم ھر لحظھ نظرم را عوض كنم و احمد اضافھ  تقلید قبول دارند و نھ سیاستمدار و نمى

 "خیر ھمین بوده كھ انجام شده است: "كند كھ مى
ھا، ما از روى كنجكاوى بھ فرانس پرس تلفن كردیم كھ ببینیم آیا خبر را  پس از این بحث   
دانیم مسئلھ چیست كھ از  ما نمى: فرانس پرس در جواب گفت. ابره كرده است یا خیرمخ

ما . پذیرد گویند كھ مى پذیرد ولى از آنطرف مى اینطرف شمامى گویید كھ امام بختیار را نمى
ھمان شب . رویم تا از خود امام بپرسیم جریان كار از چھ قرار است فردا صبح بھ باغ مى

بھزادى متن اطالعیھ را بھ انگلیسى ترجمھ كرد و بالفاصلھ در اختیار بى نیز آقاى علیرضا 
صبح آقاى خمینى متن اطالعیھ را بھ آقاى  ١١روز بعد حدود ساعت . بى سى گذاشت

نیز آنرا در حضور  زاده داد كھ براى مخبرین ترجمھ كند و آقاى قطب زاده صادق قطب
د براى خبرگزاریھا ترجمھ كرد و بدینصورت خبرنگاران و تمام كسانیكھ در باغ حاضر بودن

اینھا بخشى از كوششى بود كھ آقاى خمینى بختیار را بپذیرد و من . مسئلھ خاتمھ پیدا كرد
 .نیز در جریان آن قرار گرفتم

 بعدى وقایع  
در ایران بعد از پیروزى انقالب وقایع آن شب، بخشى را كھ خود شاھد آن بودم و در    

دیماه  ۶روزنامھ انقالب اسالمى پنجشنبھ  ١۵٣د كمى مختصرتر در شماره اینجا ذكر آن آم
چاپ و منتشر " برگى از تاریخ انقالب اسالمى در پاریس"، تحت عنوان ۵، ص ١٣۵٨

اى كھ  متعاقب انتشار این مطلب در روزنامھ انقالب اسالمى، آقاى دكتر یزدى نامھ. شد
بى اساس و كذب محض و باید اصالح " ھ، حكایت از آن داشت كھ مطلب مندرج در روزنام

براى درج در روزنامھ انقالب اسالمى در پاسخ بھ آن  ١٣۵٨/١٠/١٠بتاریخ " گردد
نامھ آقاى دكتر یزدى بھ اینجانب داده شد كھ آنرا . مطلب بھ روزنامھ ارسال كرده بود

و انتشار بھ  مطالعھ كردم و با اضافھ كردن چند نكتھ مختصر در زیر نامھ، آنرا براى چاپ
روزنامھ نیز نامھ آقاى دكتر یزدى را ھمراه با آن چند نكتھ مختصر . سردبیر روزنامھ دادم

روزنامھ  ۵در صفحھ  ١٣۵٨دیماه  ١٧روزنامھ انقالب اسالمى، دوشنبھ  ١۶١در شماره 
 .چاپ و آنرا انتشار داد

رگزارى آسوشیتدپرس نامھ آقاى دكتر یزدى بر این پایھ و اساس استوار بود كھ چون خب   
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یك خبرگزارى صھیونیستى است چرا اینجانب خبرى را كھ آن خبرگزارى، آن شب از قول 
وى جعل و پخش كرده است و وى نیز در ھمان موقع آن را تكذیب كرده است از آن 

آخرین تالشھا در "آن موقع ھنوز كتاب خود آقاى دكتر یزدى . ام خبرگزارى نقل قول كرده
انتشار پیدا نكرده بود تا مشاھده شود كھ خود وى نیز در ھمان كتاب خود  "آخرین روزھا

الجرم بر آقاى دكتر یزدى . بارھا از ھمان خبرگزارى صھیونیستى نقل خبر كرده است
و با گفتن یك لغت . شود از یك چنین خبرگزارى نقل قول كرد روشن است كھ مى

     ً ثانیا  . در صحت و سقم آن مطلب كوشید شود مطلبى را رد كرد، بلكھ باید صھیونیستى نمى
آقاى دكتر یزدى خود اعتراف دارد كھ خبرگزارى آسوشیتدپرس خبر را از قول ایشان جعل 

آیا پرسیدنى نیست كھ آن تكذیب نامھ خبر . كرده و وى ھمان زمان آنرا تكذیب كرده است
دیده و آقاى دكتر ھنگامى كھ مطلب در روزنامھ انقالب اسالمى قریب یكسال بعد برمال گر

اى یاد كرده است در كجا منعكس  یزدى در نامھ خود بھ روزنامھ از وجود چنین تكذیبنامھ
و ھم  ۵٨آقاى یزدى، ھم در نامھ ارسالى بھ روزنامھ انقالب اسالمى در سال  .شده است
آنرا انتشار داده عنوان  ١٣۶٢كھ در سال " آخرین تالشھا در آخرین روزھا"در كتاب 

دانم آن بود كھ بختیار قبل از آنكھ  تا آنجا كھ اینجانب در جریان بوده و مى" :استكرده 
ً                           بحضور امام پذیرفتھ شود قرار بود، استعفاى خود را كتبا  خدمت امام بفرستد و بعد در                                                      

ً                      توانست خدمت امام برسد، عینا  نظیر آنچھ كھ در مورد  شد، مى صورتیكھ استعفا پذیرفتھ مى                            
در حالیكھ بختیار بھ پاریس "... و ) ۴٩۵."(س شوراى سلطنت عمل شدآقاى تھرانى رئی

این مسئلھ براى امام و تنى چند از . آمد، ممكن نبود آقا را قبل از استعفا مالقات نماید مى
اطرافیان ایشان در پاریس كھ در جریان كامل مسئلھ و مكالمات مكرر بین تھران و پاریس 

 )۴٩۶"(قرار داشتند روشن بود
براى روشن شدن ذھن خوانندگان از صحت و سقم مطلب با استعانت از كتاب خود آقاى    

 : كنیم مطلب را دنبال مى" آخرین تالشھا در آخرین روزھا"یزدى 
بختیار پس از انتصاب، اقدام بھ تماس با شوراى انقالب نمود و براى اینكار ابتدا با آقاى " 

یعنى ھمان روز خروج شاه از ایران، آقاى  ۵٧ دیماه ٢۶مھندس بازرگان تماس گرفت، در 
 :مھندس بازرگان از تھران بھ نویسنده تلفن زدند و اطالع دادند كھ

: " با ایشان تماس گرفتھ و پیغام داده است كھ) توسط مھندس حسیبى(بختیار مع الواسطھ " 
 ."دانید ت مىآقا چھ امرى دارند؟ بروم یا بمانم خدمتى كھ باید انجام بدھم دادم چھ مصلح
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اما وقتى این پیغام . مطلب را یادداشت كردم تا با امام مطرح ساختھ و نظرشان را بپرسم"  
 ."را با امام در میان گذاشتم ایشان پاسخ ندادند، منھم پیگیرى نكردم و مسئلھ مسكوت ماند

ً         آقاى مھندس بازرگان در تماس تلفنى خود با پاریس مجددا  یادآور ش ۵٧بھمن  ٢در   :" دند كھ                                                   
در تھران در شوراى انقالب راجع بھ پیغام بختیار صحبت و موافقت شده است كھ بختیار بھ 

اگر آقا اصل مسئلھ را بپذیرند، او مایل است ھمراه با برخى از وزراء خود . پاریس بیاید
 "بیاید

و  اند ناراحت است خوانده" خائن"بختیار از اینكھ او را :"آقاى مھندس بازرگان گفتند 
 ".خواھد كھ بھ صورتى از او اعاده حیثیت بشود مى

آیا با این وضعیت امام بختیار را خواھند : "آقاى مھندس بازرگان سپس سئوال كردند كھ 
ً                   من مطلب را عینا  بھ امام گزارش كردم" پذیرفت؟ پذیرش بختیار مشروط :"ایشان گفتند كھ.                

آقاى یزدى  )۴٩٧."(بماند براى بعدآن ھم حاال صالح نیست . بھ استعفاى او خواھد بود
 :بھمن در آن شرایط صالح نبود كھ بختیار استعفا بدھد ٢دھد كھ چرا در  توضیح مى

اگر بختیار در آن . با توجھ بھ اوضاع و احوال سیاسى مملكت دلیل بسیار ظریفى داشت" 
 ..."پیوست داد باحتمال زیاد كودتاى نظامى از جانب ارتشیان بوقوع مى موقع استعفا مى

ً                             آقاى مھندس بازرگان در تماس خود مجددا  گزارشى از تماسھاى بختیار با  ۵٧بھمن  ٣در                                       
بختیار، بموجب گزارش آقاى مھندس بازرگان، سھ مسئلھ را از . شوراى انقالب دادند

 :شوراى انقالب خواستھ بود
 .تاخیر بیاندازندحداقل دوماه بھ او مھلت داده شود و امام سفرشان را بھ تھران بھ  - ١" 
) شوراى انقالب(حاضر است آنھا را در اختیار . ھا خالى است چند پست وزارتخانھ - ٢ 

 .بگذارد تا ھركس را مایل باشند منصوب نمایند
 )۴٩٨."(پذیرد مى) بردولت(نظارت نسبى شوراى انقالب را ھم  - ٣ 

 ۵٧بھمن  ٢كھ در گوید  ھمانطوریكھ مالحظھ شد آقاى یزدى از قول آقاى خمینى مى   
داد باحتمال  بھمن استعفا مى ٢كند كھ اگر در  صالح نبود كھ بختیار استعفا بدھد و اضافھ مى

آورد  اما وى از قول آقاى مھندس بازرگان مى. شد زیاد از جانب ارتشیان كودتاى نظامى مى
، ١٣۵٧ه در سوم بھمن ما :تنھا راه این است كھ بختیار استعفا بدھد ۵٧كھ در سوم بھمن 

آقاى مھندس بازرگان در دفتر كار خود در خیابان غزالى در حضور بیش از دویست 
در . خبرنگار داخلى و خارجى در یك مصاحبھ مطبوعاتى بھ سئواالت مختلف پاسخ دادند
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 :مورد دولت بختیار ایشان نظر دادند كھ
در مورد . نى بكار ببنددترین راه یعنى استعفا را در برابر امام خمی كنم عاقالنھ گمان مى" 

كند دولت او صد در صد قانونى است و  قانونى بودن دولت باید بگویم، نخست وزیر فكر مى
تواند بھ ارتش باشد و  اتكاء دولت فقط مى... دانند امام خمینى آنرا صد در صد غیر قانونى مى

 )۴٩٩."(ندارد این ارتش نیز بگفتھ رئیس ستاد آن قصد كودتا و یا رویارویى با مردم را
بھمن بھ خاطر ترس از كودتاى ارتشیان صالح نیست كھ بختیار  ٢چگونھ است كھ در    

گوید  چیزى یكشبھ عوض نشده كھ بازرگان مى. بھمن صالح است ٣استعفا بدھد ولى در 
وى كھ از توافق ارتشیان با ژنرال " ارتش قصد كودتا و یا رویارویى بامردم را ندارد"

دانستھ كھ ارتش قصد كودتا و  اییان و شوراى انقالب اطالع داشتھ، مىھایزر، آمریك
با توجھ بھ . شمرد ترین راه مى رویارویى با مردم را ندارد و لذا استعفاى بختیار را عالقالنھ

اینكھ آقاى یزدى بنا بھ قول خودش ھم برنامھ ریز سیاسى آقاى خمینى بوده و ھم در 
بوده و ھم از كتاب خود وى ) ھضت آزادى، شوراى انقالبن(ارتباط منظم سران در تھران 

كرده است، نقل این جملھ از زبان  برمى آید كھ تمام این امور از كانال وى جریان پیدا مى
آن ھم . پذیرش بختیار مشروطھ بھ استعفاى او خواھد بود ۵٧بھمن  ٢آقاى خمینى در 

از كودتاى ارتشیان مخدوش بنظر حاال صالح نیست بماند براى بعد، آنھم بھ خاطر ترس 
 :گیریم مطلب را از زبان آقاى یزدى پى مى. رسد مى

آقاى مھندس بازرگان طى تماس تلفنى مجددى از تھران  ۵٧بھمن  ۶چند روز بعد در "  
بموجب این گزارش تلفنى مسئلھ بختیار بطور . نتیجھ مالقاتھا و مذاكرات را گزارش نمودند

حركت احتمالى را  ۵ب مورد بحث قرار گرفتھ و در مجموع جدى در جلسھ شوراى انقال
 :بررسى كردند كھ عبارتند از

بعد از ورود آقا بھ تھران، بختیار ھم بیاید فرودگاه، شرح حال و خدمات گذشتھ : حركت اول 
ھر جور ایشان صالح بدانند و دستور . و فعلى خود را بدھد و اعالم كند كھ در اختیار آقاست

 .عمل خواھد كردبدھند او 
بعد از ورود آقا بھ تھران، بختیار ھم بیاید فرودگاه و ھمان حرفھاى باال را در : حركت دوم 

حركت احتمالى اول بزند و سپس بگوید اگر اجازه بدھید بكار خود ادامھ دھم و آقا ھم 
 .بفرمایید كھ بكار خود تا اطالع ثانوى ادامھ دھید

استعفاى كتبى بدھد و آقا استعفاى او را بپذیرند و او با  بختیار بیاید پاریس: حركت سوم 
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 .اجازه آقا بكار خودش ادامھ دھد
ً    بختیار بیاید پاریس استعفاى كتبى بدھد، آقا استعفاى او را بپذیرد و مجددا  او : حركت چھارم                                                                        

 .را تا اتخاذ تصمیمات بعدى بطور موقت بكار بگمارند
از جملھ وزارت كشور و . انقالب منصوب شوندچھار وزیر توسط شوراى : حركت پنجم 

 قبول نظارت شوراى انقالب بر دولت
پس از مكالمھ تلفنى با آقاى مھندس بازرگان گزارش تھران را ھمانروز بھ اطالع امام  

اما . ھیچیك از فرمولھا قابل قبول نیست: رفت گفتند امام ھمانطوریكھ انتظار مى. رسانیدم
فرمول چھارم، : گوید آقاى یزدى مى. شرایطى قابل قبول استچھارمى قابل بحث و تحت 

ھمانطوریكھ آمده است دو قسمت داشت یك قسمت آن عبارت از این بود كھ بختیار بھ پاریس 
این قسمت اول . بیاید و درآنجا استعفاى خود را بھ امام بدھد و آقا ھم استعفاى او را بپذیرد

ً                                          مجددا  بختیار را تا اطالع ثانوى بر سر كار بگذارند قسمت بعدى این بود كھ آقا. فرمول بود       .
واضح است كھ قسمت دوم فرمول نھ قابل قبول بود و نھ بھ مصلحت، ولى بھرحال امام 
حركت چھارم را قابل بحث و تحت شرایطى قابل قبول دانستند و قرار شد كھ با بختیار 

امام فرمول ": عان دارد كھآقاى یزدى خود اذ )۵٠٠".(صحبت شود و او بھ پاریس بیاید
چھارم را قابل بحث و تحت شرایطى قابل قبول دانستھ و قرار شد كھ با بختیار صحبت شود 

 ). ۵٠١"(و او بھ پاریس بیاید
كند كھ قسمت دوم فرمول یعنى پس از استعفا  جان كالم اینجاست كھ نویسنده اضافھ مى   

طور موقت بكار بگمارند، نھ قابل قبول بوده و             ً                              بختیار مجددا  او را تا اتخاذ تصمیمات بعدى ب
ولى مشخص نمى كند كھ از نظر چھ كس و یا كسانى نھ قابل قبول بوده و " نھ بھ مصلحت
نكتھ دیگر اینكھ طبق فرمول چھارم كھ بنا بگفتھ نویسنده با شرایطى براى . نھ بھ مصلحت

و آقا ھم استعفاى او را بدھد بختیار بیاید بھ پاریس استعفاى كتبى : آقا قابل قبول بوده
ً                                                                      و مجددا  او را تا اتخاذ تصمیم بعدى بكار بگمارند با اینكھ بنا بگفتھ آقاى یزدى،  بپذیرند        

و پس از آن . بختیار بھ پاریس بیاید و در آنجا استعفا بدھد و آقا ھم استعفاى او را بپذیرند
گشت و یا  مام بھ تھران برمىماند یا با ا بختیار یا نظیر سید جالل تھرانى در پاریس مى

مورد اول حكایت از . ممكن بود در دولت آینده بھ او پستى داده شود، تفاوت اساسى دارد
 .یك توافق و قرار و مدار است و مورد دوم حكایت از یك بازى سیاسى است
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 ؟...یا مدار و قرار 
 
  : آقاى یزدى ادامھ مى دھد كھ    
 ٧نقالب و بختیار ادامھ یافت و آقاى مھندس بازرگان در تماس و مذاكرات میان شوراى ا" 

پاریس گزارش كردند ساعتى بعد  پس از آنكھ نتیجھ جلسھ شوراى امنیت را بھ ۵٧بھمن 
ً                                                                          مجددا  تلفن زدند و اطالع دادند كھ در ھمان روز نتیجھ رأى شوراى امنیت كشور را بدست       

ر بھ پاریس سفر كند و بختیار اند و شوراى امنیت تصویب كرده است كھ بختیا آورده
اى ھم تھیھ كرده، و براى شوراى انقالب فرستاده است كھ اگر شوراى انقالب با آن  اعالمیھ

آقاى مھندس بازرگان متن بیانیھ . متن موافقت نماید آنرا قبل از سفر بھ پاریس منتشر سازد
 :تھیھ شده بختیار را بشرح زیر خواند

دوست كھ خودم را جزء كوچكى از این نھضت و قیام عظیم  من بعنوان یك ایرانى وطن"  
دانم و اعتقاد صادقانھ دارم كھ رھبرى و زعامت آیت هللا العظمى امام  ملى و اسالمى مى

تواند راه گشاى مشكالت امروزى ما و ضامن ثبات و امنیت كشور  خمینى و رأى ایشان مى
ً ساعت آینده شخصا   ۴٨ام كھ ظرف  گردد، تصمیم گرفتھ بھ پاریس مسافرت كرده و بزیارت                 

معظم لھ نائل آیم و با گزارش اوضاع فعلى خاص كشور و اقدامات خود، ضمن درك فیض 
 ".درباره آینده كشور كسب نظر نمایم

آقاى مھندس بازرگان اضافھ . این متنى بود كھ بھ تصویب شوراى امنیت نیز رسیده بود 
ً            كردند كھ با این متن شخصا  موافق ھستند و بنظر ایشان ضرر و زیانى ندارد و تعھدى ھم                          

اگر قرار است كھ درباره : آقاى مھندس بازرگان در ھمین مكالمھ تلفنى گفتند. در كار نیست
مشورت كنند، البتھ ھنوز فرصت ( اعضاى شوراى انقالب)این مسئلھ با سایر دوستان 

تا آقا ھم نظر خودشان را بدھند دھند  اند، اما مطلب را گزارش مى تشكیل جلسھ را پیدا نكرده
و جلسھ كھ تشكیل شد ھمھ مسائل را با ھم بحث خواھند كرد و نتیجھ را باز گزارش خواھند 

 .كرد
عالوه بر شوراى انقالب، علماى مھاجر بھ تھران نیز مورد شور و مشورت اعضاى  

علماى مھاجر، آقاى مھندس بازرگان در رابطھ با نظر ... شوراى انقالب قرار گرفتھ بودند
 :طى ھمین مكالمھ تلفنى گفتند

اند كھ در پایان  اند و با آن موافقند منتھا نظر داده علماى مھاجر بھ تھران نیز این متن را دیده" 
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 ".در باب آینده كشور و وضع دولت كسب تكلیف نمایم: "بیاید" كسب نظر"بیانیھ بجاى 
اى كھ در حضور امام و مرحوم اشراقى  ھھمان شب، بعد از دریافت متن فوق الذكر در جلس 

ً       و حاج احمد آقا تشكیل شد، گزارش تھران را عینا  خواندم امام اصل مسئلھ را پذیرفتند و .                                             
نظر امام این بود كھ اگر بختیار بیاید، . اصالح عبارتى علماى مھاجر بھ تھران را تایید كردند

ً              آن بود كھ با بختیار عینا  نظیر سید جالل نظرما ھم . تا استعفا ندھد اجازه دیدار نخواھد داشت                         
تھرانى رفتارشود، اما اعالم این مسئلھ درحالیكھ بختیارھنوزدرتھران بودضرورتى 

ً                                            ظاھرا  اوضاع طبق برنامھ و تصمیم شوراى انقالب پیش مى...نداشت قرار شد متن . رفت      
م رسیده بود ھمانشب بیانیھ بختیار، با اصالحات مورد نظر روحانیون مھاجر كھ بھ تائید اما

ولى با صادر شدن بیانیھ آقاى ) ۵٠٢."(توسط بختیاردررادیو وتلویزیون ایران خوانده شود
 :پذیریم خمینى كھ تا بختیار استعفا ندھد او را نمى

آنچھ . حضرات حجج اسالم تھران و سایر شھرستانھا دامت بركاتھم. الرحیم الرحمن هللا بسم" 
پذیرم دروغ است بلكھ تا  ختیار را با سمت نخست وزیرى من مىذكر شده است كھ شاھپور ب

حضرات آیات بھ ملت ایران ابالغ و . دانم پذیرم چون او را قانونى نمى استعفا ندھد او را نمى
من با . اى است در دست اجرا و از این امور جاریھ گول نخورید اعالم فرمایند كھ توطئھ

. گفتھ است كھ گفتگو بین او و من بوده دروغ محض است ام و آنچھ سابق بختیار تفاھم نكرده
 ) ۵٠٣".(ھا باشند ملت باید موضع خود را حفظ كند و مراقب توطئھ

ھمھ قرار و مدارھا را بر ھم زد و اینجانب چگونگى بھم خوردن قرار و مدارھا،    
 : اما. آنطوریكھ خود شاھد بودم در صفحات قبل ذكر كردم

آقاى یزدى كھ نظرشان این بوده است كھ بختیار بھ پاریس كشانده شود  اگر بنا بھ گفتھ - ١ 
ً                                                                   و در آنجا عینا  نظیر سید جالل تھرانى با او رفتار شود و نظر آقاى خمینى ھم ھمان بوده                

پذیرد و اعالم استعفاى بختیار چون ھنوز در تھران بود  كھ تا بختیار استعفا ندھد او را نمى
ً                        اى یزدى پرسیدنى نیست كھ اوال  چھ ضرورتى ایجاب كرد كھ آیا از آق. ضرورتى نداشت                            

آقاى خمینى با وجودیكھ بختیار ھنوز در تھران بود آن بیانیھ را صادر كرد؟ و آنچھ را كھ 
متن بیانیھ آقاى خمینى حاكى از این است كھ بختیار را بھ سمت . نشنیده بود برھم زد
قرار و مدارھایى در كار بوده است كھ  پذیرد و عالوه بر آن گفتگو و نخست وزیرى نمى

 .وى از آنھا مبرى است
ھا را از زبان حاج احمدآقا خمینى چنین  خود آقاى یزدى نگرانى بھم خوردن توافق - ٢ 
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 :اظھار داشتھ است
بعد از نیمھ شب ھمان شب حاج آقا احمدآقا بھ اطاق راقم در مسافرخانھ نفلوشاتو آمد و " 

اند و بھ تھران ھم اطالع داده شده است مبنى بر اینكھ بختیار تا  ردهگفت كھ آقا متنى صادر ك
حاج احمدآقا كھ در تمامى مذاكرات با امام حضور . تواند بدیدن امام بیاید استعفا ندھد نمى

داشت واز مكالمات تھران و برنامھ مطلع بود از اینكار ابراز ناراحتى كرد، اما گفت كھ 
 )۵٠۴".(شود كارى كرد نمىخوب، كارى است شده و دیگر 

علت اینكھ حاج احمد آقا در ھمان نیمھ شب بھ اطاق آقاى یزدى در مسافرخانھ نفلوشاتو    
این . كند دھد و اظھار نگرانى مى ھا را بھ وى اطالع مى رود و جریان بھم خوردن توافق مى

آنشب در آن . داست كھ وى كھ در جریان تمام قرار و مدارھا بوده است و كار تمام شده بو
ھنگامیكھ كھ برگشتھ بود ... رفتھ بود دنبال  زاده ھنگام در باغ نفلوشاتو نبود و با آقاى قطب

دیده بود كھ با صادر كردن بیانیھ آقا، ھمھ قرار و مدارھا برھم خورده است و حتى كوشش 
 .كرد كھ از پخش آن جلوگیرى كند، ولى كار از كار گذشتھ بود و دیگر عملى نبود

اظھارات آقاى مھندس بازرگان و عباس امیرانتظام صریح و آشكار است كھ توافق در  - ٣ 
اند و حاال زیر توافق  كار بوده و آقاى یزدى در دستگاه امام از آن مطلع و موافق بوده

 :اند زده
، آقاى مھندس بازرگان تلفن زدند، و از بیانیھ امام اظھار ۵٧بھمن  ٨روز بعد، در " 

ً                          ناراحتى ایشان بیشتر از این بود كھ اوال  چرا خلف عھد شده است و در . دندناراحتى كر                                      
ً               ثانیا  چرا فرصت و یك . برند زنند و آبروى خودشان را مى دستگاه امام زیر قول و قرار مى      

 ) ۵٠۵".(امكان عالى پیروزى بدون خونریزى را از دست دادیم
                        ً گوید توافق شده بود و اصال   و مى و آقاى عباس امیرانتظام مطلب را آشكارتر كرده است 

 :سخنى از استعفاى بختیار در كار نبوده است
شاید این اولین و آخرین مكالمھ تلفنى ایشان با . ھمانروز آقاى مھندس امیر انتظام تلفن زد" 

آقاى امیرانتظام در مكالمھ تلفنى خود اطالع داد كھ او رابط شوراى . نویسنده در پاریس بود
باشد و گفت در مذاكرات قبلى سخن از استعفاى بختیار در كار نبوده  بختیار مىانقالب با 

است، بلكھ موافقت شده بود كھ بختیار این نامھ را بنویسد و سپس بھ پاریس بیاید، او ھمچنین 
تاكید كرد كھ در تعقیب تماسھا و مذاكرات فى مابین بختیار و شوراى انقالب متن بیانیھ 

گویند كھ تا استعفا ندھد پذیرفتھ  حاال مى. اى انقالب نیز رسیده استبختیار بتصویب شور
 )۵٠۶".(نخواھد شد
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پاسخ آقاى خمینى بھ آقاى مھندس بازرگان در رابطھ با ناراحتى ایشان از انتشار بیانیھ  - ۴ 
 .صریح است كھ قرار بوده بختیار بھ سمت نخست وزیر خدمت آقا برسد

.. ازرگان ناراحتى و نگرانى ایشان را با امام مطرح ساختمپس از صحبت با آقاى مھندس ب" 
 :آقا گفتند بھ آقاى مھندس بازرگان پیغام بدھید كھ

فقط در صورت اعالم استعفاى بختیار قبل از دیدار، خواه در تھران خواه در پاریس،  
كھ را بپذیرم و درست ھم نبود ) بختیار(صحیح نبود نخست وزیر . پذیر است مالقات امكان

لذا ملزم بودم كھ . شد پذیرفتم بدتر مى آمد و نمى با شما ھم اگر مى. بیاید و نپذیرم
 )۵٠٧".(بنویسم

ھاى صریح مھندس بازرگان، امیر انتظام، حاج احمدآقا خمینى و خود  حال كھ گفتھ - ۵ 
آقاى خمینى معلوم شد كھ قرار بر این بوده است كھ بختیار بعنوان نخست وزیر بیاید 

بیاید پاریس و : گوید و آقاى خمینى را مالقات كند و نھ اینكھ چنانكھ آقاى یزدى مى پاریس
مطلب از چھ قرار . در آنجا بھ او بگوید تا استعفا ندھى آقاى خمینى را مالقات نخواھى كرد

قرار بوده است كھ بختیار : است كھ آقاى یزدى اینھمھ اصرار و تاكید دارد كھ اثبات كند
                     ً                                                 و در پاریس با وى عینا  نظیر سید جالل تھرانى رفتار شود؟ آقاى یزدى كھ بنا بیاید پاریس 

شده است، براى  بھ نوشتھ خود از ھمھ مسائل مطلع بوده و مسائل از طریق او ردو بدل مى
 : گوید نیالودن دست خود بھ این مسئلھ در رابطھ با استعفاى بختیار مى

ھاى امام  ود عبارت از این بود كھ بختیار از برنامھآنچھ در پاریس بھ ما اطالع داده شده ب" 
دانستھ كھ بایستى استعفا بدھد تا بتواند با امام  در مورد معرفى دولت موقت مطلع شده و مى

 )۵٠٨".(مالقات كند
نھ تنھا این مطلب با مابقى كتاب در تضاد است، بلكھ اگر چنین چیزى حقیقت داشتھ باشد    

 اند؟ كرده ت كھ سران ھمھ با ھم بازى مىآیا این بدان معنى نیس
علیرغم تمام اعوجاجھایى كھ آقاى یزدى در آشكار نساختن این مسئلھ بكار برده است،  

گفتھ مھندس بازرگان، مھندس عباس امیرانتظام و بیانیھ بختیار كھ مورد موافقت شوراى 
شكار است كھ ھمھ انقالب، روحانیون مھاجر شھرھاى ایران و خود آقاى خمینى صریح و آ

اند و قرار بوده است كھ آقاى بختیار در سمت نخست وزیر آقاى خمینى را  از آن مطلع بوده
آقاى "مالقات و كسب تكلیف نماید و الجرم آن مطلبى كھ آقاى یزدى در فوق گفتھ كھ 

 .دور از حقیقت است" دانستھ كھ بایستى استعفا بدھد تا با امام مالقات كند بختیار مى
اى كرده است و در  با مجلھ ایران فردا مصاحبھ ١٣٧٨رانجام آقاى دكتر یزدى در سال س 
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 :آن بطور صریح و آشكار گفتھ است كھ قصدش بازى با بختیار بوده است
داد، كھ دیگر نخست وزیر نبود و اھمیتى نداشت بیاید  اگر بختیار در ایران استعفا مى" 

خواست . آیند پاریس ھا از ایرانیان كھ مى ل خیلىاو یك شھروند عادى شده بود مث. پاریس
داد نخست  آید، دیگر آن اھمیت را نداشت و اگر ھم در تھران استعفا مى آید نخواست نمى مى

مھم این . داد كھ با ھواپیماى نظامى بھ پاریس بیاید وزیر نبود و دیگر ارتش بھ او اجازه نمى
ختصاصى ارتشى بھ پاریس بیاید و در آنجا بود كھ او بعنوان نخست وزیر با ھواپیماى ا

بختیار . ایم تو زمین بختیار پذیرند، آن وقت در واقع ما توپ را زده بگوییم تا استعفا ندھى نمى
یا . شود با ھواپیما آمده پاریس حاال اگر آقاى خمینى را نبیند و دست خالى برگردد خیلى بد مى

نى كھ در این صورت یك موفقیت بزرگى بود براى آمد پیش آقاى خمی داد و مى باید استعفا مى
 )۵٠٩". (جنبش و متأسفانھ در كار اخالل شد و نشد و بختیار ھم نیامد

. هللا منتظرى ھم صریح و گویا است كھ توافق صورت گرفتھ است در این رابطھ نظر آیت   
 : گوید وى در مورد رفتن بختیار بھ پاریس مى

مدرسھ رفاه تشكیل شده بود و بعضى از علما ھم حضور اى كھ در  من رفتم بھ جلسھ" 
در آنجا بحث شد كھ بناست بختیار در پاریس بھ مالقات امام . داشتند مسئلھ را بررسى كنیم

ھا  ھا گفتند نھ، بعضى برود و امام ھم بھ ایران بیاید، من گفتم یعنى بختیار استعفا دھد؟ بعضى
ن مرحوم آقاى بھشتى وارد شد و گفت بناست آقاى ھم گفتند بلھ استعفا دھد، در ھمین زما

؟ "یعنى آقاى بختیار استعفا دھد: " بختیار بھ مالقات امام بروند و امام بھ ایران بیایند، من گفتم
": پذیرد پس امام ایشان را نمى" من گفتم ". نھ صحبت استعفاى بختیار نیست: " ایشان گفتد

گویید تا استعفا  اند شما مى زنید، خود امام پذیرفتھ مىاین چھ حرفى است : " آقاى بھشتى گفتند
امام سید جالل تھرانى را تا استعفا نداد قبول نكرد، : " ، من گفتم"پذیرد ندھد امام او را نمى

بعد " امام قبول كرده است: "و ایشان گفتند" پذیرند حاال چطور بختیار را بدون استعفا مى
اصفھانى ھم بھ كمك من آمدند كھ امام بدون استعفا آقاى ربانى شیرازى و آقاى طاھرى 

 )۵١٠".(پذیرد بختیار را نمى
كسانیكھ مایلند اطالعات بیشترى در این رابطھ و بست بندھا پیدا بكنند بھ كتاب سیر    

صدر، ص  تحول سیاست آمریكا در ایران كتاب اول، آمریكا و انقالب، نوشتھ ابوالحسن بنى
بھر : رسد قبل از پایان این بخش ذكر یك نكتھ ضرور بنظر مى. مراجعھ كنند ٣٩٨ -  ٣٨٣

ھنگامى كھ بعد از . اینجانب بازداشت و بھ زندان افتادم ١٣۶٠حال در جریان بحران سال 
پنج سال و اندى از زندان آزاد شدم، شبى دوستى كھ ما را بھ منزلش دعوت كرده بود 
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كتاب خود ترا مورد مرحمت قرار داده  دانى كھ آقاى دكتر یزدى در جعفرى جان مى: گفت
آخرین "مطلب چیست؟ آن دوست رفت و كتاب . است؟ گفتم خیر اطالعى از آن ندارم

با دیدن آن مطلب . را برایم آورد و مطلب را بھ من نشان داد" تالشھا در آخرین روزھا
نى در متوجھ شدم كھ آقاى حاج مصطفى كفاش زاده كھ خود از كارگزاران منزل آقاى خمی

در تھران بود، در حول و حوش رفتن بختیار بھ پاریس با  پاریس و از اصحاب احمد آقا
بھمن  ١٧اى انجام داده است و آن مصاحبھ در اطالعات مورخ  روزنامھ اطالعات مصاحبھ

آقاى دكتر یزدى در این رابطھ و در پاسخ بھ آن مصاحبھ . درج شده است ١٣۶٠سال 
سرپرست اطالعات نوشتھ و از ایشان خواستھ است كھ نامھ وى  اى براى آقاى دعائى نامھ

ً                               نیز عینا  در آن روزنامھ چاپ و منتشر بشود اما بنا بگفتھ آقاى دكتر یزدى گردانندگان .         
وى كھ . اند، نامھ وى را چاپ كنند و خود را اصالح نمایند روزنامھ اطالعات حاضر نشده

واضح ":نویسد دھد و مى آن نامھ بھ آنھا ھشدار مى                           ً           آن نامھ را در كتاب خود عینا  آورده، در 
در روزنامھ ) س. ا(و ) ج. م(است كھ این ادعاى نویسنده بھ اندازه ھمان نظرات آقایان 

انقالب اسالمى و یا قلمزن مقالھ پیام شھید یا مجموعھ مقاالت نشریھ ساتجا بى اساس و 
) س.ا(ھا و )ج. م(اید از سرنوشت ھا نب آیا نویسندگان این دورغھا و تھمت. مغرضانھ است

 ."ھا بردارند ھا عبرت بگیرند و دست از این مكر و حیلھ
بفرض كھ من در آن روز با نقل قولى بنا بگفتھ آقاى دكتر یزدى از خبرگزارى آسوشیتد    

پرس، آن مطلب را نوشتم و حق ھم بھ تمامھ بھ جانب آقاى دكتر یزدى بود و باز ھمچنانكھ 
منعكس كرده  ٢٣٩- ٢۴١ص " آخرین تالشھا در آخرین روزھا"زدى در كتاب آقاى دكتر ی

ً         است، روزنامھ انقالب اسالمى طبق وظیفھ مطبوعاتى خود، نامھ ایشان را عینا  در ھمان                                                                     
آیا این روش برخورد آقاى دكتر یزدى، یك روش انسانى بوده است . موقع چاپ كرده است

جانب نیز در محبس والیت فقیھ بودم و بنا بھ كھ در آن بحران و كشت و كشتارھا كھ این
ھمان نوشتھ، آقاى دكتر یزدى نیز مطلع از سرنوشت من بوده است و عالوه بر آن 

دانستھ كھ در آن وضعیت نھ تنھا بھ ھیچگونھ وسیلھ اطالعاتى و دفاعى دسترسى  مى
د، اینھمھ تر كردن پرونده منجر شو ندارم، بلكھ ھمین مطلب ایشان ممكن است بھ سنگین

  .مرا مورد الطاف و سعھ صدر خود قرار داده است؟ عاقالن را یك اشارت بس بود
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 فصل ھشتم

 انقالب پرواز   
   

ن در برلین غربى مشغول ھمانطوریكھ در فصول گذشتھ خاطرنشان كردم من در آن زما   
در رفت و زمانى كھ آقاى خمینى در پاریس اقامت داشت مرتب بین برلین و پاریس  تحصیل

اى كھ بھ پاریس رفتم، زمانى بود كھ مشخص شده بود آقاى  آخرین مرتبھ. و آمد بودم
در مورد اینكھ چھ كسانى ھمراه آقاى خمینى . خمینى بھ زودى بھ تھران پرواز خواھند كرد

  زاده صدر، قطب در پرواز انقالب بھ تھران پرواز خواھند كرد، بحث و گفتگو بین آقاى بنى
قرار بر این گذاشتھ شده بود كھ كسانى كھ فعاالنھ در . دى و احمد آقا شده بودو دكتر یز

اند از ھر دستھ و گروھى  اند و بھ انقالب خدمت كرده مدتى كھ آقاى خمینى در پاریس بوده
 .تعدادى در پرواز انقالب باشند

ن و ھمكاران تعدادى از دوستا: شدند از ھمراھان آقاى خمینى در پرواز انقالب عبارت مى   
زاده و دكتر یزدى، بعضى از اعضاء ارشد اتحادیھ انجمنھاى اسالمى  صدر، قطب آقایان بنى

ً         دانشجویان در اروپا و آمریكا كھ طبعا  اغلبشان  صدر،  بنى از دوستان و یا ھمكاران فعال                                   
 و دكتر یزدى بودند و تعدادى از روحانیون ھمراه آقاى خمینى و بعضى از افراد  زاده قطب

صدر یك ھفتھ و یا ده روزى بھ پرواز انقالب مانده  روى این حساب آقاى بنى. متفرقھ دیگر
بود، تلفنى بھ من خبر دادند كھ بھ پاریس حركت كنم و براى رفتن بھ ایران ھمراه پرواز 

 .انقالب خودم را آماده كنم
با وجودیكھ من  ابتدا با ھمسرم مشورت كردم، وى بیشتر مرا ترغیب بھ رفتن كرد و گفت   

در اینجا تنھا ھستم، ھمھ مشكالت را تحمل خواھم كرد و راضى و شاد ھستم كھ تو بھ 
اى افتاد، نزد خداوند و ملت مأجور خواھیم بود و  ایران بروى و اگر ھم اتفاق غیرمترقبھ

 من تنھا چیزى كھ در این دنیا دارم تو ھستى، حاضرم بخاطر انقالب، اسالم و مردم آنرا فدا
بعد از خداحافظى از دوستان و خانواده، بھ عزم پرواز بھ ایران بھ سوى پاریس . كنم

صدر و سایر  طبق معمول ھنگامى كھ بھ پاریس رسیدم راھى منزل آقاى بنى. حركت كردم
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ھاى زیادى براى حركت وپرواز بھ ایران  در آن روزھاى آخر جنب و جوش. دوستان شدم
بودند واز فرط  وخرسند شود،شاد الب بھ پیروزى نزدیك مىوجود داشت وھمھ از اینكھ انق

باالخره بعد از چند روزى بعضى از دوستان دیگر آقاى . گنجیدند شادى در پوست خود نمى
براى پرواز بھ ایران ... صدر از جملھ آقاى دكتر تقى زاده و آقاى على امیرحسینى و بنى

 .وارد پاریس شدند

 بانقال پرواز از اى عده حذف  
   

اند كھ از ھمھ  دانستیم با وجودى كھ ابتدا قرار گذاشتھ ما از ھمھ جا بى خبر، نمى   
صدر  اى در پرواز انقالب شركت داشتھ باشند و بھ آقاى بنى گروھھاى فعال در انقالب عده

خواھد بیاید برود پول بلیطش را بھ آقاى مھدى عراقى بدھد و  گفتھ بودند كھ ھركس مى
ً                                        ند و لیست افراد نیز قبال  تھیھ شده بود، دست اندركاران تصمیم گرفتھاسمش را ثبت ك اند                         

جریان این امر نیز در دست آقاى صادق . كھ چھ كسانى بروند و چھ كسانى را حذف كنند
كھ تا آن زمان ما از وى خبر نداشتیم و  - قطب زاده، دمحم ھاشمى برادر ھاشمى رفسنجانى 

و دكتر یزدى و با ھمآھنگى و نظارت  - حنھ حاضر شد ناگھان براى اولین مرتبھ در ص
 .احمد آقا بود

اجاره كرده بودند، ظرفیت حمل بیش از " ایر فرانس"ھواپیمایى را كھ از شركت    
چھارصد مسافر داشت و قادر بود كھ ھمھ افرادى را كھ قرار گذشتھ بودند، در داخل خود 

ھاى مختلفى را دستآویز  تھ بودند، بھانھاى گذاش ولى چون بنا را بر حذف عده. جاى دھد
ً                                   این عمل خود قرار داده بودند كھ كامال  آشكار بود، جز بھانھ چیز دیگرى نیست از جملھ :                                    

اى ناباب در میان آنان  گفتند كھ اگر اجازه دھند، ھمھ افراد ھمراه باشند، ممكن است عده مى
ً     ھا بعدا  ضربھ باشد و این براین شما را كھ دوستان انقالب ھستید اى بھ انقالب بزنند و بنا         

شود در پرواز انقالب ھمھ افراد  حذف كردیم كھ دیگران بھانھ نداشتھ باشند و یا اینكھ نمى
باشند و بعد از آن سوء استفاده كنند و ما بھ این علت اسم دوستان خودمان را حذف كردیم 

 .كھ دیگران نیز مشكلى ایجاد نكنند
مھمترین . كرد د و بستگى بھ این داشت كھ كى با چھ فردى صحبت مىھا متفاوت بو بھانھ   

دستآویز این بود كھ چون ممكن است اجازه ندھند كھ ھواپیما در فرودگاه تھران فرود آید و 
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مجبور باشد كھ ھواپیما بھ پاریس برگردد، الزم است كھ سوخت بیشترى بارگیرى كند كھ 
عداد مسافرین آن كاست و این در آن زمان بھترین بھانھ و بتواند با آن برگردد و لذا باید از ت

كردند، ولى از رفتار و عملشان  دستآویز بود و بعضى از خوش باوران نیز آنرا باور مى
ً                                 كامال  پیدا بود كھ ھدف اصلى آنست كھ عده اى را حذف كنند و اجازه ندھند كھ آنھا جزو      

آینده، نكتھ مثبتى برایشان تلقى گردد و  پرواز انقالب باشند، چون ممكن است این عمل در
اند و اكنون  یا در بین جامعھ بعنوان اشخاص مھم و كسانى كھ ھمگام و ھمراه انقالب بوده

اى خاص و مھم  اند معرفى شوند و یا گروه و دستھ نیز با رھبر انقالب بھ وطن باز گشتھ
اولین بار در این روز حذف بدینسان از ھمان قدم اول حركت بھ سوى وطن براى . جلوه كند

افراد كھ در پرده استتار بود آشكار گردید و چنان عیان شد كھ بسیارى از افراد دیگر كھ تا 
در عمل معلوم شد كھ . قبل از این از وجود چنین مسائلى اطالع نداشتند، از آن مطلع شدند

ود آقاى صدر بود كھ بجز خ ھدف اصلى از ھمھ اینھا حذف دوستان و اطرافیان بنى
مابقى افراد كھ از دوستان دكتر یزدى و . صدر، تمام افراد دیگر را حذف كرده بودند بنى

ً                                               و روحانیون آنھایى كھ قبال  توافق شده بود در لیست قرار داشتند و ظاھر قضیھ   زاده قطب                         
ھم این بود كھ این لیست را در روز آخر تھیھ كردند ولى حقیقت آن بود كھ از قبل مشخص 

بطوریكھ آقاى . بودند كھ چھ كسانى حق دارند ھمراه رھبر انقالب بھ ایران پرواز كنند كرده
خواھد بیاید برود پول بلیطش را بھ  صدر بھ ما اطالع داد بھ وى گفتھ بودند ھركس مى بنى

اى براى قرار  در مقام عمل معلوم شد، خدعھ. آقاى مھدى عراقى بدھد و اسمش را ثبت كند
 . مقابل عمل انجام شده است دادن دیگران در

  

 انقالب پرواز براى افراد لیست 
   

ھنگامى كھ لیست افرادى كھ باید ھمراه رھبر انقالب با پرواز انقالب بھ تھران پرواز    
صدر را بھ جز خود  شد، تمام دوستان و ھمكاران و افراد گروه بنى كنند تھیھ و آماده مى
شود خود را  صدر ھم كھ از چگونگى مسئلھ مطلع مى آقاى بنى. كنند وى، ھمھ را حذف مى

شاید بھ این علت كھ ممكن است این عمل یك مسئلھ . كند چندان درگیر این مسئلھ نمى
پرسد كھ معیار اینكھ چھ كسانى بروند و چھ كسانى نروند چھ  شخصى تلقى شود، ولى مى
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ى این عمل فعالیت و گویند تنھا معیار و مالك ما برا بوده است؟ دست اندركاران مى
ً              پرسد اگر واقعا  این تنھا مالك  صدر از آنھا مى آقاى بنى. ھمكارى در راه انقالب بوده است               

شما در گزینش افراد براى پرواز بوده است آیا بھ نظر شما چھ كسى بیشتر از این آقاى 
اید كھ وى  اللھى براى انقالب و اسالم كار كرده است؟ مگر خود شاھد نبوده عبدالباقى آیت

شبانھ روز وقت خود را وقف انقالب كرد و تمام كارھاى انتشاراتى، چاپ و نشر تمام 
اگر چاپخانھ و مدیریت شخصى . مطالب آقاى خمینى و سایر كتب انقالبى را عھده دار بود

شدید كھ بھ محض اینكھ  كرد، چگونھ شما قادر مى مانند وى نبود كھ شبانھ روز كار مى
داد، یكى دو ساعت بعد تمام آن مطلب  اى انجام مى سخنرانى و یا مصاحبھ آقاى خمینى یك

آماده و چاپ شده و انتشار پیدا بكند؟ آیا اگر این چاپخانھ وجود نداشت و ھمھ آن در خدمت 
ھاى دیگر و بھ این سرعت ھمھ این  توانستید با چاپخانھ گرفت، چگونھ مى انقالب قرار نمى

اللھى را  رسانید؟ باالخره با این جر و بحثھا آقاى عبدالباقى آیتكارھاى مھم را سرانجام ب
گوید آیا این آقاى احمد  صدر مى بعد از آن آقاى بنى. دھند در لیست پرواز قرار مى

اند، خودش و منزلش در خدمت  غضنفرپور در تمام مدتى كھ آقاى خمینى در پاریس بوده
در حین ورود بھ پاریس چند روزى را در  اند و مگر آقاى خمینى انقالب و اسالم نبوده

آپارتمان ایشان بسر نبردند و بعد ھم كھ آقا بھ نفلوشاتو منتقل شدند باز مگر در خدمت 
دیگران و آقایان روحانیون دیگر نبود؟ آقاى احمد غضنفرپور ھم بھ این ترتیب وارد لیست 

زاده را  اى دكتر عبدالصمد تقىكند كھ آق صدر خیلى پافشارى مى بعد از آن آقاى بنى. كنند مى
صدر خیلى مشكل بود كھ بھ آقاى  كنم براى آقاى بنى ھم در لیست قرار دھند چون فكر مى

دكتر تقى زاده كھ تمام عمر خود را در مبارزه با رژیم شاه گذرانده بود و خودش ھم بھ وى 
د ببخشید اسم شما را تلفن كرده بود كھ بھ پاریس بیاید و با پرواز انقالب باشد، حاال بگوی

زاده واگذار  سرانجام آقاى احمد غضنفرپور جاى خود را بھ آقاى دكتر تقى. اند حذف كرده
كرد، ولى بعد از آن دوباره جایى براى خود غضنفرپور در نظر گرفتھ شد و مابقى ھمھ 

 .گوید بیند، دیگر چیزى نمى صدر ھم كھ چنین مى حذف شدند و آقاى بنى
شدند، دكتر منصور دوستكام و  صدر محسوب مى گرى كھ جزو گروه بنىاز افراد دی   

اینان در فرودگاه شارل . سودابھ سدیفى بود كھ توانستند با پرواز انقالب بھ ایران بروند
دوگل پاریس ھنگامى كھ ھمھ آماده پرواز بودند خبرنگارى كھ از رفتن پشیمان شده بود، 

و بھ این ترتیب . ھم حرفى نزد زاده ید و آقاى قطبسودابھ سدیفى بلیط آن خبرنگار را خر
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باز بلیطى خرید و با  زاده سودابھ ھم راھى ایران شد و دكتر منصور دوستكام از آقاى قطب
 .موافقت وى عازم ایران شد

اینكھ عنوان شد كھ معیار گزینش افراد براى رفتن بھ ایران با پرواز انقالب، كار و    
ده است، براى خاموش كردن بعضى افراد بود كھ از پروازشان فعالیت براى انقالب بو

از میان افرادى كھ در لیست پرواز انقالب و رھبرى انقالب . جلوگیرى بعمل آورده بودند
بودند و بھ ایران پرواز كردند، بودند كسانى كھ تازه از راه رسیده بودند و یا حداكثر چند 

بردند و یا آبدارچى یكى  اتو بھ اینطرف و آنطرف مىروزى راننده بودند و افراد را در نفلوش
 .ھا بودند و یا اینكھ با یكى از افراد دست اندركار رابطھ قبلى داشتند از خانھ

بود و كارگردانى آن را وى بعھده داشت و بجاى اینكھ   زاده      ً                  ظاھرا  لیست دست آقاى قطب   
               ً دانست كھ حقیقتا   شناخت و مى ب مىكھ خود ھمھ افراد را از سالیان قبل خو زاده آقاى قطب

                                                                 ً اند و میزان فعالیت آنھا تا كجا بوده است و با این شناختى كھ تقریبا   چھ افرادى خدمت كرده
توانست بر طبق آن معیار ذكر شده افراد واجد شرایط را در  از ھمھ افراد در آنجا داشت مى

ف افراد پرداخت و این ھمان صدر بھ حذ لیست بگنجاند، ولى بھ خاطر رقابت با آقاى بنى
چیزى بود كھ بعضى از افراد دیگر نیز از آن راضى و خرسند بودند كھ عمل حذف وسیلھ 

صدر و مخالف  آقاى دكتر یزدى نیز كھ خود رقیب آقاى بنى. گیرد صورت مى زاده آقاى قطب
صدر  نىبھ بعد با آقاى ب ۵٣وى بود و نیز آقاى دمحم ھاشمى رفسنجانى ھم كھ از سالھاى 

راضى بودند و احمدآقا و آقاى خمینى ھم  زاده مخالف شده بود، ھمگى از این كار آقاى قطب
است و بھ  زاده گفتند كھ مدیریت آن در دست آقاى قطب كردند و ھمگى مى      ً          ظاھرا  دخالت نمى

و تشویق وى در این مسئلھ، خودشان را  زاده ما ربطى ندارد و با جلوانداختن آقاى قطب
 .شكستھ شود زاده ھا سر آقاى قطب داشتند كھ كاسھ و كوزه ھ مىعقب نگ

اینجانب براى اولین بار، بعد از ظھر روزیكھ قرار بود ھواپیماى انقالب بھ ایران پرواز    
كند و رھبر انقالب و ھمراھان را با خود بھ كشور كھ یكپارچھ از خروش مردم بیك 

ملت ملحق گرداند، از جریان حذف مطلع شدم  اقیانوس مواج تبدیل شده بوده برساند و بھ
در آن روز ھمھ افراد چھ . اند ھاى مختلف حذف كرده اى را بھ بھانھ و فھمیدم كھ عده

آنھائیكھ خود را براى پرواز آماده كرده بودند و چھ دیگران بھ نفلوشاتو ھجوم آورده بودند 
ودند و ھمھ خوشحال و و در جنب و جوش براى تدارك مھیا شدن این پرواز تاریخى ب

گردد و بھ  مسرور بودیم كھ سرانجام كشور از چنگال استبداد و استعمار خارجى آزاد مى
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یك نمونھ و سرمشقى براى سایر ملل در جھت كسب آزادى و استقالل تبدیل خواھد شد و 
 .یابد این ملت بزرگ در تاریخ نقش واقعى خود را باز مى

كھ از جریان لیست و كم و كیف آن  ١٣۵٧بھمن ماه  ١١بعدازظھر  ۵ -  ۴حدود ساعت    
اى عظیمى بھ من  آگاه شدم و از این عمل بسیار ناراحت و عصبانى گردیدم و ناگھان ضربھ

وارد شد و مثل اینكھ پتكى بر سرم فرود آمده باشد، در یك لحظھ ھمھ آمال و آرزوھاى خود 
ر كردم و چون از قبل ھم بھ این و دیگران را بازیچھ در دست افراد و گروھى خاص تصو

پیش خودم آقاى . قبیل مسائل حساس شده بودم، فوق العاده بر شدت عصبانیتم افزوده شد
صدر در رابطھ با  چرا آقاى بنى: صدر را مسامحھ كار و مقصر تلقى كردم و با خود گفتم بنى

بازى و حذف  یك چنین اتفاقى كوتاھى كرده است و از ھمین قدم اول رابطھ بازى، گروه
صدر حرفى نزده و یا با امام در این رابطھ صحبتى  چرا آقاى بنى. یكدیگر آغاز گشتھ است

نكرده است و مانع از حذف افرادى كھ در انقالب فعال بوده و عمر خود را سالیان در 
از این كوتاه آمدن . اند، نشده است خدمت بھ انقالب و مبارزه علیھ رژیم گذشتھ سپرى كرده

صدر در این رابطھ خیلى ناراحت بودم و داشتم مسائل مختلفى را كھ در این دوران  ى بنىآقا
در این حیص و بیص توى باغ . كردم در پاریس بچشم دیده بودم در ذھنم دوباره مرور مى

 .صدر افتاد نفلوشاتو ناگھان چشمم بھ آقاى بنى
ھا درگروھھاى  ه بودند و بعضىباغ مملو از جمعیتى بود كھ از نقاط مختلف بھ آنجا آمد   

اى دیگر نیز مرتب در رفت و  كردند، عده چند نفرى دور ھم حلقھ زده و بحث و گفتگو مى
:                            ً          صدر را دیدم، با صداى تقریبا  بلند گفتم در چنین موقعیتى ھنگامى كھ آقاى بنى. آمد بودند
كدام كار؟ گفتم : تصدر در جواب گف آقاى بنى. اید صدر این چھ كاریست كھ كرده آقاى بنى

اید و چرا شما كھ از این عمل مطلع شده  چرا اسامى افراد را از لیست پرواز حذف كرده
ً                                                                       بودید قبال  بھ ما خبر ندادید و مدتى  است كھ شما ما را در اطراف خود بدون اطالع نگاه           

 اید؟ داشتھ
ان ھستند كھ دست صدر در این رابطھ گفت، در این كار من مقصر نیستم و دیگر آقاى بنى   

اید ولى  در جواب گفتم، درست كھ شما در این عمل دخالت نداشتھ. اند بھ یك چنین عملى زده
چرا شما مانع از انجام چنین عمل نادرستى نشدید؟ چرا كسانى را كھ شبانھ روز خدمت و 

رار اند و افراد دیگرى كھ ھنوز از گرد راه نرسیده در صدر لیست ق فعالیت كرده حذف كرده
صدر بودم كھ ناگاه سر و كلھ احمد آقا در  اند؟ من مشغول این جر و بحثھا با آقاى بنى داده
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صدر براى اینكھ خودش را از دست من راحت و خالص كند،  باغ پیدا شد و آقاى بنى
ببینید آقاى : "صدر بھ احمدآقا گفت وقتى احمد آقا پیش ما آمد، آقاى بنى. احمدآقا را صدا زد

احمد آقا رو كرد بھ من و گفت مطلب چیست؟ من با حالت عصبانیت " گوید؟ ھ مىجعفرى چ
گفتم این چھ افتضاحى است كھ در مورد لیست افرادى كھ قرار است با پرواز انقالب بھ 

اید؟ احمدآقا در جواب  اى این لیست را تھیھ كرده اید؟ با چھ ضابطھ ایران پرواز كنند درآورده
من در جواب احمدآقا . اند لیتى بوده است كھ این افراد در اینجا داشتھضابطھ كار و فعا: گفت
اگر معیار شما در تھیھ لیست كار و فعالیت بوده است چھ كسانى بیشتر از گروھى كھ : گفتم

ھا و كتب دیگر را بعھده داشتند و در  ھا، نوارھا، مصاحبھ كار چاپ، نشر و پخش اطالعیھ
اند، بیشتر كار  ممكن این كار عظیم را سرانجام رسانده اسرع وقت و در كوتاھترین مدت

اند؟ و یا چھ كسانى بیشتر از گروھى كھ با كار شبانھ روزى خود تمام مسئولیت  كرده
ھاى گروھى و مطبوعات را  مطالعھ، ترجمھ و خالصھ كردن و تھیھ گزارش از تمام رسانھ

عات در مورد ایران را ھمراه با در اروپا و سایر نقاط بعھده داشتند و مرتب آخرین اطال
اند؟ و آیا شما خود بھتر از ھمھ  رساندند بیشتر كار و فعالیت كرده گزارش بھ اطالع امام مى

اید، و آیا شما بھتر از ھمھ، آنھا را  در جریان كار و فعالیت گروھھاى مختلف نبوده
 شناسید؟ نمى
ار حذف این افراد بھ من مربوط وقتى احمد آقا این حرفھا را شنید، در جواب گفت ك   

اند؟ من با شنیدن این جواب از احمدآقا، با صداى  نیست و من چھ كنم كھ اینھا را حذف كرده
حاال كھ اول كار است و شما اینطورى عمل "  :بلند و بھ حالت اعتراض بھ این جواب گفتم

خواھید برایشان  مىكنید، خدا بھ داد مردم ایران برسد با این حكومت اسالمى كھ شما  مى
 ".برقرار سازید

با گفتن این جملھ با صداى بلند احمد آقا عبایش را بھ سرش كشید و از پیش ما ناگھان    
من كھ بھ داد و بیداد خودم ادامھ دادم، آقاى مھندس غرضى امروز و آقاى حیدرى آن . رفت
رى عیبى ندارد، من آقاى جعف: ، نزد من آمد و شروع كرد مرا آرام كند و گفت)۵١١(روز

اینجا پیش شما ھستم و ھواپیماى دیگرى تھیھ شده است كھ با آن ھمگى ما و خانواده آقا 
من . شود كارى كرد حاال عیبى ندارد و كارى است كھ شده است و نمى. كنیم با ھم پرواز مى

شود كارى  در جواب آقاى غرضى گفتم مسئلھ این نیست كھ كارى انجام شده است و نمى
اى در كار  شود كھ ضابطھ مسئلھ واقعى این است كھ وقتى از ھم اكنون معلوم مى. ردك
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 . نیست و ھمھ رابطھ است، سایر مسائل نیز بدین منوال خواھد گذشت
كوتاه سخن آنكھ با این بحث و گفتگوھا من كمى آرام شدم و سرانجام ھمھ بھ سوى    

رل دوگل تازه آقاى مھندس جواد در فرودگاه شا. فرودگاه شارل دوگل حركت كردیم
پورابراھیم كھ یكى از اعضاء فعال اتحادیھ انجمنھاى اسالمى دانشجویان در اروپا بود و از 

را گرفت و با وى در  زاده آلمان آمده بود، از جریان كار مطلع شد و رفت و یقھ آقاى قطب
فقط بخاطر رابطھ دست  فرودگاه درگیر شد و داد و بیداد راه انداخت كھ چرا بدون ضابطھ و

تكرار این مسائل در آن . اید و از ھم اكنون حذف افراد شروع شده است بھ چنین عملى زده
اى نداشت و اینھا تصمیم خود را گرفتھ بودند كھ چھ كسانى باید با آن  موقع دیگر فایده

پس از . دان دانستند كھ چرا و بھ چھ خاطر دست بھ این كار زده ھواپیما پرواز كنند و مى
انجام تشریفات ادارى، كسانى كھ در لیست بودند براى سوار شدن بھ ھواپیما از مقابل 
مأموران گمرك فرودگاه گذشتند و تازه معلوم شد كھ ھواپیما ھنوز بیش از دویست نفر 

 .جاى خالى داشتھ است
اه شارل اى دیگر از دوستان كھ براى پرواز بھ پاریس آمده بودند از فرودگ من و عده   

دوگل بھ پاریس بازگشتیم و روز سیزدھم بھمن ماه با ھواپیماى دیگرى كھ آماده پرواز بھ 
ایران بود و این آخرین ھواپیما بود، بلیطى از آژانس ھواپیمایى تھیھ كردیم كھ در آن روز 

در آن ھواپیما خانواده آقاى . فرانك فرانسھ پرداخت كردیم ٢۴٠٠براى ھر نفر یكطرفھ 
و بعضى از افراد دیگر كھ براى رتق و فتق امور بجامانده و نتوانستھ بودند با  خمینى

در  ١٣۵٧بھمن ماه  ١۴پرواز انقالب حركت كنند، بھ سوى ایران پرواز كردیم و روز 
  .فرودگاه مھرآباد از ھواپیما پیاده شدیم
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 انقالب پرواز درون 
   

نیز جزو لیست حذف شدگانى بودم كھ قرار بود با توجھ بھ شرحى كھ بیان كردم نویسنده    
با پرواز انقالب بھ ایران بروم و در ھواپیما نبودم كھ وضعیت داخل آن و مسائلى را كھ در 

لذا این قسمت را . آنجا در طول مدت این سفر گذشتھ است از زبان خود برایتان بازگو كنم
آسیاب افتاد و بر اثر فشار و خفقان صدر آنھم بعد از زمانى كھ آبھا از  از زبان آقاى بنى

دوباره جالى وطن اختیار كرده و بھ رشتھ تحریر درآورده است براى خوانندگان عزیز نقل 
 :كنم مى

در . اما ایران جوان، تھران از حالت شادى و اطمینان، چھره پرامیدى پیدا كرده بود"...  
چھ كسانى در درجھ اول : درت بودجنگ ق. ھواپیما خبرى از این حالت اطمینان و امید نبود

جوانى كھ بعدھا محافظ مرحوم طالقانى شد، نزد . بنشینند و چھ كسانى در درجھ دوم بنشینند
ترسید مھمانداران بیایند و  خواھم در درجھ اول بنشینم، جا بود، اما مى من آمد و گفت من مى

شد او ھراسان  ار پیدایش مىھر وقت مھماند. گفتم كنار من بنشین و نشست. او را بلند كنند
 ". ترسید ھمان روانشناسى دوران شاه از مأمور مى.گشت مى

داشتند و  فیلم بردارھا فیلم بر مى. نزدیك و دور نشستن از آقاى خمینى، مسئلھ مھمى بود 
خبرنگارى از آقاى خمینى پرسید، چھ . ھنوز رابطھ اصل بود. گرفتند عكاسھا عكس مى

صبح، نزدیك فرودگاه معلوم شد ھشت نفر از جملھ من !.. ھیچ؟: تاحساسى دارد و او گف
وقت پیاده " و بقیھ باید بمانند بعد بیایند. شویم ھمراه آقاى خمینى از ھواپیما پیاده مى) ۵١٢(

شدن آقاى پسندیده برادر آقاى خمینى و آقاى مطھرى وارد ھواپیما شدند، امور از نظم پیش 
رسید كھ آقاى خمینى را  بر باالى پلكان ایستادم، اینطور بنظر مىكمى . بینى شده بیرون رفتند

  )۵١٣(»...روشنفكران بھ فرودگاه رساندند وازآنجا روحانیان او را با خود بردند
از آن ... نکتھ ای کھ ھمھ سرنشینان پرواز انقالب و بویژه بنی صدر، قطب زاده، یزدی و

حال کھ بعد از : ی از خمینی سئوال کردلت کردند، این بود کھ وقتی خبرنگاری خارجفغ
پانزده سال تبعید و دوری از وطن بھ ایران باز می گردید، چھ احساسی دارید؟ وی پاسخ 

از عالئم و نشانھ ھائی کھ خمینی ھر از گاھی در برھھ کسانی بھ ھر دلیل  راگ. »ھیچ«: داد
؟ د کھ چھ در سر داردھایی از زمان، بویژه در پاریس از خود بروز می داد متوجھ نشدن

حال بھ ایران باز می گردید، چھ  پرسید خمینی برنگار از خچرا باز وقتی در پرواز 
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کھ وی چھ شخصیتی و چھ نشدند چرا متوجھ  .»ھیچ«: احساسی دارید؟ و وی پاسخ داد
اما بعد از اینکھ آب از آسیاب افتاد و بھ نوعی از گردونھ انقالب حذف  ؟استنوع آدمی 

ھر کسی بویژه دست اندر کاران آن روز باید علتش را در  .ھ این نکتھ پی بردندشدند، ب
  .دندورن خود جستجو کن

مانی است کھ قدرت در و ز تبعید بھ وطن باز می گردد سال ١۵وقتی شخصی بعد از 
دستانش قرار گرفتھ و یا بزودی قرار می گیرد، وھیچ احساسی از باز گشت بھ وطن ندارد 

ً       طبعا  چنین ش خصی از بر پا کردن جوخھ ھای اعدام ھم ھیچ احساس و نگرانی نخواھد     
اما پاسخ . داشت و نگران نمی شود کھ انسانھا را مانند برگ خزان بھ دیار نیستی بفرستد

یز از کھ چرا بعد از ضربھ خوردن و ھمھ چو یافت  کرد جستجوباید سئوال اساسی را این 
می برد؟ و قبل از آن از فھمیدن و درک پی نشانھ ھا دست رفتن عقل ما بھ ایماء، عالئم و 

عالئم و نشانھ ھا کھ تغییر نکرده است پس ما  بھ موقع آن عالئم و نشانھ ھا عاجز است؟
را بھ روحانی  احساسی ندارم »ھیچ«تغییر کرده ایم کھ یک روز آن عالمت را کھ گفت 

 ،اھدی کھ بھ دنیا عالقھ نداردو ز خم بھ ابرو نیاوردن، استوار و با صالبت بودن بودن،
چرا عقل ما  ؟دیکتاتوری، سنگدلی و قساوت ز حذف از گردونھ از عالئمو بعد ا تعبیر شد

تازه بیدار  آنکھ ھمھ چیز رفتقبل از اینکھ ھمھ چیز از دست برود خواب است و بعد از 
  می شود؟

ب را كھ از تھران دھم و مابقى سیر تحول انقال در ھمین جا بھ این مطلب خاتمھ مى   
كنم و در دو فصل بعدی كتاب را بھ نقش مردم و  شود در كتابى دیگر دنبال مى شروع مى

 .   دھم سازماندھى انقالب اختصاص مى
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 فصل نھم

 

 مردم و انقالب سازماندھى   
   

 ھا و رژیم قبل كھ موجب پدید آمدن انقالب و پیروزى در فصول گذشتھ بھ نقش خارجى   
عالوه بر این در فصل اول . آن گشت، پرداختھ و گذرا بھ نقش مردم نیز اشاراتى شده است

ھمین كتاب وضعیت سازمانھا، سیاسیون و روشنفكران خارج از كشور و اختالفات موجود 
اكنون جاى آن است . بین آنھا بھ ھنگام آمدن آقاى خمینى بھ پاریس مورد بحث قرار گرفت

اما بھ نظر صاحب این قلم . اى داخلى و نقش مردم پرداختھ شودكھ بھ وضعیت سازمانھ
شفاف شدن نقش مردم در انقالب بدون پرداختن بھ سازماندھى انقالب و رھبرى آن میسر 

دھد، كشور با حكومت سلطنتى فردى اداره شده  تا جاییكھ تاریخ نشان مى. نخواھد بود
ى از كشور را نشان داد كھ غیر از ا توان منطقھ اى از تاریخ نمى در ھیچ دوره. است

نھ تنھا ھیچ سیستم . الطوایفى با سیستم دیگرى اداره شده باشد حكومت سلطنتى و یا ملوك
دیگرى وجود نداشتھ است، بلكھ ھیچ نوشتھ و یا كتابى كھ حكایت از نوع دیگرى از اداره 

 .كشور باشد تألیف نگردیده است
ث از پادشاه عادل و ظالم است و حداكثر اینكھ چگونھ آنچھ از گذشتھ بیادگار مانده، بح   
بحث از حقوق مردم و . شود قدرت شاه را تعدیل كرد و یا او را وادار بھ عدالت كرد مى

روحانیون، اندیشمندان و صلحا نیز بھ عدالت . اداره كشور بدست مردم در میان نبوده است
لملك یبقا مع الكفر وال یبقا مع الظلم گسترى پادشاه و مذمت از ظلم و ستم حكام و اینكھ ا

تنھا از اواخر دمحمشاه قاجار و اوایل ناصرالدین شاه بحث از ملت، . اند قلمفرسایى كرده
حقوق، آزادى، عدالتخانھ، مردم و مجلس مطرح شده است كھ سرانجام نھضت مشروطھ 

اصل سلطنت  موفق بھ الغاى سلطنت خودكامھ و تأسیس نظام مشروطھ سلطنتى گردید، اما
. از تعرض مصون ماند و در عمل و نظر تابوى سلطنت و پادشاھى غیر قابل شكستن بود

 : صدر یادداشت بنى
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در بسیارى از مقاطع تاریخى در نقاط مختلف كشور، نظامھاى غیر . كنید اشتباه مى" 
نى در بھ اتكاى حافظھ، بعد از اسالم، جامعھ ملك محمود سیستا. اند استبدادى وجود داشتھ

شود كھ  یادآور مى... سیستان، جامعھ صلواتى در سمنان، سربداران در خراسان و كرمان و
یكى از آنھا پیشنھاد استقرار مردم ...) داریوش و(نفرى  ۶قبل از اسالم نیز، در آن شوراى 

بھ اوستا ھم كھ . پس این مفھوم در جامعھ ایران ناشناختھ نبوده است. كرد ساالرى مى
امیدوارم فرصت كنم زنجیره . بینید نید، مخالفت با سلطنت استبدادى را آشكار مىمراجعھ ك

مھمترین دلیل بر آشنایى . تفكر و نظامھاى مردم ساالرى را از ھند تا مدینھ، بھ نگارش آورم
و بلكھ در بخش مھمى از زندگى عمل بھ مردم ساالرى، دیدگاه موازنھ عدمى است كھ در 

 .ھاى فلسفى در آن بالیده است و برخى نحلھاندیشھ دینى، عرفانى 
در اوستا نیز و . بحث از حقوق انسان در قرآن بھ تفصیل آمده است. اشتباه شما فاحش است 

 ."جز اینكھ دین قدرت مدار از دید مردم پنھانشان كرده است. كتاب ھم كم نیست
كر و نظامھاى مردم صدر ھر چھ زودتر، فرصت پیدا كنند زنجیره تف امیدوارم آقاى بنى   

 .ساالر را از ھند تا مدینھ، بھ نگارش درآورند تا براى ما و نیز نسلھاى آینده مفید فایده افتد
. غالب نظریھ پردازان سیاسى ما در گذشتھ بحث شان بر سر پادشاه عادل و ظالم است   

ملك سیرالملوك كند و خواجھ نظام ال امام دمحم غزالى نصیحت الملوك را بھ پادشاه توصیھ مى
و در كتاب اخالق ناصرى بخشى را بھ سیاست ملك و آداب ملوك اختصاص ) سیاست نامھ(

دھد كھ بحث غالب در ھر دوى آنھا از تعدیل قدرت پادشاه و چگونگى عدالت پادشاه  مى
سعدى نیز در رسالھ نصیحت الملوك خود، بھ . جھت بقا و حفظ كشور و خود پادشاه است

كند كھ بحث ھمگى نكات، بر سر چگونگى رفتار پادشاھان با  مى نكتھ اشاره ١۵١
شناسى در كتاب مقدمھ  ابن خلدون پدر جامعھ. زیردستان، ارتشیان، رعیت و مردم است

خود جلد اول از عصبیت و چگونگى رسیدن قبایل بھ پادشاھى و خالفت و از تحول و تبدیل 
امى این كتابھا بحثى از حقوق مردم و آورد و در تم خالفت بھ پادشاھى بحث بھ میان مى

بحث بر سر این نیست كھ در قرآن . مردم ساالرى بھ معناى امروزى بھ میان نیامده است
از حقوق مردم بحث نشده است، بحث بر سر این است كھ حقوق مردم و نظامھاى مردم 

براى علما چنانكھ اگر این مباحث . ساالر بھ معناى امروزى براى مردم مفھوم نبوده است
واال بھ نظر من حق با . كرد و مردم آن دوران مفھوم بود، الجرم در جایى تبلور پیدا مى

صدر است كھ در قرآن بحث واقعى از حقوق انسان آمده است و نھج البالغھ  آقاى بنى
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حضرت على علیھ السالم كھ بر خواستھ از مشى حكومتى آن حضرت نیز ھست بھترین 
اال اینكھ تا بھ امروز این منبع الھام . ى حكومتھاى مردم ساالر استمنبع و چراغ راه برا

بخش چنانكھ شاید و باید از دید مردم پنھان بوده است و بھ لحاظ عملى و نظرى و براى 
و . استیفاى حقوق انسان و ایجاد دولت مردم ساالر امروزى ھمچنان مھجور مانده است

ر حكومت خودكامھ والیت فقیھ، بحث غالب متأسفانھ بھ علت عكس العمل شدن در براب
مذھبى ما و كتابھاى منتشره آنان ریشھ در حكومت  - اصالح طلبان و روشنفكران ملى 

    .الئیك غربى دارد
وى كھ امیر موروثى سیستان از جانب حكومت . و اما در مورد ملك محمود سیستانى  

آشكارا از اطاعت شاه  ،)۵١۴(خواند  صفویھ بود و خود را از اعقاب صفاریان مى
طھماسب صفوى سرپیچى كرد و خویش را سلطان مستقل اعالم نمود و خراسان و مشھد 

در خراسان بدست سردار كل ). ۵١۵(و اطراف آن را مسخر كرد و بنام خویش سكھ زد
سردارى بھ او خیانت كرد و . محاصره شد)نادر(سپاه شاه طھماسب، طھماسب قلى خان 

ر روى اردوى شاه طھماسب گشوده شد و صحنھ جنگ بھ داخل شھر دروازه شھر مشھد ب
ھنگامى كھ ملك محمود عرصھ را بر خود تنگ دید، تاج و تخت خود را . مشھد كشیده شد

سپس نادر او را . بھ شاه طھماسب تسلیم كرد و در یكى از زوایاى حضرت رضا معتكف شد
 )۵١۶.(در مشھد بھ ھالكت رساند

ً نفر بودند در طى حكومت آنھا كھ جمعا   ١٢ى آنھا سربداران كھ رؤسا    سال طول  ٣۵                                  
نفر، خواجھ وجھ الدین بدست ملك رستمدار  ١١نفر حكومت راندند كھ از این  ١١كشید 

كرد، پس از ھفت ماه  الدین كھ بھ نیابت حكومت مى كرد بھ قتل رسید و خواجھ شمس
حكومت از ھمین سلسلھ كشتھ نفر دیگر بھ تحریك درباریان و مدعیان  ٩. مستعفى شد

وقتى ایلچى مغول در ده باشتین در . قیام سربداران براى مبارزه با ظلم و ستم بود. شدند
منزل حسن و حسین حمزه شراب و شاھد طلبیدند، شراب آوردند وقتى ایلچى مست شد، 

آن دو برادر گفتند تحمل این ننگ را . كار فضیحت بھ جایى رسید كھ عورات خواستند
 : و سپس با این شعار حركت شروع شد) ۵١٧(ھر پنج مغول را كشتند. خواھیم كردن
اگر توفیق یابیم رفع ظلم ظالمان نماییم واال سر خود را بر دار خواھیم كھ دیگر تحمل " 

 )۵١٨"(تعدى و ظلم نداریم
ھنگامى كھ اختالف در میان سربداران ظاھر شد، طوغاى تیمورخان، ایلچى نزد دو رھبر  
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شیخ در . فرستاد و آنان را بھ اطاعت فراخواند - سربدار  - یخ حسن جورى و امیر مسعود ش
 : پاسخ او نوشت

باید نمود  باید كرد و مقتضى قرآن مجید عمل مى پادشاه و ما را اطاعت خداى عزوعال مى" 
ر و ھر كھ خالف این كند، عاصى باشد و بر دیگران واجب باشد كھ بدفع او قیام نمایند، اگ

زندگى فرماید، ما ھم متابعت كنیم و اال شمشیر در میان ( ص)پادشاه بھ فرموده خدا و رسول 
 )۵١٩"  (خواھد بود

ھا در ایران وسیلھ درباریان، مدعیان حكومت، قبایل مختلف و سرداران  غالب شاه كشى   
ى دیگر ھا را بھ پاى مردم بگذاریم، خود امر محلى بوده است كھ اگر این گونھ شاه كشى

در این مباحث نظر بر این نیست كھ در بعضى از مقاطع تاریخى و در برخى از نقاط  .است
بحث بر سر این است كھ در آن نظامھاى . كشور نظامھاى غیراستبدادى وجود نداشتھ است

غیراستبدادى نیز، بحث از مردم ساالرى و حقوق انسان بھ معناى امروزى مطرح نبوده 
ماعیل سامانى كھ از پشتوانھ مردمى نظیر بعضى از حاكمان سربداران واال امیر اس. است

برخوردار بوده و تأسیس حكومت بھ دعوت بزرگان بخارا انجام گرفتھ است و او تنھا 
 )۵٢٠.(كند پادشاه بى لشگرى است كھ حكومت در ایران تأسیس مى

طھ، ملى شدن تنباكو، مشرو: در جنبشھا و نھضتھاى بزرگ بویژه چھار نھضت بزرگ   
گرچھ در نھضت مشروطھ . صنعت نفت و انقالب اسالمى دین نقش اول را بازى كرده است

ھا، متجددین و روشنفكران و چند نفر از روحانیون مشروطھ را وارد ذھن آن  فرنگ رفتھ
ھا كھ آمادگى پذیرش داشتند، كردند و با الھام و كمك اصطالحات دینى بھ  دستھ از روحانى

رغیب علما براى پیوستن بھ حركت پرداختند و سھ مرجع بزرگ نجف نیز براى تشویق و ت
مشروعیت بخشیدن و پیوستن مردم بھ نھضت فتوى صادر كردند، روشنفكرانى كھ بھ 
بافت جامعھ و نقش روحانیت آگاھى داشتند تمام سعى و كوشش خود را براى ھمراه كردن 

ھاى خود را از زبان  كردند، خواستھ مى بردند و سعى حداقل بخشى از روحانیت بكار مى
روحانیت و دین بگوش توده مردم برسانند و از عمل كردن مستقیم و بھ زبان خود دورى 

 .گزیدند مى
از سیاست كناره  - بجز شمار اندكى- بعد از شكست مشروطھ و عقب زدن روحانیون    

از سقوط رضاشاه و پیدا بعد . ھا پرداختند گرفتند و بیشتر بھ درس و بحث و اداره حوزه
شدن مفرى براى نفس كشیدن، سیاسیون و آزادیخواھان براى آزادى و استقالل كشور از 
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ملیون بدور دكتر مصدق . دخالت بیگانگان و استیفاى حقوق ملت وارد كارزار مبارزه شدند
سیاستمدار برجستھ كشور جمع شدند و فراكسیون اقلیت مجلس بھ رھبرى وى شكل گرفت 

 .عاقب آن جبھھ ملى تشكیل شدو مت
فراكسیون اقلیت مجلس توانست قانون ملى شدن صنعت نفت را از مجلس بگذراند و    

سپس مجلس براى اجراء آن بھ نخست وزیرى دكتر دمحم مصدق رأى داد و قانون ملى شدن 
 ھاى در این دوره از مبارزه نیز اقلیتى از روحانى. نفت در سراسر كشور بھ اجرا درآمد

سرشناس براى پیروزى نھضت ھمگام و ھمراه بودند، اما اكثریت آنھا و بویژه مراجع 
فشردند و از دخالت روحانیون در امور سیاسى نیز  گیرى از سیاست پاى مى تقلید در كناره

كردند بھ عنوان آخوندھاى  آوردند و از آن اقلیتى ھم كھ دخالت مى جلوگیرى بعمل مى
و سرنگونى حكومت قانونى و  ١٣٣٢مرداد  ٢٨ى "سیا"كودتاى  با. كردند سیاسى یاد مى

ملى دكتر دمحم مصدق، باز جو سانسور و خفقان بر كشور حاكم گشت و این جو با شدت و 
و بھ ھنگام باز شدن فضاى  ١٣۵۵در نیمھ سال . ادامھ داشت ١٣۵۵ضعف تا اوایل سال 

قدیم با ھم رابطھ داشتند  سیاسى بین بعضى از سران نھضت آزادى و جبھھ ملى كھ از
گیرى آن  اما بھ ھنگام بروز انقالب و اوج. گرفت ھا صورت مى بعضى ھمكاریھا و رایزنى

نتوانستھ بودند با ھم كنار ... اى، شخصى و  بھ علت اختالفات گذشتھ ذھنى و فكرى، سلیقھ
د ماھھ اول در چن. بیایند و یك سازمان متشكل و متحرك درخور آن حركت را بنیان بگذارند

و با ریاست سنى آقاى دكتر  ۵۶تأسیس كمیتھ ایرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر در دیماه 
كریم سنجابى، بعضى از اعضاء و سران نھضت آزادى و جبھھ ملى در آن سازمان ھمگام 
. بودند، ولى پس از تشكیل و برقرارى چند جلسھ، آقاى دكتر سنجابى آن جامعھ را ترك كرد

)۵٢١ ( 
ھا باشد، تنھا با شركت  بایستى مركز ھمھ احزاب و گروه جبھھ ملى كھ در حقیقت مى   

حزب ایران بھ رھبرى بختیار، حزب ملت ایران بھ رھبرى داریوش فروھر و جامعھ 
بختیار  ۵٧اعالن موجودیت كرد و در سال  ۵۶سوسیالیستھا بھ رھبرى سنجابى در سال 
لى اخراج گردید و جبھھ ماند با دكتر سنجابى و با پذیرش نخست وزیرى شاه از جبھھ م

 .فروھر یعنى حزب ملت ایران و جامعھ سوسیالیستھا
 ۵٧آبانماه  ١۴اى یكطرفھ از جانب دكتر كریم سنجابى در تاریخ  با صدور بیانیھ سھ ماده 

  :در نفلوشاتو
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 بسمھ تعالى  
م و ستم و ترویج فساد و سلطنت كنونى ایران با نقض مداوم قوانین اساسى و اعمال ظل - ١ 

 .تسلیم در برابر سیاستھاى بیگانھ، فاقد پایگاه قانونى و شرعى است
تواند با وجود بقاء نظام سلطنت غیر قانونى با ھیچگونھ  جنش ملى اسالمى ایران نمى - ٢ 

 تركیت حكومتى موافقت نماید و
تقالل باید بوسیلھ نظام حكومت ملى ایران بر اساس موازین اسالم و دموكراسى و اس - ٣ 

 .مراجعھ بھ آراء عمومى تعیین گردد
 )۵٢٢(دكتر كریم سنجابى                                  

  
 :گفت و اطالعیھ یكطرفھ جداگانھ نھضت آزادى در ھمان تاریخ كھ مى 
 .خواھد اكثریت قاطع ملت ایران شاه و رژیم او را نمى - ١" 
 .هللا العظمى خمینى را برھبرى خود برگزیده استاكثریت قاطع ملت ایران آیت  - ٢ 
دو واقعیت فوق نھ تنھا با زبان و قلم بیان شده بلكھ با خونھاى بیدریغ فراوان، در پایتخت و  

اند  از طرفى دیگر آیت هللا العظمى خمینى مكرر تاكید كرده. سراسر كشور امضاء شده است
سلطنتى نیز برود و حكومت اسالمى برقرار كھ شاه باید برود، دودمان پھلوى برود، نظام 

 )۵٢٣."(شود
متعاقب این دو بیانیھ كھ در پاریس انتشار پیدا كرد، خبرگزاریھاى مختلف در رابطھ با    

این اتحاد، ائتالف، مذاكره و ھمكارى سئوالھایى مطرح كردند و آقاى خمینى در پاسخ ھمھ 
 : آنھا بھ صراحت گفتھ است

، و ائتالف و مذاكره و اتحادى در كار ."اى رابطھ نداشتھ و ندارد و دستھكھ با ھیچ جبھھ  " 
آمدند و من ) ۵٢۴(نبوده است و آنھا مطالبى را كھ ما گفتیم تصدیق كردند و یا این دو آقا

 .مطرح كردم و آنھا پذیرفتند
 حضور آقایان مھندس بازرگان و كریم سنجابى با شما چگونھ بوده است؟: س 
ام كھ ملت ایران خواھان برچیده شدن رژیم شاھنشاھى و سقوط دودمان  فتھبارھا گ: ج 

ھركس اینجا آمده است من این . باشد منحوس وخائن پھلوى و برقرارى حكومت اسالمى مى
. این دو آقا ھم آمدند و من مطرح كردم، آنان پذیرفتند و رفتند. ام موضوع را با اومطرح كرده

 )۵٢۵" (اى عنوان كند، خائن بھ ملت و مملكت است لھھركس بر خالف خواست ملت مسئ
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با پذیرش و تثبیت رھبریت قاطع آقاى خمینى و قبول جایگزینى حكومت اسالمى بدون    
، ھمھ امكانات و استعداد خود و سازمانشان را یكطرفھ و ...ھیچ نوع اتحاد، ائتالف و یا

ھھا و سازمانھا چھ انفرادى و چھ با وجودیكھ ھمھ گرو. خودكار در اختیار وى قرار دادند
كردند، اما حقیقت آنستكھ روشنفكران و سیاسیون ملى و مذھبى كھ از  سازمانى فعالیت مى

مرداد، در جریان مبارزه بوده و اسم و رسمى داشتند،  ٢٨دوران مصدق و بعد از كودتاى 
ا ھم باشند تا نتوانستھ بودند در یك سازمان متشكل شوند و یا بھ نوعى بیانگر وحدتى ب

جبھھ ملى و نھضت آزادى نیز با . اى در انقالب داشتھ باشند حداقل بتوانند نقش تعدیل كننده
. صدور آن دو بیانیھ آنچھ داشتند یكطرفھ در طبق اخالص گذاشتھ تقدیم آقاى خمینى كردند

مذھبى علم و اطالعى  - الجرم بخشى از مردم كھ از روشنفكران مذھبى و سیاسیون ملى 
دیدند، ھمھ آنھا تابع آقاى خمینى ھستند و ھمھ فرمانھا و بیانھا از  داشتند، ھنگامیكھ مى

كردند كھ در پنھان بین آنھا،  شود شاید، در وحلھ اول فكر مى زبان و قلم وى جارى مى
روحانیت و آقاى خمینى با بستن میثاق و یا عھد و پیمانى، بنیان سازمان و یا تشكیالتى 

ت كھ با اتحاد و وحدت در آن تشكیالت و با رھبرى آقاى خمینى عمل ریختھ شده اس
 .كنند، جذب آقاى خمینى و دستگاه روحانیت شدند مى
بخش وسیع دیگر كھ پیرو مرجع تقلید بودند با جذبھ و ھالھ پرقدرتى كھ در اطراف آقاى    

بھ معنوى و در حقیقت با جذ. ھا و نظرات وى بودند خمینى ایجاد شده بود، تابع گفتھ
رھبریت عام آقاى خمینى و تنفر و كینھ شدید ایجاد شده نسبت بھ شاه و قرار گرفتن ھمھ 
استعدادھا یكطرفھ در اختیار آقاى خمینى، موجب شد كھ مردم ھمآھنگ با روحانیت عمل 

آزادى، استقالل، حكومت اسالمى، طبیعى است كھ مفسر و : دادند ھنگامیكھ شعار مى. كنند
ده حكومت اسالمى و چگونگى آن، آقاى خمینى و زبان وى است و نھ روشنفكران بیان كنن

الجرم مردم و حتى سازمانھاى دست و پا شكستھ موجود بھ . مذھبى - و یا سیاسیون ملى 
كردند و  شرحى كھ خواھد آمد  در حول و حوش تشكیالت سنتى موجود روحانیت عمل مى

قبل از پرداختن بھ سازمان و یا تشكیالت . ندھاى آن پرداخت بھ توسعھ و ترمیم كاستى
 :پردازم موجود روحانیت بھ توضیح نظریھ آقای بنی صدر مى

اگر بتوان تغییررژیم در روسیھ و چین را انقالب خواند، رھبرى با یك سازمان وكارھم، " 
درانقالب ایران مردم خود، با سازماندھى خودجوش عمل كردند این . كاریك سازمان بود

اداره . در انقالب ایران حركت یك ملت در یك دوره طوالنى بود: دھد یھ توضیح مىنظر
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. وقتى ھدف آزادى است. شود انقالب دست خود مردم بود و حركت بدون سازمان نمى
شود و در این  وقتى ھدف قدرت است، سازماندھى امرى مى. شود سازماندھى خودجوش مى

 ."گردد ش مىوقت است كھ بنیاد قدرت و خود ھدف خوی
 : كند ھمین نظریھ در جاى دیگر در مورد انقالب ایران اضافھ مى 
درصد درس  ٩٩بعد از انقالب، نتوانستیم نظام مردم ساالر ایجاد كنیم، چون از جملھ " 

 )۵٢۶"(داستند چیست؟ خواستند و یا نمى خوانده یا آن را نمى
بعد از انقالب نتوانستیم " نظریھ وقتىبا توجھ بھ این . در ھمین جا بھ دو نكتھ اشاره كنم 

خواستند و یا  درصد درس خوانده یا آنرا نمى ٩٩نظام مردم ساالر ایجاد كنیم چون از جملھ 
اند و  رساند كھ مردم با سازماندھى خودجوش عمل نكرده خود مى" دانستند چیست نمى

ن داده و اداره اگر مردم خود سازماندھى خودجوش را ساما. سازمان آن امرى بوده است
انقالب نیز بدست خود مردم بوده است، چگونھ بالفاصلھ در فرداى انقالب مردم 

در انقالب " سازماندھى و رھبرى و اداره انقالب را رھا كرده و بدست دیگران دادند؟ 
رسد كھ این مطلب مختص  چنان بنظر مى "ایران حركت یك ملت در یك دوره طوالنى بود

و تمام انقالبھاى بوقوع پیوستھ حركت یك ملت در یك دوره طوالنى  انقالب ایران نیست
مبارزه مردم با ظلم و ... انقالب شیعى عباسى، انقالب چین و روسیھ، الجزایر، ھند و: است

ستم، استبداد و استعمار در دوران طوالنى با فراز و نشیبھا ادامھ پیدا كرده و با فراھم شدن 
رسیده و انقالب بوقوع پیوستھ است و یا بھتر است بگوییم  ھاى الزم بھ اوج خود زمینھ

شود گفت، بعضى از كودتاھا نظیر كودتاى افسران ناسیونالیست  حتى مى. پیروز شده است
نتیجھ حركت ملت در یك ... در مصر، عبدالكریم قاسم در عراق، سرھنگ قزافى در لیبى و

نیز انقالب است چون رژیم شاھى ساقط  ھا آن كودتاھا و بنا بھ نظر بعضى. دوره بوده است
شده و رژیم جمھورى جایگزین آن شده است و نظر بھ اینكھ در بدو امر عمل آن 

 .كودتاگران موافق خواست مردم آن زمانھا بوده، مورد پذیرش مردم واقع شده است
و با توجھ بھ دو نكتھ یادشده، باید روشن كرد كھ منظور از سازمان و تشكیالت چیست    

سپس بھ سراغ انقالب اسالمى ایران رفت و دید كھ آیا انقالب فاقد پشتوانھ سازمانى و 
تشكیالتى بوده و مردم خود با سازماندھى خودجوش عمل كرده و رھبرى و اداره آنرا در 

اند و یا انقالب سازمان و تشكیالت داشتھ  دست داشتھ و تا حصول نتیجھ آنرا بھ پیش برده
بدست آن سازمان و تشكیالت بوده و تا پیروزى حركت مردم را سازمان و اداره آن نیز 

 .داده است
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توان سراغ گرفت كھ بدون داشتن سازمان و تشكیالتى  در ھیچ جاى دنیا، انقالبى را نمى   
ھاى دور  اگر از گذشتھ. كھ رھبرى حركت مردم را بدست گرفتھ باشد، پیروز شده باشد

فوى بگذریم كھ سازمان و تشكیالت متناسب با ھدف خود نظیر انقالب شیعى عباسى و ص
را داشتھ است، تمام انقالبھاى قرن اخیر نظیر چین، روسیھ، الجزایر، ھند، آفریقاى 

اند و آن سازمان  ھركدام سازمان رھبرى متناسب با خود را داشتھ... جنوبى، نیكاراگوئھ، و
غالب حركتھاى  .ھدایت كرده استو یا تشكیالت رھبرى، حركت مردم را تا حصول نتیجھ 

شورشى مردم كھ رھبرى منسجمى نداشتھ است، یا در بطن خود خفھ شده و یا اگر ھم بھ 
اى رسیده باشد، دیرى نپائیده و از بین رفتھ است كھ از جملھ شورش اسپارتاكوس،  نتیجھ

 .ام بردشود ن را مى.... در دو دھھ بعد از انقالب و ٧٨حركت دانشجویى ایران در سال 
بھ نظر نگارنده وقتى ھدف آزادى است، نیز سازمان متناسب با آن خودجوش بوجود    

آید و باید دست بھ خلق و ایجاد سازمان متناسب با آن ھدف زد تا وقتى شرایط زمانى و  نمى
مكانى براى حركتھاى مردمى آماده گشت، ھم بتوان آنرا تسریع بخشید و ھم آنرا ھدایت 

اینصورت فرصت طلبان و قدرتمداران مھار آن را بدست خواھند گرفت و در غیر . كرد
در درجھ اول و قبل از ھر چیزى براى ایجاد و خلق . بسمت دلخواه خود ھدایت خواھند كرد

سازمان و تشكیالت درخور آزادى واقعى، بھ انسانھاى آزاده و مبارز و بویژه مبارز با 
مھ مشخص كوتاه مدت و دراز مدت با استراتژى نیاز است و سپس برنا) جھاد اكبر(نفس 

 .مشخص و فكر راھنما
وقتى سازمان و تشكیالت رھبرى وجود ندارد و یا جامعھ : جاى این سئوال خالى است   

شود توقع داشت كھ توده  شناسد چگوه توده بحركت درخواھد آمد و چگونھ مى آنرا نمى
 : نویسد مى صدر مردم خود بخود بحركت روى آورند؟ آقاى بنى

اما معنى را خود . اید شما كلمھ خودجوش را از اینجانب گرفتھ. متوجھ مشكل شما شدم" 
كنید؟ اگر قصد شما انتقاد بمعناى رفع نقصى است یك نظر  كنید و معنى خود را رد مى مى

در كارھاى بسیار، . است، اقل كار این است كھ معنى را از صاحب نظر بگیرید و نقد كنید
حركت خودجوش نھ بمعناى بدون . ام، از جملھ در اصول راھنما شى را تعریف كردهخودجو

گیرد  فعالیت آزاد بر اصل موازنھ عدمى انجام مى. سازمان و نھ بمعناى بدون رھبرى است
چنانكھ فعالیت عقل آزاد : ھدف این فعالیت ھم آزادى است. داراى رھبرى بیانگر آزادى است

 ).در زبان معمول بیگانھ است با خودكار(خودجوش است، 
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وقتى یك سازمان با " انقالب كنندگان"و ) وقتى كودتا است(قدرت است، كودتا كنندگان  
خواھند ... دھد كھ آزادى و كند، ناگزیر بھ مردم اطمینان مى ھدف كردن قدرت مبارزه مى

ى، بدین قرار، حركت بر اصل موازنھ عدمى با ھدف آزادى و روش كردن آزاد. یافت
و انقالب ) با ھدف استقالل(از اینرو حركتھایى مثل ملى كردن نفت . حركت خودجوش است

اسالمى ایران، بھ خودجوشى نزدیك ھستند و با حركت ھایى كھ سازمانھا با ھدف كردن 
حتى خودجوشى بھ تعریف ماركسیستھا و . دھند، ماھیت ھمیشھ دوگانھ دارند قدرت انجام مى

 .و ھمان تفاوت ماھوى را داردفانون نیز یكى نیست 
گیرد و در حركت  از لحاظ رھبرى، در حركت خودجوش، رھبرى در درون قرار مى 

چنانكھ در دوران انقالب آقاى خمینى نقش ). فرق امامت با غیر آن(قدرت فرموده در بیرون 
ت بیانگر و ھمآھنگ كننده را داشت و وقتى بر مسند قدرت قرار گرفت، آلت قدرت شد و گف

حركت خودجوش با شركت عموم مردم ممكن است . گویم نھ میلیون بگویند بلھ، من مى ٣۵
در ھیچ جامعھ  و در ھیچ تاریخى ممكن نگشتھ است و . و حركت بھ قول شما امرى محال

نیاز  - ٢شود و  ناقض حقوق فردى و جمعى جامعھ مى - ١بخاطر اینكھ . ممكن نیز نخواھد شد
 ...افتد و شود و بر ضد اكثریت بكار مى ور در اقلیت جمع مىدارد و ز) زور(بھ قدرت 

آیند، انواع مختلف دارند، اما سازماندھى وقتى ھدف  سازمانھایى كھ بر مدار قدرت پدید مى 
ضد ھمھ انواع . و روش آزادى است، نوعى در شمار سازماندھى قدرتمدار نیست

ضد ھمھ  ...دف و روش آزادى استسازماندھى وقتى ھ« اینكھ ."سازمانھاى قدرتمدار است
صحیح، اما خودش سازمان دارد یا ندارد؟ اگر سازمان دارد » سازمانھاى قدرت مدار است

بھ اصل مطلب یعنى سازمان . باید آنرا در عمل نشان داد و اگر ندارد آن امرى دیگر است
ت است برگردیم و مشخص كنیم كھ منظور از سازمان چیست؟ سازمان و یا تشكیالت عبار

پیوستن عناصر مختلف براى برقرار كردن ارتباطات بمنظور تبادل اطالعات، مشاوره : از
ھر سازمان و یا تشكیالتى داراى یك دستگاه . وگرفتن پیام جھت رسیدن بھ ھدف معین

رھبرى است كھ حركت عناصر مختلف را ھمسو و ھمآھنگ كرده و در جھت رساندن و یا 
 .كند آنرا رھبرى مى نزدیك شدن بھ آن ھدف معین

چگونگى بھم پیوستن عناصر مختلف، نوع رھبرى، ھمآھنگ و ھمسو كردن نیروھا و    
ھا را از ھم  ھاى مختلف در جھت رسیدن بھ اھدافى مشخص است كھ سازمان مؤلفھ

اى كھ در اطراف خود بنگریم، در  بھ ھر پدیده. كند سازد و نوع آنرا مشخص مى متفاوت مى
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ارتش، ایالت وعشایر، حكومت یك : خاصى از سازمان و تشكیالت است برگیرنده نوع
ھركدام خود یك سازمان ھستندكھ بستگى بھ نوع مدیریت و اداره، سازمان آن ...كشور و

 .شود متفاوت مى
در ایران از دوران قدیم و بویژه از صفویھ بھ بعد، دو سازمان و تشكیالت كھ ھركدام سھم  

عشایر و  - ایالت : اند، وجود داشتھ است در دست داشتھمھمى از قدرت كشور را 
عشایرى متالشى شد و تھ مانده آن را  -          ً             ھا تقریبا  سازمان ایلى  در دوران پھلوى. روحانیت

عشایرى برجاى  - جمھورى اسالمى بكلى از بین برد و بجز اسمى چیزى از سازمان ایلى 
قدرت در كشور بود، بھ یمن انقالب  اما تشكیالت روحانیت كھ یكى از اركان .نمانده است

 .اسالمى دولت را از آن خود ساخت و بر مقدرات مردم مسلط گردید
در روند حركت تكاملى انقالب اسالمى ایران دو دستھ مختلف سازمان و تشكیالت با نقاط  

قوت و ضعف خود وجود داشتھ است كھ ھر دو دستھ سازمان در پیروزى انقالب نقش 
زپیروزى، سازمان قدرتمند، سكان انقالب را بھ تنھایى بدست گرفتھ و گام بھ داشتھ و بعد ا

ھا و تشكیالت دیگر را متالشى كرده و یا بكلى آنھا را از حیز انتفاع انداختھ  گام سازمان
. سایرسازمانھا- ٢سازمان سنتى روحانیت  - ١: دو دستھ سازمان مختلف عبارتند از. است

ً                    بدوا  بھ توضیح مختصرى ازس پردازم و سپس بھ تشكیالت روحانیت باز  ایر سازمانھا مى    
احزاب و سازمانھاى دیگر، كلیھ سازمانھا و احزاب بغیر از تشكیالت سنتى  .گردم مى

غیر مذھبى و : شوند كھ خود آنھا بدو دستھ كلى تقسیم مى. گیرد روحانیت، را در بر مى
 ؛مذھبى 

حزاب ماركسیستى نظیر حزب توده و اقمار سازمانھاى غیر مذھبى، شامل سازمانھا و ا   
است و سازمانھاى مذھبى دربرگیرنده ... آن، چریكھاى فدایى خلق، رنجبران، جبھھ ملى و

نھضت آزادى، سازمان مجاھدین خلق، فدائیان : كلیھ سازمانھا و احزاب دیگر از قبیل
كھ بعد از اسالم، جمعیت مؤتلفھ، جنبش مسلمانان مبارز، جاما، سازمانھاى كوچكى 

 ....پیروزى انقالب، سازمان مجاھدین انقالب اسالمى را بوجود آوردند و
ھاى انقالب زده شد و حركتھایى بوجود آمد و           ً           كھ تقریبا  اولین جرقھ ۵۵از نیمھ دوم سال    

بھ " ایران و استعمار سرخ و سیاه"آمیز  كھ مقالھ اھانت ١٣۵۶دیماه  ١٧بویژه بعد از 
مینى در اطالعات انتشار پیدا كرد و موجى از انزجار علیھ شاه در روحانیت و آقاى خ

در قم در اعتراض بھ مقالھ یاد شده تعدادى كشتھ شدند و متعاقب آن در - كشور برانگیخت 
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و انقالب بسرعت نضج گرفت، ھمھ سازمانھا و  - شھرھا مراسم چھلم ادوارى برپا گردید
ھركدام . تر بھ این خط پیوستند مى عقباحزاب در حذف سلطنت اشتراك داشتند و یا ك

آشكار و پنھان، متناسب با قدرت و توان سازمان خود بھ آموزش و سازماندھى بخشى از 
 .توده پرداختند

اما بالفاصلھ بعد از پیروزى انقالب بخشى از سازمانھا نظیر جمعیت مؤتلفھ، فدائیان    
در حذف و متالشى كردن سایر  )۵٢٧(اسالم و بویژه سازمان مجاھدین انقالب اسالمى

سازمانھا، در نقش بازوى روحانیت عمل كردند كھ از این نقطھ نظر، حزب توده و 
بغیر از چند سازمان كوچك . گیرند سازمانھاى اقمار در این ردیف قرار مى

كھ با دست زدن بكارھاى ایذائى، تخریبى و كشت و كشتار وسیلھ ) ۵٢٨(ماركسیستى
ونت بدست روحانیت حاكم داد، كلیھ احزاب و سازمانھا رھبریت خوبى براى اعمال خش

آقاى خمینى را پذیرفتھ و در ظاھر ھم كھ شده تحت رھبرى وى توده را سازماندھى و 
ھاى سازمانى و استراتژى مخفى  كار غالب سازمانھا عالوه بر برنامھ. كردند بسیج مى

ھا،  ھا، حسینیھ مساجد، تكیھ روحانیت، نظیر) ۵٢٩(خود، با حضوردر سازمانھاى سنتى
ھاى آقاى  بھ یارگیرى ھرچھ بیشتر از طریق توضیح، پخش تفسیر و تكثیر اطالعیھ...و

در مورد سایر سازمانھا بھ   .خمینى و سایر مراجع و شركت در بحثھا و گفتگوھا بود
  .پردازم ھمین مختصر بسنده كرده بھ چگونگى سازمان سنتى روحانیت مى

  

 روحانیت سنتى كیالتتش و سازمان 
   

بھ ھنگام بحث از سازمان و یا تشكیالت روحانیت، اگر منظور از آن، سازمان و یا    
احزابى نظیر احزاب و تشكیالت ماركسیستى یا احزاب غربى است كھ در آن ارگانھاى 
مختلف وظایف مخصوص بھ خود دارند و وظایف اعضاء، نحوه عضوگیرى، چگونگى 

ھركدام از پیش معلوم و چھارچوب امور ... رسیدن بھ قلھ رھبرى و مراحل مختلف صعود،
مختلف در آن از پیش مشخص و معین است باشد، روحانیت داراى چنین سازمانى نبوده 

اما اگر منظور از سازمان را، داشتن وسیلھ ارتباط با مردم، گسترش شبكھ نفوذ در . است
اى خاصى باشد، چنین سازمانى با مردم، رساندن و گرفتن پیام بھ مردم جھت ھدفھ
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مختصات ویژه خود و با شرایط اجتماعى، مذھبى و فرھنگى كشور وجود داشتھ و بھ نظر 
اى نھ تنھا در كشور ما، بلكھ در سایر نقاط  صاحب این قلم اگر بگویم ھیچ حزب و دستھ

است،  اطالعاتى و نفوذ بین مردم برخوردار نبوده - جھان از یك چنین وسایل ارتباطى 
 .ام اغراق نگفتھ

رسد كھ با توجھ بھ بافت، طرز تفكر و عملكرد  تذكر این نكتھ نیز ضرور بھ نظر مى   
بدین معنى كھ امر یا دستورى . روحانیت، سازمان سنتى روحانیت یك سازمان امرى است

ق شود، دیگران آن پیام و فتوى را از طری كھ از مقامات و یا مقام مسلط روحانیت صادر مى
رسانند و كمتر براى توده حق چون و چرا قائل ھستند و  ھاى مختلف بھ توده مردم مى شبكھ

اى از زمان و مكان توده حق اظھار وجود در مقابل مقام روحانى را داشتھ  اگر در برھھ
است، این نھ بھ دلیل طرز تفكر روحانیت، بلكھ اجبار و شرایط خاص آنھا را وادار بھ قبول 

بقول تقى رحمانى بین آقاى مطھرى . كنم در این رابطھ بھ یك مثال بسنده مى. آن كرده است
 :گوید وى از قول عالمھ یحیى نورى مى. و آقاى طالقانى اختالف شدیدى وجود داشت

گفت روحانیان نباید  آقاى طالقانى مى. اول انقالب بین مطھرى و آقاى طالقانى درگیرى شد" 
در  !"گفت حتى رئیس كالنترى ھم باید روحانى باشد رى مىدر قدرت دخالت كنند، اما مطھ

 كنم، كند من این حرف عالمھ نورى را تأیید مى ادامھ بحث آقاى رحمانى اضافھ مى
گفت روحانیت باید بر كلیھ امور نظارت دائمى  زیرا درھمان اول انقالب آقاى مطھرى مى" 

 )۵٣٠."(داشتھ باشد تا تجربھ انقالب مشروطیت تكرار نشود
با توجھ بھ چنین بافتى، از پیش معلوم است كھ ھدف چنین سازمان و یا تشكیالت امرى،    

شود، بلكھ ھدف ایجاد و خلق یك قدرت متمركز كوبنده، تحت نام مذھب  آزادى انسانھا نمى
ھا و تكایا بدست مردم ساختھ  این نكتھ نیز قابل ذكر است كھ، گرچھ مساجد، حسینیھ. است

شده و براى جمع شدن مردم آماده شده است، اما چون امامت و سرپرستى و پرداختھ 
ازآنھابعنوان سازمانھاى سنتى روحانیت یاد  است،قریب بھ اتفاق آنھا، با روحانیت بوده 

 .شده است
 : صدر یادداشت آقاى بنى 
ً                 سازمان روحانیت را با سازمان روحانیت مثال  مسیحى باید سنجید"  م اما اكثریت مساجدھ.                                        

توان  دیگر نمى. اداره می کردند وروحانیان راھم آنھا ھا افتاد دردوران انقالب بدست جوان
 ...گویید روحانیان را داراى ھمین سازمان ھم دانست كھ شما مى
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در ایران چنین روحانیت سنتى . اعتنا بھ آراء مردم نیست این دستگاه پاپ است كھ تازه بى 
از لحاظ اقدام . پرسند ى دارند و بى سوادھا ھم مسئلھ مىباسوادھا بھ رسالھ دسترس. نیست

. چنانكھ مرجع نیز تابع آنھا نبوده. سیاسى نیز، روحانیان استقالل داشتھ و تابع مرجع نبودند
معروف است میرزاى شیرازى نخست از سراسر ایران پرسید و پس از آنكھ مطمئن شد 

 .خواست ھمگانى است حكم تحریم را صادر كرد
اما  )مردم –روحانى (روحانیان نبوده بعنوان یك واحد  چنین نیست، اغلب تولیت آنھا با ... 

كوشد چنین كند ھنوز موفق نشده  مالتاریا مى. بعنوان سازمان روحانیت وجود نداشتھ است
آن سازماندھى نیز . توانند از طریق مسجد عمل كنند ھمچنانكھ امروز، چون مردم نمى. است

اید، در نجف آقاى خمینى از این سازمان كھ شما  چرا اغراق گفتھ.... بى وجھ شده است
از طریق اروپا، اطالعات . گویید، یك اطالع ھم كھ سروتھ داشتھ باشد، دریافت نكرد مى
حتى در دوران انقالب ھم، اطالعات اساسى را از طریق گروھھاى سیاسى . گرفت مى

كھ سازمان روحانى بیرون از مردم اینست  آنچھ از توجھ شما گریختھ است،. شد تدارك مى
ضعف . كرد ھر روحانى، بھ تنھایى، بھ گروھى از مردم ارتباط پیدا مى. نداشتھ )مثل كلیسا(

در موارد فوق چند  ."و قوت سازماندھى روحانیان نیز در ھمین بوده است و ھنوز ھم ھست
 :نکتھ قابل ذکر است

. اند و بى اعتنا بھ نظر مردم ى نظیر كلیسا داشتھگفتھ نشده است كھ روحانیان سازمان - ١  
ً                                    اما مردم غالبا  طبق سنت خبرھا را بھ امامان مساجد مى شد و  دادند و جرح و تعدیل مى               

دوره انقالب ھم این .                                         ً                 سپس حرف آخر و صحھ گذاشتن بھ آن نیز غالبا  با امام مسجد بود
دادند و از او رھنمود و  مى در نجف ھم اطالعات را بھ آقاى خمینى. سنت برقرار بود

خواستند و خاطرات آقاى منتظرى حاوى بخشى از این اطالع رسانى و  اطالعیھ مى
اما اگر از عمق سطح بھ عمق برویم آشکار است کھ روحانیون ھم نوع  .سازماندھى است

و تفادت تنھا در این است کھ در شیعھ در . دیگری از سازمانی مانند کلیسا داشتھ و دارند
کھ آن ھم بعد از انقالب از بین رفت و قریب آن ھا . این سازماندھی دولت کمتر دخالت دارد

  . تابع  حکومت و در دست حکومت قرار گرفتھ است حتی مرجعیت
اداره  وروحانیان راھم آنھا ھا افتاد اكثریت مساجدھم دردوران انقالب بدست جوان«اگر - ٢

  شد و بھ ھوا رفت؟چگونھ یکشبھ ھمھ آن ھا دود » می کردند
؟ ».از لحاظ اقدام سیاسى نیز، روحانیان استقالل داشتھ و تابع مرجع نبودند«چگونھ - ٣
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ممکن است روحانیون تابع یک مرجع خاص نباشند اما اینکھ بھ نوعی تابع مرجع مورد 
  .قبول خود ھستند، جای حرف نیست

اى خمینى از این سازمان در نجف آق«:فرض کنیم چنین باشد کھ شما مرقوم داشتھ اید - ٣
از طریق اروپا، . گویید، یك اطالع ھم كھ سروتھ داشتھ باشد، دریافت نكرد كھ شما مى

یت و بنام روحانیت ھمین اطالعات اما آقای خمینی بھ اتکای روحان» .گرفت اطالعات مى
و ع گرفتن از اینجا تازه اطال. را از اروپا می گرفت و بھ حساب روحانیت ھم می گذاشت

  .ھ سازمان خود کردن امری دیگرنآنجا یک امر است و آن اطالع را خرج و پشتوا
   

 روحانیت سازمان طبیعى ھاى شبكھ  
  

ھا، تكایا و مساجد در ھر كوى و برزنى  در سراسر كشور اعم از شھر و روستا حسینیھ   
انى است كھ وجود دارد كھ امامت و سرپرستى قریب بھ اتفاق ھمگى آن در اختیار یك روح

اى  ھر مسجد و یا حسینیھ. گیرنده و رساننده پیام از طریق شبكھ خود بھ توده مردم است
ھا را در اختیار دارند، بطور  نقش یك مركز دارد و روحانیونى كھ مساجد تكایا و حسینیھ

طبیعى با مردم آن كوى و برزن در ارتباط نزدیك بوده و پیام خود را از این طریق بھ مردم 
غالب آنھا در ھمھ امور كوى و برزن از جملھ عزاداریھا، جشنھا، مراسم . اند ساندهر

 .شوند ازدواج و طالق شركت داده مى
ھاى علمیھ و مدارس دینى، كھ در غالب شھرھاى كوچك و بزرگ كشور وجود  حوزه   

ر نقش داشتھ و دارد و بعضى از آنھا در برھھ ھایى از زمان حالت مركزیت بخود گرفتھ و د
ھاى جبل عامل، مشھد، اصفھان، نجف  رھبریت سازمان سنتى عمل كرده است، نظیر حوزه

از اقصا نقاط كشور، نیروى انسانى جوان جذب این مراكز دینى شده و در آنھا بھ . و قم
ھاى دینى، بخشى از آنھا براى  تحصیل علوم دینى پرداختھ و سپس از طریق ھمین حوزه

ھا بمنظور ارشاد و رساندن پیام بھ تمام نقاط كشور  تكایا و حسینیھ امامت و اداره مساجد،
 .شوند گسیل داده مى

اى  ھا و مراكز سنتى مورد احترام و پذیرش توده مردم، بھ میزان قابل مالحظھ این شبكھ   
از تعرضات حكام و قدرتمندان مصون بوده است و لذا در تمام ایام سال قادر بھ رساندن و 
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اند، اما در ماه مبارك رمضان، محرم و صفر و اعیاد و  م بھ توده مردم بودهگرفتن پیا
ھا و  این شبكھ. شود سوگواریھاى مذھبى، زمینھ رساندن پیام و اثرگذارى چندین برابر مى

رسد كھ در ارتباط با  كنند و در ظاھر چنین بھ نظر مى مراكز دینى، ھركدام مستقل عمل مى
ھاى علمیھ آن شھر ارتباطى بین  در ھر شھرى از طریق حوزه ھم و ھمآھنگ نیستند، اما

آنھا برقرار است و بالقوه نیز قادر بھ اتصال و ھمآھنگى براى پیشبرد ھدفى ھستند و 
ھمھ این . گیرند، قادرند كھ آن قوه را بھ فعل درآورند كسانى كھ در رأس آنھا قرار مى

زیت بخود گرفتھ، اتصال برقرار اى كھ نقش مرك ھاى مختلف بھ نوعى با حوزه شبكھ
كنند و پیامھا و دستورات، بطور طبیعى و نھ بعنوان یك دستور حزبى و سازمانى، رد و  مى

  .شود بدل مى

 بردارى بھره قابل موجود مصالح و مواد 
 

بھ نظر من سازمان سنتى روحانیت از نوعى منابع مادى و معنوى برخوردار است كھ    
در قرآن و سایر منابع اسالمى . توان گرفت با آن ھمسنگ نمى اى را ھیچ حزب و دستھ

ھاى تحت ستم وجود دارد كھ با  مواد و مصالح قابل بھره بردارى جھت حركت و بسیج توده
كمك آن بسادگى ممكن است مردم را علیھ ھر دستگاھى شوراند و اگر كس و یا كسان و یا 

ر است مردم را در جھت ھدفھاى ویژه سازمانى توان بكارگیرى آن را داشتھ باشد، قاد
 .مثبت و یا منفى بحركت درآورند

عالوه بر تمام مواد و مصالحى كھ براى عموم مسلمانان موجود است، سازمان روحانیت    
سازد، در ھر زمان و  اى نیز در اختیار دارد كھ او را قادر مى شیعھ مواد و مصالح ویژه

لف از آن در جھت حركت و سازماندھى مردم، مورد مكان، متناسب با وقایع و حوادث مخت
حضرت زھرا، حضرت على و سایر ائمھ و : مظلومیت خاندان پیامبر .استفاده قرار دھد

اى است كھ شیعھ در  بویژه حادثھ جانسوز و دلگداز كربال بھترین و قویترین نیروى محركھ
ز این منابع سرشار جاذب در ا. طول تاریخ از آن بھره بردارى و آنرا زنده نگاھداشتھ است

 .انقالب شیعى عباسى، صفوى، مشروطیت و انقالب اسالمى استفاده شده است
ام بھ سخنوران، وعاظ، روضھ خوانان، امامان مساجد، مداحان و نوحھ خوانان، ھر كد   

حتى نوحھ خوانان و مداحان كھ . اند ھا كمك گرفتھ ھمھ برھھنوعى از این چشمھ جوشان در
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ھا، اشعار، شعارھا براى  ھاى مختلف، مرثیھ اند با انتخاب مناسب نوحھ ورد توجھكمتر م
ھاى سینھ زنى، زنجیرزنى و سایر جمعھا نظر توده مردم را بھ حادثھ و یا واقعھ  دستھ

یادداشت آقاى   .دھند كنند و آنھا را بھ سمت ھدفھاى مورد نظر جھت مى خاصى جلب مى
 : صدر بنى

. گویید برخوردار نبودند نشده بود، روحانیان از این منابع كھ شما مى تا پول نفت زیاد" 
مرجع پیش از او نیز . ھزار تومان ھم قرض بجا گذاشت ١٨٠تا  ١٠٠مرحوم بروجردى، 

خوبست . تازه قرض آنھا بابت نان و شھریھ طالب بود كھ ناچیز بود. مقروض از دنیا رفت
ھمانطور كھ توضیح دادم، ھمھ مردم را محال  ...بھ خاطرات آقاى منتظرى ھم رجوع كنید

زیرا اگر . در نوشتھ شما تناقض نیز ھست. است آنھم براى ھدفھاى منفى بھ حركت درآورد
اگر منابع اینھا ھستند، پس ساختھ شما ... شود؟ منابع قرآنى است، ھدف چگونھ منفى مى

ى در عواطف و احساسات كنند و روحانیان حت زیرا نقش اول را مردم پیدا مى. باطل است
تا بیانگر و بیانگر ھمگانى نشوند، بكار برانگیختنى ... كربال و. ھم باید تابع مردم باشند

شوند، بكار بردن آنھا تنھا از سوى خود مردم و با موافقت جمعى  آیند و وقتى ھمگانى مى نمى
 ."ش دادند نھ روحانیانھا، مردم بودند كھ نق چنانكھ در جریان انقالب، بھ چھلم. شود میسر مى

اند، بحث  بحث بر سر این نیست كھ مرحوم بروجردى و یا مراجع دیگر مقروض نبوده   
بر سر این است زمانى كھ مردم در بخشھاى وسیعى از كشور حتى از قوت الیموت محروم 

بردند، مراجع بھ نسبت وضعیت آن دوران آن منابع را در  بودند و از نبود تغذیھ رنج مى
تیار داشتند و آقاى بروجردى با در اختیار داشتن آن منابع آن مسجد بھ آن عظمت را بنا اخ

ً                    ثانیا  گفتھ نشده است كھ مى. كرد شود تمامى یك ملت را براى ھدفھاى منفى بھ حركت       
دیل بھ ھدفھاى شود ھدفھاى مثبت را در عمل تب درآورد، اما با كارپذیر ساختن مردم مى

ممكن نبود، ھیچ ستمگرى ... اگر كارپذیر ساختن مردم و و منفى و ضد خود كرد
امیھ، عباسیان، صفویان، خمینى  آیا بنى. توانست مردم را زیر سیطره خود قرار دھد نمى

از ھمین منابع سوء استفاده نكردند و بر سر مردم چنان بالیى آوردند كھ وقتى حضرت ... و
الرضا من "بود؟ شعار اصلى عباسیان على شھید شد، در شام گفتھ شد مگر على مسلمان 

  .بود" یالثارات الحسین"و " آل على
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  سازمان مرجعیت یا رھبریت 
   

                                                                     ً از زمان صفویھ بدینسو روحانیت پھلو بھ پھلوى قدرت سیاسى پیش آمده و طبعا     
در ھر دوره و زمان در سلسلھ مراتب سازمان . بصورت یكى از اركان قدرت درآمده است

ھا  روحانیون بھ میزان امكان و استعدادى كھ در تثبیت مرجعیت خود در حوزهروحانیت، 
ھا و ارگانھاى مختلف سازمان سنتى در اختیارشان قرار  اند، بھ ھمان میزان شبكھ داشتھ

گاھى در یك زمان چندین مرجع تقلید وجود داشتھ كھ ھركدام در بخشھایى از . گرفتھ است
زمانى نیز یك مجتھد اعلم، مقبولیت عام پیدا كرده و مرجع اند و  این سازمان نفوذ داشتھ

هللا بروجردى یك چنین مقبولیت عامى پیدا كرد و قریب  تقلید شیعیان شده است و آیت
مجتھدینى كھ از چنین مقبولیت عامى برخوردار . چھارده سال مرجع شیعھ در جھان بود

اشتھ باشند، كل ارگانھاى سازمان گردند و آمادگى براى بھ حركت درآوردن توده را نیز د
ھاى مختلف فتاوى و  روحانیت در اختیارشان قرار خواھد گرفت و از طریق شبكھ

كنند و مردم نیز خود را موظف بھ پخش، حمایت،  دستورات خود را بھ توده مردم منتقل مى
خالت مرحوم آیت هللا بروجردى چون مخالف د  .دانند و تبعیت از دستورات مرجع تقلید مى
 : ھا قادر بھ فعالیت سیاسى چندانى نبودند علما در امور سیاسى بود، این شبكھ

دوران زعامت آیت هللا بروجردى چھره مذھبى این دوره ھم كھ با فعالیت سیاسى علماء " 
بھ اعتقاد مورخین وى نیز كھ از طرفداران عدم . مخالف بود، با شكوفایى حوزه ھمراه بود

( ش. ه) ١٣٢٨ى بود و در این زمینھ تا آنجا پیش رفت كھ در سال دخالت در امور سیاس
وى با اعمال فشار آرام . نشستى براى ممنوع كردن مداخلھ علما در مسائل سیاسى تشكیل داد

مرحوم حائرى بنیان  )۵٣١". (بھ دولت بھ منظور رسیدن بھ مقاصد محدود مخالف نبود
یكى از علماى سالخورده قم كھ . سیاسى بود گذار حوزه قم نیز مخالف شركت علما در امور

 : گوید از شاگردان مرحوم آیت هللا حائرى بود، در این زمینھ مى
كنیم، چون سیاست یك علم است و  در سیاست مداخلھ نمى) علما(گفت ما  هللا حائرى مى آیت" 

 )۵٣٢"(ما آن علم را نداریم
ار بگیرند، نظرات خود را بعنوان ھا قر مرجع و یا مراجعى كھ در مركزیت این حوزه   
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ھا و مراكز مختلف موجود بھ توده منتقل كرده  فتوى و یا دستورات شرعى از طریق شبكھ
در جریان مشروطھ سھ تن از مجتھدین . كنند و مردم را در جھت آن ھدفھا بسیج مى

كھ در رأس حوزه نجف و موافق با مشروطھ بودند بھ طرفدارى از ) ۵٣٣(بزرگ
ھا و مراكز در  فتوى و دستورات شرعى صادر كردند كھ از طریق ھمان شبكھ مشروطیت

اختیار مردم قرار گرفت و توانست مشروطیت قوت و قدرت بگیرد و مشروعیت الزم را 
 .بدست آورد

 : صدر یادداشت آقاى بنى 
ھ مرجعیت خوشبختانھ رابطھ یك سوی. خواند كند، دستگاه پاپ را مى خواننده شما گمان مى" 

توضیح آنكھ، ھنگام درگذشت مرجع كھ ھر . اغلب وارونھ نیز بود. از باال بھ پایین ھرم نبود
خواندند و مراجع در قم و نجف از طریق  دستھ از روحانیان شھرھا، یكى را اعلم مى

مرجع بیشتر . كنند وجوه دریافت مى) وكیل(ھا، یا نمایندگان غیرروحانى خود روحانیان شھر
بحثھاى بازرگان  )كتاب مرجعیت و روحانیت. فوذ مرجعاست، تا آنھا تحت ن تحت نفوذ آنھا
كنند و در دوره  سازمانى روحانیت و مرجعیت شكایت مى آنھا از این بى...( و مطھرى و 

نظم آخوند دربى :گفتند شاه، ایراد ما بھ نبود تشكیالت روحانیت بود و روحانیون خود مى
 ..."سازید سازمان مىنظمى است، حاال شما براى آنھا 

گویید؟  بھ استناد كدام مدرك مى.) منظور مخالف دخالت سیاسى علماء ن(این مخالفت را  
ھم در رفع نزاع میان او و (پس ملى كردن نفت چگونھ شد؟ خود او ھم، ھم در دوره مصدق 

 ..كرد و ھم بعد از آن دخالت مى) شاه
گوید  اى را كھ خانم جمیلھ كدیور مى لسھج. ھاى آغاز نھضت ملى كردن نفت است این سال 

براى ممنوع كردن نبود، براى بھ سامان آوردن قم و حفظ آن از كشاكشھا و منازعات 
وگرنھ، در ھمان سالھا در تھران، كاشان و در تمامى شھرھا روحانیون در . سیاسى بود

حانیان را بھ این داد و رو مرحوم بروجردى بھ مبارزه با حزب توده تقدم مى: مبارزه بودند
عصبانیت او از مداخالت آقاى . با ملى كردن نفت نیز موافق بود. انگیخت مبارزه بر مى

 ..كاشانى در قم و فداییان اسالم بود و ایشان رااز قم بیرون كرد
از جملھ بخاطر رفتن بھ قم و . بدانید كھ پدر اینجانب و مرحوم طالقانى را توقیف كردند 

آقاى حائرى درب اطاق را از درون بست، ھر چند : گفت پدرم مى. ئرىبرانگیختن آقاى حا
چسباند تا مطمئن شود كسى پشت درب استراق سمع  رفت گوش بھ درب مى دقیقھ یكبار مى



٤٤٨     

  

 ".رسد دادرسى نیست و قیام بى فایده است و صداى ما بجایى نمى: گفتھ است مى. كند نمى
حزب توده و بنا بگفتھ مرحوم مھدى حائرى در اینكھ مرحوم بروجردى بھ مبارزه با    

و یا بھ گفتھ مرحوم . صدر است بھ مبارزه با بھائیت تقدم داد، حق با آقاى بنى) ۵٣۴(یزدى
هللا بروجردى در مسائلى كھ مربوط بھ امور مذھب بود، معتقد بود كھ حق  حائرى آیت

د كھ دولت بدون مشاوره دا تصمیم گرفتن در این مسائل مذھبى حداقل با اوست و اجازه نمى
 او كار بكند،

ولى در مسائلى كھ ارتباطى با مذھب بھ طور مستقیم نداشت، بھ ھیچ وجھ من الوجوه " 
بھ نظر من یك خوبى دیگرش این بود كھ . كرد كرد، بلكھ دولت را ھم تائید مى مداخلھ نمى

ً                      شاید مثال ، یكى از وجوه و یك از . ھیچ ارتباط خصوصى با كسى نداشت جھاتى كھ ملیون         
ً یك قدرى دلتنگى داشتند، ملى گراھا، از آقاى بروجردى، ھمین بود كھ آقاى بروجردى مثال                                                                                  

 .ایتالیا آمد، تأیید كرد) از(كرد ولى شاه را وقتى كھ  دكتر مصدق را تأیید نكرده یا نمى
ت این كنم كھ آقاى بروجردى در اثر این كھ یك مناسبت بخصوصى با شاه داش بنده فكر نمى 

در مورد مصدق نشستھ بود ببیند . كار را در مورد شاه كرد، ولى بعد در مورد مصدق نكرد
كرد كھ حكومت مصدق پایدار  شود، ھنگامى كھ احساس مى كھ تا چھ اندازه مصدق پایدار مى

شده ھمھ گونھ روابط را حاضر بود، البتھ روابط عمومى نھ روابط خصوصى، با او برقرار 
 )۵٣۵."(كند
ھنگامى كھ مصدق در زندان بود و محاكمھ او ھنوز در دادگاه نظامى شروع نشده بود،    

اى بھ شاه  مرحوم حاج سیدرضا فیروزآبادى از آقاى بروجردى در خواست كرد نامھ
ھا  بنویسد و خاطرنشان سازد كھ مصدق بھ این مملكت خدمت كرده است و نفوذ انگلیسى

نیست و بھ صالح اعلیحضرت ھم نیست كھ چنین رفتارى را از كشور قطع نموده، شایستھ 
هللا در پاسخ  آیت. كند روزگار باال و پایین دارد، تاریخ ھمھ این وقایع را ثبت مى. با او بشود
حرفھاى شما را قبول دارم، اما مصدق كھ بھ روى انگلیسھا پنجول زده، ": گفتھ بودند

 )۵٣۶".(شفاعت او دشوار است
ھ اللھیار صالح و دكتر شمس الدین امیرعالئى مرحوم شھشھانى را نزد و یا ھنگامى ك   

آیت هللا بروجردى فرستادند تا از طریق وى نزد شاه وساطت كند و مانع اعدام دكتر حسین 
هللا بروجردى در مورد  آیت. فاطمى وزیر شجاع و وطن پرست و مورد توجھ مردم بشود

 :فاطمى ھم گفتھ بود
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 )۵٣٧".(شود كارى كرد ھ او كینھ دارند، شاه ھم ضعیف است نمىھا نسبت ب انگلیس" 
  

 روحانیت سازمان مالى منابع 
   

سازمان روحانیت، امكانات و منابع مالى مختلف طبیعى در اختیارش قرار گرفتھ كھ بدین    
. مند نبوده است لحاظ نیز ھیچ حزب و سازمان دیگرى از یك چنین منابع مالى مستقلى بھره

، زكوة، نذورات، بخش قابل مالحظھ از خیرات )بخشى از خمس است(سھم امام  خمس و
... بخشى از درآمد موقوفات و  - براى حالل كردن آن  - و مبرات، مال مشكوك بھ حرام 

 .ھاى دینى و سایر مراكز مذھبى را بحركت درمى آورد است كھ چرخ حوزه
بیش از . گذارند سایر رھبران دینى مىمردم وجوھات را با دست خود در اختیار مراجع و    

روند، ابتداء نزد عالمى رفتھ خمس و سایر  درصد حجاجى كھ ساالنھ بھ حج مى ٩٨
علماء آن مال را . گذارند وجوھات را براى طیب و طاھر كردن مال خود، در اختیار مى

 ...بخشند و مقدارى رامى گیرند كنند، مقدارى را مى دست گردان مى
ناآگاه از قرآن، مسائل مذھبى و دینى حتى بخشھاى كم درآمد جامعھ و تھى  ھاى توده   

زنند و قسمتى از امكانات خود را  ھاى خود مى دست براى ثواب آخرت از دھان زن و بچھ
گذارند، این امكانات وسیع مالى چنان دست آنھا را در امور باز گذاشتھ بود كھ  در اختیار مى

مراجع ) ۵٣٨(از پیروزى آن، سیاسیون و روشنفكران با مجوز قبل از انقالب و حتى بعد 
تقلید، بخشى از سھم امام را گرفتھ و در آمد حاصلھ را در جھت پیشبرد مسائل انقالب و 

 .رساندند ھاى خود بھ مصرف مى برنامھ

 روحانیت سازمان رأس بھ صعود و خمینى  
   

مینى حركت خود را شروع كرد كھ هللا بروجردى، آقاى خ كمى بعد از فوت مرحوم آیت   
این نھضت باعث شد كھ از آقاى خمینى یك . گردید ۴٢خرداد سال  ١۵منجر بھ نھضت 

مرجع ناشناختھ و منزوى در حوزه، یك مرجع مسلم و بھ عنوان یكى از مراجع بزرگ تقلید 
 .مطرح گردد
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شا را با ھم خواندیم هللا بروجردى من رفتم منزل امام نماز مغرب و ع شب بعد از فوت آیت" 
با ایشان گپ زدیم، یك نفر ھم نیامد آنجا، در صورتى كھ . و حدود یك ساعت و نیم نشستیم

هللا گلپایگانى جمعیت زیادى آنجا بود و ایشان را با سالم  من صبح ھمان روز رفتم منزل آیت
ى در این بروجردى، غرض اینكھ ایشان بطور كل هللا و صلوات آوردند بھ مجلس فاتحھ آیت

وادیھا نبودند، حتى رسالھ چاپ شده ھم نداشتند من و آقاى موالیى با اصرار رسالھ ایشان را 
 )۵٣٩".(گرفتیم و دادیم چاپ كردند

ً                                            و ھمچنین آقاى احمد موالیى كھ قبال  مباشر سید ضیاءالدین طباطبایى بوده در اوایل                                  
فرمودند كھ ) منظور سید ضیاء( براى ما نقل كرد كھ روزى آقا ۵٨پیروزى انقالب در سال 

رفتھ بودم براى منزل گوشت بخرم  ۴٠در دھم فروردین سال . علم باید بدست خمینى باشد
گوشت را بھ خانھ بردم و . كھ رادیو اعالن كرد كھ آیت هللا بروجردى بھ رحمت خدا پیوست

است در قم بھ بالفاصلھ رفتم بھ شمس العماره سوار ماشین شدم و یكر. روم قم گفتم من مى
پس از سالم و تعارفات الزم بھ آقاى خمینى گفتم اآلن موقع . سراغ آقاى خمینى رفتم

آقا فرمودند من كسى نیستم كھ خودم دنبال . ریاست شما است و باید وارد میدان شوید
من بھ ایشان گفتم اگر شتر ریاست در خانھ شما خوابید، آیا سوار آن . ریاست بروم

و . من گفتم پس من جواب سئوال خودم را گرفتم! بلى: ر جواب فرمودندشوید؟ آقا د مى
اى براى مرجعیت آقا دادیم و  آمدیم با آقاى منتظرى و ربانى دست بكار شدیم و اعالمیھ

باز آقاى منتظرى در ھمین رابطھ ). نقل بھ مضمون. (سپس رسالھ وى را بچاپ رساندیم
 : گوید مى

ن متوسل شد كھ باالخره باید كارى كرد كھ رسالھ ایشان بھ آمد بھ م) ۵۴٠(آقاى موالیى" 
ً ایشان ھم حاشیھ بر عروه داشت ھم حاشیھ بر وسیلھ و ھم رسالھ فارسى ظاھرا  . چاپ برسد                                                                     

بھ اسم نجاه العباد كھ آن وقت از ایشان گرفتھ شد و بھ ھمراه حاشیھ عروه بھ صورت 
 )۵۴١."(جداگانھ بھ چاپ رسید

مستقیم رو در روى شاه و آمریكا ایستاد، سیاسیون و ملیون و  وقتى آقاى خمینى   
روشنفكران مذھبى كھ خواھان كندن شاه از سلطنت بودند را بھ خود جلب و جذب كرد و 

هللا  اش با آیت هللا حائرى، آیت آنھا گمشده خود را در وى یافتند و بدون توجھ بھ رابطھ
اش و با وجودیكھ  و طرز تفكر سیاسى ، فدائیان اسالم)۵۴٣(، كاشانى)۵۴٢(بروجردى

اكثریت روحانیون و مراجع با وى چندان موافقتى نداشتند، با كمك قلیلى از روحانیون و 
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طالب جوان، دانشجویان، فعاالن سیاسى وبعضى ازبازاریھا درجھت تثبیت وتحمیل 
و اش بر سازمان روحانیت از طرق مختلف دست بكار شدند و قلمھا  مرجعیت و رھبرى

اى  ھاى دینى نقش تعیین كننده قدمھا در این راستا بكار افتاد و درنتیجھ دربین مردم و حوزه
ھا و مراكز  اش در دوران انقالب، غالب آن شبكھ با تثبیت مرجعیت و رھبرى. پیدا كرد

سازمان سنتى روحانیت و امكانات مادى و معنوى در اختیار وى و روحانیت طرفدارش 
انقالب شكوفا شد، بسرعت غالب روحانیون مخالفش نیز بھ جرگھ درآمد وھنگامیكھ 

 : صدر توضیح آقاى بنى. طرفداران وى درآمدند
بعد از بروجردى، شریعتمدارى را جبھھ ملى و نھضت آزادى بعنوان مرجع تبلیغ " 

خرداد، خمینى  ١۵. وقتى او بھ تلگراف شاه پاسخ داد، دنبال مرجع دیگرى شدند. كردند مى
تا انقالب، این غیر روحانیان بودند كھ او را بھ دستگاه روحانى . جع مطلوب كردرا مر

. كنید كھ اقلیت كوچكى از روحانیون با او بودند خود شما ھم تصدیق مى. تحمیل كردند
تا رسیدن بھ تھران نیز، ھمچنان غیرروحانیون خمینى را . سازمان روحانیتى در كار نبود

  ."كردند مدیریت مى
کھ اگر مرجع تقلیدی بنا بر اطالعات و تجربھ خود با شاه ھم  ین گفتھ فوق نمی رساندآیا ھم

رابطھ ای داشت از طرف سیاسیون ذکر شده طرد می شد و از طرف دیگر نمی رساند کھ 
بھ دنبال سیاسی کردن مرجعیت بودند کھ بھ کمک بشتابد و خود  جبھھ ملى و نھضت آزادى

 م می دیدند؟ را ناتوان از بسیج توده مرد
از طریق این شبكھ و مراكز مختلف كھ بھ صورت طبیعى در ھمھ جا گسترده بود    

ھا، سخنرانیھا و دستورات مراجع و در رأس ھمھ آنھا آقاى خمینى  ھا، اطالعیھ اعالمیھ
ً          ھنگامیكھ آقاى خمینى بھ پاریس آمد تقریبا  روحانیون . شد پخش و توزیع و تفسیر مى                                        

اش  ب جوان و سایر طبقات، رھبرى وى را پذیرفتھ و حول رھبرىسراسر كشور و طال
 .آمدند بحركت در مى

سیاسیون، ملیون و روشنفكران داخل و خارج از كشور نیز با پذیرش رھبرى وى عمل    
گرچھ در بین مراجع و روحانیھا و سایرین كسانى بودند كھ موافقت چندانى با . كردند مى

و بھ عكس مراجع بزرگى چون شریعتمدارى، مرعشى نجفى،  نظرات آقاى خمینى نداشتند
با وى مخالف بودند، اما چون جو غالب و مسلط در دست ... گلپایگانى، خوانسارى و

طرفداران آقاى خمینى قرار گرفتھ بود، و چون جرأت و شھامت الزم را نداشتند، صدایشان 
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 .خاموش كردند اش را نیز با سلطھ خمینى طنین چندانى نداشت و تھ مانده
تثبیت و پذیرش رھبرى عام آقاى خمینى این امكان را برایش بھ ارمغان آورد كھ تمام    

توده بھ صحنھ آمده نیز حول . ھا و مراكز و سایر امكانات در اختیارش قرار گرفت شبكھ
توده مردم بصحنھ آمده با فعالیت و خالقیت خود . كردند ھا و مراكز عمل مى ھمان شبكھ

ھا و مراكز موجود را ھر چھ بیشتر فعالتر و خالقتر كرده،  ن پیدا كردند كھ شبكھامكا
 .ھاى آنرا نیز رفع نمایند كاستى

آمدند،  شده، خودجوش بھ صحنھ مى بھ نظر نگارنده، ھنگامیھ مردم در اثر شرایط ایجاد   
م این شوی ھاى سنتى روحانیت شده و ھر چھ بھ پیروزى انقالب نزدیكتر مى جذب شبكھ

ھاى موجود سنتى  گیرد، اما مردم بھ صحنھ آمده در ھمان شبكھ خودجوشى شدت مى
و اگر ھم خود سازمان و یا . شوند روحانیت و با رھبرى دستگاه روحانیت ادغام مى

اند با پذیرش رھبرى آقاى خمینى و بدون شركت خود در رھبرى، مردم را  تشكیالتى داشتھ
ه انقالب و رھبرى آن در دست روحانیت بھ رھبرى آقاى كردند و الجرم ادار بسیج مى

اگر مردم خودجوش، خود سازماندھى كرده و اداره انقالب را نیز در دست . خمینى بود
پذیر نبود كھ بالفاصلھ بعد از پیروزى انقالب ھمھ چیز را بھ امان خدا رھا  داشتند، امكان

 .كرده و بدست دیگران بسپارند
ى خمینى در پاریس فرمان تشكیل شوراى انقالب را صادر كرده بود حتى ھنگامیكھ آقا   

باز یك شوراى امرى بود كھ در آن وزنھ اصلى در دست روحانیت بود و سپس بنا بھ 
در شوراى انقالب اولیھ حتى آیت هللا . دالیلى و بھ فرمان، بعضى افراد بھ آن اضافھ شدند

تھ خودشان قریب بھ دو ماه بعد از اینكھ بھ صدر ھم بنا بگف طالقانى حذف بود و آقاى بنى
در پاریس، وقتى " :نویسد صدر مى آقاى بنى. ایران آمد بھ عضویت شوراى انقالب درآمد

 ..."اند، خستھ ھستند و پیشنھاد كردم آقاى طالقانى ھم بھ پاریس بیاید، گفت ایشان زندان بوده
هللا طالقانى نزد  دكتر یزدى از آیت هللا سحابى و ھم آقاى بنا بھ روایت آقاى مھندس عزت 

شود كھ  بھ روایت مھندس سحابى وقتى از وى پرسیده مى. آقاى خمینى سعایت شده بود
 :دھد چرا در انتخاب اولیھ شوراى انقالب نام آقاى طالقانى نبوده است؟ پاسخ مى

و  ۵۴سال در زندان اوین از . علت آن ریشھ در زندان داشت. علت آنرا اول تحقیق نكردم" 
سیاسى یك بگو ومگو  - درمیان زندانیھاى مذھبى . آن داستان مجاھدین اتفاق افتاد ۵۵

گفتند كھ ما از ناحیھ این روشنفكران  گرفت كھ یك عده مى وشقاقى بود و ازاینجا سرچمشھ مى
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بنابراین باید رھبرى . ایم بھ اینھا اعتماد نداریم مذھبى یا گروھھاى مسلح ضربھ خورده
گفت رھبرى انقالب  مى. آقاى طالقانى این نظر را قبول نداشت. ه دست روحانیان باشدمبارز

بھ طور طبیعى دست آنھایى باید باشد كھ پیشتاز بودند، جلوافتادند، ھرچند یك عده روحانى 
اند، اینھا را  اى اشتباه كاریھایى كرده توانیم بھ دلیل اینكھ عده ما نمى. ھم درمیان آنھا بود

این كدورت ازآن ... در این زمینھ یك اختالف و كدورتى بین آنھا بود. ب جدا كنیمازانقال
بنابراین وقتى شوراى انقالب را تشكیل دادند، پیش امام رفتھ . زمان بین آنھا وجود داشت

 )۵۴۴"(بودند واسم آقاى طالقانى را نیاورده بودند
طالقانى نزد آقاى خمینى حكایت روایت آقاى دكتر یزدى وجھھ دیگر از سعایت از آقاى    

اند كھ چھ كسانى سعایت  آقاى مھندس سحابى و دكتر یزدى معلوم نكرده. دارد
سرانجام بھ خاطر اقدام آقاى طالقانى براى تشكیل شوراى انقالب و ترس از این .اند كرده

 :مسئلھ كھ موجب نگرانى شده بود، بھ عضویت شوراى انقالب درآمدند
ابى بھ من زنگ زد و نگرانى دوستان را اطالع داد و اینكھ ممكن است آقاى فریدون سح" 

چرا كھ مرحوم طالقانى كھ تازه از زندان آزاد شده است در صدد . حادثھ بدى اتفاق افتد
مرحوم طالقانى بعد از آزادى از زندان بھ دلیل موقعیتى . باشد تشكیل یك شوراى انقالب مى

را دعوت كرده بودند بھ یك گردھمایى براى تشكیل یك  كھ داشتند نمایندگان ھمھ گروھھا
 شوراى انقالب

 شاید اطالع نداشتند كھ چنین حركتى موازى شوراى انقالب است؟: س 
اطالع نداشتند و بھ ابتكار خودشان تشكیل یك چنین شورایى را شروع . بلھ: دكتر یزدى 

اما، جمعیت خداپرستان كرده بودند و از نمایندگان ھمھ احزاب، حزب مردم ایران، ج
جمع شده بودند كھ یك ھستھ ... سوسیالیست، حزب ایران، جبھھ ملى، نھضت آزادى و

مرحوم دكتر سامى ھم دبیر این جلسھ بود و صورت جلسات را . مركزى بھ وجود بیاورند
 .شامل موضوعات و اسامى اشخاص و احزاب ھمھ را نوشتھ است

انقالب بى اطالع بوده بھ دكتر یدهللا سحابى و  مرحوم طالقانى چون از تشكیل شوراى 
دھد و در نتیجھ دكتر سحابى و  مھندس بازرگان ھم پیشنھاد مشاركت در آن جلسھ را مى

زیرا از یك سو قرار بوده كھ تشكیل شوراى . گیرند مھندس بازرگان درمعذوریتى قرار مى
د اخالقى كھ داشتند بھ مرحوم انقالب بھ صورت مخفى باشد و ناگزیر این آقایان بنا بھ تعھ

ً                        من مطلب را عینا  با آقاى خمینى مطرح كردم. طالقانى چیزى نگفتھ بودند جالب است كھ .                
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این " گویند آقاى طالقانى عضوشوراى جبھھ ملى است مى: " اولین واكنش ایشان این بود كھ
ً                                    داد كھ اوال  مسئلھ دعوت ازایشان بھ شوراى انقالب م اظھار نظر نشان مى طرح شده است و           

من براى ایشان توضیح دادم كھ مرحوم طالقانى درجبھھ . اند كسانى كھ چنین جوابى را داده
اند ولى عضو مؤسس نھضت  بھ عنوان عضو شوراى جبھھ ملى بوده ۴٠ملى دوم در سال 

در : در جواب گفتند. كنم اآلن دیگر ایشان عضو جبھھ ملى باشند تصور نمى. باشند آزادى مى
من بھ مرحوم طالقانى تلفن . حاال شما بپرسید. ورت بھ من این جورى گفتھ شده استھر ص

در پاسخ گفتند كھ بعد از آزادى اخیر از زندان نھ . كردم و از ایشان این موضع را پرسیدم
براى اینكھ بتوانم ھمھ نیروھا را جمع كنم . عضو شوراى نھضت آزادى ھستم ونھ جبھھ ملى

من این . ام را انجام بدھم توانم وظیفھ ب و گروھى وابستھ نباشم بھتر مىفكر كردم بھ ھیچ حز
پس حاال كھ این : ایشان گفتند. بھ آقاى خمینى انتقال دادم. مكالمھ تلفنى را ضبط كرده بودم

جورى است شما یك تلفن بھ مطھرى بزن كھ از طالقانى دعوت كند ویك تلفن ھم بھ طالقانى 
این تلفنھا انجام شد و بھ این ترتیب آقاى طالقانى ھم بھ . پذیردبزن كھ دعوت مطھرى را ب

 ) ۵۴۵".(عضویت شوراى انقالب درآمدند
هللا طالقانى بھ میان آمد در مورد وى بطور اختصار بھ چند  نظر بھ اینكھ صحبت از آیت   

راى اما جھت شناساندن چھره این راد مرد بزرگ بھ نسلھاى آینده و ب. شود نكتھ اشاره مى
ثبت خدماتش در تاریخ تحول فكرى جامعھ نسبت بھ قرآن و اسالم در طول نیم قرن مبارزه 

مرحوم طالقانى كھ بھ . مستمرش علیھ ظلم و ستم، الزم است كتاب مستقلى نوشتھ شود
توان گفت از مخالفین سرسخت دیكتاتورى و ستم شاھى است، خود یكى از اركان  حق مى

آقاى طالقانى از ھمان روزیكھ از قم بھ مسجد مولوى تھران آمد و  .آید انقالب بھ شمار مى
سپس بھ مسجد ھدایت منتقل شد و براى رسیدن بھ آزادى و حكومت مردمى كھ سخت بدان 

ھاى مختلف  معتقد بود، مبارزه سرسخت خود را علیھ ظلم و ستم و دیكتاتورى در جبھھ
صدر كھ نسبت بھ ھمھ بویژه مخالفین بویژه سیاسى، فكرى و فرھنگى آغاز كرد و با سعھ 

اسالم و دین داشت ھمھ را بدور خود جمع و با عطوفت و مھربانى مخصوص بھ خود، دل 
در طول مبارزات، وى بارھا . كرد ھمھ را بھ اسالم، عدالت و آزادیخواھى گرم و جذب مى

ر و در سال دستگی ۵۴آخرین بار وى را در سال . المدت محكوم شده بود بھ زندانھاى طویل
گیرى انقالب در نیمھ  سال زندان محكوم كردند كھ با اوج ١٠در یك دادگاه نظامى بھ  ۵۶

ھمراه با سایر زندانیان سیاسى از زندان آزاد گردید و پس از آن مبارزه و  ۵٧دوم سال 
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 .فعالیت مجدد خود را شروع كرد
با مشورت دفتر خود كھ مصادف با محرم بود مرحوم طالقانى  ۵٧در آذر ماه سال    

تصمیم بھ برگزارى تظاھرات و راھپیمایى در روز تاسوعا و عاشورا گرفتند و پس از اینكھ 
از این تصمیم آقاى طالقانى روحانیون شوراى انقالب با خبر شدند، با وى تماس گرفتند و 

شد از دفتر آقاى طالقانى و كمیتھ حقوق بشر و شوراى انقالب یك كمیتھ ھمآھنگى تشكیل 
طرفھ اینكھ ھنوزآقاى . كھ تظاھرات و راھپیمایى تاسوعا و عاشورا را سازماندھى كند

طالقانى از وجود شوراى انقالب اطالعى نداردو آقایان روحانى عضو شوراى انقالب 
 )۵۴۶( .گیرند ھاى تھران با وى تماس مى بعنوان روحانى

رد اعتماد غالب طبقات مردم اى شناختھ شده و مشھور و مو مرحوم طالقانى كھ چھره   
ایكھ در تھران داشتند، دفتر و منزل وى محلى  بود و بھ خاطر برخوردارى از موقعیت ویژه

ھاى گروھى و شخصیتھاى داخلى و خارجى گردید و  براى مراجعات خبرنگاران رسانھ
از اقدامات مھم دیگر وى فكر تشكیل شورایى براى . بصورت محورى براى انقالب درآمد

آقاى طالقانى از نمایندگان ھمھ احزاب، حزب مردم ایران، جاما، جمعیت . نقالب بودا
براى گردھمآیى جھت ... خداپرستان سوسیالیست، حزب ایران، جبھھ ملى، نھضت آزادى و

تشكیل شوراى انقالب دعوت كرده بود كھ مرحوم دكتر كاظم سامى نیز دبیر آن بوده و 
 ) ۵۴٧.(امى اشخاص و احزاب ھمھ را نوشتھ استصورت جلسات شامل موضوعات و اس

. خبر بود مرحوم طالقانى چون در محاق سانسور بوده است، از تشكیل شوراى انقالب بى
لذا بھ آقاى دكتر سحابى و مھندس بازرگان نیز پیشنھاد مشاركت در جلسھ شوراى انقالب 

ھمانطوریكھ در صفحات قبل شوند  بعد از اینكھ از این اقدام وى مطلع مى) ۵۴٨.(دھد را مى
مالحظھ كردید، از ترس ایجاد شوراى انقالب دیگرى وسیلھ آقاى طالقانى بھ آقاى خمینى 

: گوید دھند كھ وى را وارد شوراى انقالب كند و آقاى خمینى در اولین واكنش مى اطالع مى
 ) ۵۴٩"(گویند آقاى طالقانى عضو شوراى جبھھ ملى است مى"
تلفنھا و معلوم شدن اینكھ آقاى طالقانى بعد از آزادى از زندان اخیر،  كھ پس از رد و بدل 

نھ عضو شوراى نھضت آزادى است و نھ جبھھ ملى، بدستور آقاى خمینى وارد شوراى 
آقاى دكتر یزدى در مورد دیدار مھندس بازرگان با آقاى خمینى در پاریس . شوند انقالب مى

 :گوید مى
در ھر جلسھ من ھم . رگان سھ جلسھ با امام دیدار داشتنددر مجموع مرحوم مھندس باز" 

در جلسھ اول خوب یك مقدار معارفھ و تبادل فكر و نظر و . بودم و ھیچكس دیگرى ھم نبود
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ً           اینكھ قبال  یكدیگر را . برخورد آقاى خمینى با ایشان با احترام و تجلیل بسیار بود. خبر بود          
ً                              م یكدیگر را قبال  دیده باشند، این دیدار بعد از دانم، اما اگر ھ دیده بودند یا خیر نمى سال  ١٧               

بعد از مذاكرات اولیھ، امام ھم از ایشان خواستند كھ فھرستى از فعاالن . گرفت صورت مى
سیاسى كھ مورد اعتماد باشند براى عضویت در شوراى انقالب و دولت موقت تھیھ كنند و 

كھ از ھمھ گروھھا باشند و صبغھ یك توصیھ كردند انتخاب افراد بھ نحوى صورت گیرد 
حتى مرحوم دكتر سنجابى را خود امام اسم بردند كھ جزو فھرست . گروه رانداشتھ باشند

بعد از آن جلسھ با آقاى مھندس بازرگان نشستیم و با ھم مشورت كردیم ویك فھرست . باشند
لف،روحانیان نفره شامل فعاالن ھمھ احزاب سیاسى، گروھھاى مخت ٣٨نفره یا شاید  ٣۵

آقا ھمھ را قبول . مھندس بازرگان ھمھ را نوشت و در جلسھ بعد ارائھ شد. وغیره تھیھ كردیم
منظور . )و تائید كردند و گفتند در ایران شما با آن آقایان سھ نفر مشورت بكنید و خبر بدھید

قاى آ )۵۵٠."(بعد مھندس بازرگان برگشتند ایران(. مرحوم مطھرى، بھشتى و ھاشمى بود
 :دھد دكتر یزدى در مورد اعضاء شوراى انقالب توضیح مى

نفر عضویت  ٨از مجموع كسانى كھ پیش بینى شده بود تا زمانى كھ ما بھ ایران برگشتیم، " 
در شوراى انقالب را پذیرفتھ بودند كھ عبارت بودند از مرحوم مھندس بازرگان، دكتر 

حابى، مھندس كتیرائى، دكتر شیبانى، سحابى، سید احمد صدر حاج سید جوادى، مھندس س
از روحانیان ھنوز كسى عضو نشده بود و ھمھ از . تیمسار مسعودى، یك نفر دیگر ھم بود

وى در مورد  ".آقاى خمینى بھ من ھم گفتند كھ عضو شوراى انقالب باشم. سیاسیون بودند
 : این سئوال

نفر غیر روحانى باشند؟  ٨ھمان  در ابتدا روحانیان در شوراى انقالب نبودند و قرار بود" 
اول روحانیان نبودند، ولى چون اعضاء شوراى انقالب تكمیل نشده بود : دھد چنین پاسخ مى

این گروه . نفر ملحق شدند و با ھم جلسھ مشترك داشتند ٨كم كم یك گروه از روحانیان بھ این 
در . اى، مرحوم باھنر عبارتند از مرحوم بھشتى، آقاى ھاشمى، مرحوم مطھرى، آقاى خامنھ

." آن موقع ھنوز مرحوم طالقانى بھ شورا دعوت نشده بود و بھ ایشان خبر نداده بودند
تا "رسد كھ حرفھاى پس و پیش آقاى دكتر یزدى در این مورد كھ  چنان بھ نظر مى )۵۵١(

نفر عضویت در شوراى انقالب را پذیرفتھ بودند و ھمھ از  ٨زمانى كھ بھ ایران برگشتیم 
هللا منتظرى، مھندس سحابى و  و بنا بھ روایت آیت. با ھم ھمآھنگى ندارد" سیاسیون بودند

دیگران قبل از اینكھ آقاى خمینى، دكتر یزدى و دیگران از پاریس بھ ایران برگردند آقایان 
روحانیان نھ تنھا در شوراى انقالب بودند، بلكھ اكثریت داشتند و قدرت و كارگردانى نیز 
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و خود دكتر یزدى معترف است كھ آقاى خمینى بھ مھندس بازرگان . بوده است دست آنھا
البد آنان فوق شورا . شما در ایران با مطھرى، بھشتى و ھاشمى مشورت بكنید: گوید مى

در این رابطھ . ھایش در نظر گرفتھ بود اند و شورا را براى بازوى اجرائى خواستھ بوده
 :روشن استحرف آقاى مھندس بازرگان صریح و 

، از یكطرف شھید مطھرى بدستور امام، بدعوت و تأسیس )ن – ۵٧ماه آذر (در ماه بعد " 
 )۵۵٢."(پردازد مخفى شوراى انقالب متشكل از روحانیون و ملیون مبارز مى

بھ ھرحال نھ تنھا آقاى طالقانى كھ خود یك ركن انقالب بود و در مورد شوراى انقالب و    
برده است، بلكھ بھ روایت آقاى دكتر یزدى كھ بنا بھ  ور بسر مىمسائل دیگر در سانس

اعتراف صریح، خود كارگردان بوده است، بجز اعضاى نھضت آزادى و یا دوستان 
خودشان، مابقى سازمانھا و گروھھا و شخصیتھا در مورد شوراى انقالب و سایر مسائل 

نقالب یعنى نھضت آزادى، و این و در واقع بنا بھ این روایت، شوراى ا. اند سانسور بوده
گرداند كھ در بحبوحھ انقالب انحصارگرى و تمامیت خواھى بشدت قوى  خود آشكار مى

بوده است وآقاى دكتر یزدى و دیگرانى كھ امروز از انحصارگرى و تمامیت خواھى شكوه 
 و شكایت دارند، خود مشمول این شعر ناصر خسرو نیستند؟ 

 گفتا زكھ نالیم كھ از ماست كھ بر ماست // رآن دیدچون نیك نظركرد پرخویش د 
مرحوم طالقانى در ھمان اوایل پیروزى انقالب خیلى از مسائل از جملھ انحصارگرى،    

بھ . برد تمامیت خواھى و دیكتاتورى مذھبى را احساس كرده بود و بشدت از آن رنج مى
ى و دكتر تقى زاده دعوت كرد صدر، قطب زاده، حبیبى، دكتر یزد ھمین علت از آقایان بنى

تا با كمك و ھمكارى و بحث و بررسى طرح یك سازمان و تشكیالتى را بریزند كھ بجز آقاى 
در ھمان اوایل اعالن  .صدر و دكتر تقى زاده كس دیگرى در آن جلسھ شركت نكرد بنى

 زاده، مھندس صادق امیر حسینى، تشكیل حزب جمھورى اسالمى، روزى آقایان دكتر تقى
حسن شمسائى، علیرضا بھزادى، على امیرحسینى و چند نفر دیگر از دوستان و ھمكاران 

صدر بھ منظور بحث و مشورت و راھنمایى با آقاى طالقانى در مورد رفتن بھ  آقاى بنى
بعد . حزب جمھورى اسالمى و یا تشكیل یك جبھھ مشاركت در منزلشان دیدارى بعمل آمد

این آخوند غیر از : القانى قریب بھ این مضمون فرمودنداز گفتگوھاى مختلف، مرحوم ط
آخوند تحقیر شده قبل از انقالب است و براى حفظ و نگھدارى این خوان بھ یغما رسیده، 

 .دست بھ ھر كار و عملى خواھد زد
بروید و براى خودتان فكرى بكنید كھ اینھا بھ ھیچكدام . توانید با اینھا كنار بیایید شما نمى   
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یكى از حاضرین پیشنھاد كرد كھ شما جلو بیفتید تا ما بھ كمك شما . كنند ماھا رحم نمىاز ش
من با این حال و احوال و كسالتى كھ : آقا در جواب فرمودند. پایھ یك سازمانى را بریزیم

دارم در موقعیتى نیستم كھ دست بیك چنین كارى بزنم، اما اگر شمابروید وتشكیالت بدھید 
 .اه كنیدو بدینطریق بھ شما كمك خواھم كردوكارھا راروبر

مرحوم طالقانى كھ سخت بھ شورا و حكومت مردمى اعتقاد داشت، از روزیكھ بھ مسجد    
خیابان مولوى آمد و سپس مسجد ھدایت را سنگر مبارزه قرار داد، نیم قرن در راه رسیدن 

ین راه از ھمھ چیز خود بھ آزادى از یوغ استعمار و استبداد، سرمایھ گذارى كرده و در ا
حال بعد از پیروزى انقالب و . گذشتھ بود و در واقع او یك انسان وارستھ و بى ادعائى بود

مسیرى كھ پیدا كرده بود، وقتى بھ آن آرمانھا و وعده ھایى كھ بھ مردم داده بود و آنچھ كھ 
كھ بھ مردم داده  دید كھ آن وعده و قول و قرارھایى نگریست و آشكارا مى در جریان بود مى

و آنھا را بھ حركت درآورده، در دست انحصارگرى، تمامیت خواھى و استبداد دینى گرفتار 
اى بھ وى دست داده بود كھ بگفتھ دوستان نزدیكش،  انگیز شكننده آمده است، احساس غم

اى منزوى شود و عزلت گزیند و سرانجام بخاطر روندى كھ  تصمیم گرفتھ بود در گوشھ
در این  .پیدا كرده بود از اندوه و غم و غصھ، دق كرد و بھ رحمت ایزدى پیوست انقالب

اى از درد ورنج  كردند، گوشھ چند روزیكھ مرحوم طالقانى در مخفى گاه استراحت مى
 : دھند درونى خود را براى آقاى حسین شاه حسینى چنین شرح مى

از این جھت . ام پیاده بكنم ھ مردم گفتھتوانم آنچھ را ب من دیگر آن طور كھ شاید و باید نمى" 
. خواھم از این مردم دور باشم تا آن انفعال و شرمندگى را نداشتھ باشم من یك مقدار مى

چون ما بھ آنھا خیلى قول دادیم و آنھا بھ ما . صریح بگویم كھ مردم خیلى از ما طلبكارند
خواھم  من نمى. خورد لطمھ مى اعتماد كردند، اگر این اعتماد خدشھ دار بشود، بھ مذھب ما

كردند كھ من جواب این مردم را چھ بدھم و چھ  باز ھم تكرارمى. شرمنده این كار باشم
از بازار تھران ھم آوردیم، ھر روز طبقھ تحصیل كرده . ما مردم را بھ صحنھ آوردیم. بگویم

خشى ازآن چیزھایى را كھ اینھا انتظاراین را دارند كھ حداقل ما بتوانیم ب. آمدند ام مى بھ خانھ
بھتر این بود كھ ما در بدو امریك عفو عمومى بدھیم، اگراین عفوعمومى . ایم عمل كنیم گفتھ

خدا با وى یار بود كھ بھ دیار  )۵۵٣" (دادیم خیلى بھتر بود تا این كشت و كشتارھا را مى
د اصحاب باقى شتافت و كشت و كشتارھاى وسیع چندین ھزار نفره كھ انسان را بھ یا

 : نویسد صدر مى آقاى بنى. كشید داند چھ زجرى مى اندازد ندید و اال خدا مى اخدود مى
سید، من كسى نیستم كھ جلو : سرانجام گفت. در قم، در خانھ تولیت، ساعتھا گفتگو كردیم" 
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وھنگامى كھ بخاطر گرفتن فرزندش قھر كرد، تمام روز . مرا تحریك مكن. خمینى بایستم
اف آنرا بھ جستجوى او پرداختیم بھ این قصد كھ حالت بیرون آوردن اورا از شھر و اطر

 ..."از قم سردرآورد و. قھر پیدا كند، رو نشان نداد
نظر بھ اینكھ تصمیم عزلت گزیدن و مخفى شدن مرحوم طالقانى مقارن با ربایش مجتبى    

واھان و حزب طالقانى وسیلھ مھندس غرضى بود،آن روزھا،انحصارگران و تمامیت خ
جمھورى اسالمى شایع كردند كھ آیت هللا طالقانى بھ خاطر مسئلھ خانوادگى مخفى شده 

) مھندس رضا گل احمر(= ج  –داستان ربایش مجتبى فرزند آقاى طالقانى را آقاى ر  .است
 :یكى از فعالین دفتر و از نزدیكان آقاى طالقانى برایم چنین شرح داد

مجتبى اعتماد نداشت، فرزند دیگر خود را ھمراه مجتبى كرد كھ چون مرحوم طالقانى بھ " 
اى براى سفیر فلسطین نوشتھ بود  مرحوم طالقانى نامھ. نامھ آقا را بھ سفارت فلسطین ببرند

شناختند، آقا نامھ را بھ وى  چون فلسطینیھا مجتبى را مى. خواست آنرا بھ سفارت ببرند كھ مى
بھ مجتبى فرزند دیگر خود را ھمراه مجتبى كرد كھ با ھم بھ  داد، اما بھ علت نداشتن اعتماد

آقاى . در راه سفارت فلسطین پاسداران مھندس غرضى مجتبى را دزدیدند. سفارت بروند
 .اند كرد كھ آمریكا و اسرائیلیھا این كار را كرده طالقانى فكر مى

مھندس غرضى را نیز بھ پاسداران آقاى طالقانى رفتند واز سپاه مجتبى را گرفتند و آقاى  
ھاى آقا خواستند كھ غرضى را در ھمانجا تیرباران كنند كھ آقا حالشان  بچھ. منزل آقا آوردند

بعد از این حادثھ آقاى بھشتى براى استمالت آقاى طالقانى، . بھم خورد و بشدت ناراحت شدند
 ."آقاى غرضى را از سپاه برداشت و آقاى رفیق دوست را بجاى وى گذاشت

مرحوم طالقانى بھ تمركز قدرت در دست یك نفر و تحت ھر نامى بشدت مخالف بود و بھ    
مقالھ عدم تمركز " مرجعیت و روحانیت"ھمین علت سالھاى قبل از انقالب در كتاب 

 .مرجعیت شیعھ را نوشتند
آیت در كرج در باغ آقاى حریرى از ) عنایت هللا اتحاد(= ا  - بعد از پیروزى انقالب آقاى ع  

آیا شما ھنوز بھ مقالھ عدم تمركز مرجعیت شیعھ كھ در كتاب مرجعیت و : هللا طالقانى پرسید
ً                  ھنوز كامال  بھ آن اعتقاد دارم: روحانیت بقلم شما آمده است اعتقاد دارید یا خیر؟ آقا پاسخ داد           .

ات كنید كھ اصالح پس چرا در این رابطھ با آقاى خمینى صحبت نمى: از ایشان پرسیده شد
اینھا مرد این كار :  "ھا انجام دھند؟ در جواب آقا سرى تكان داد و گفت الزم را در حوزه

آقاى . مرحوم طالقانى در مجلس خبرگان نیز یكى از مخالفان والیت فقیھ بود ".نیستند
 : گوید منتظرى مى
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 من و مرحوم دكتر بھشتى و دكتر حسن آیت و ربانى شیرازى و بعضى افراد دیگر روى" 
صدر مخالف  ھا ھم مثل آقاى طالقانى و آقاى بنى اما بعضى. والیت فقیھ اصرار داشتیم

 )۵۵۴".(بودند
بھ نظر صاحب این قلم مرحوم طالقانى مھمترین مشكل را نبود یك سازمان در خور    

دید و بطرق مختلف پیشنھاد و یا كوشش در بوجود آوردن آن كرد كھ  آزادى و استقالل مى
عد از انقالب كوشش در ایجاد شوراى انقالب كھ مركب از نمایندگان ھمھ مردم از جملھ، ب

اما یار با وى ھمراه نشد و كوششھایش قرین موفقیت نگردید و از این كمبود ھم . باشد
 : نویسد صدر ھم كھ مى آقاى بنى  .برد رنج مى

نقالب دست خود اداره ا"و " در انقالب ایران مردم خود سازماندھى خودجوش عمل كردند" 
 : گویند در مورد كمبودھا و رھنمودھا مى ". مردم بود

كمبود بزرگ انقالب اسالمى ما و خودما این بود كھ یك ھستھ قوى و معتقد بھ بیان عمومى " 
بایجاد آن نیز كوشیدیم، اما موفقیت . پیش از انقالب فكر ھستھ را كرده بودیم... انقالب نداشتیم

گفتیم اما  فراوان درباره گسترش ھستھ و جذب استعدادھا سخن مى... .كامل بدست نیاوردیم
شد و ما  باید از این راه دنبال مى ایجاد سازمان سیاسى مى. بطور جدى بدینكار نپرداختیم

و از آنجا كھ این ھستھ از راه كار در جامعھ رونیامده . دادیم اھمیتى را كھ باید بھ اینكار نمى
اى دو سھ تن، بقیھ ناشناختھ بودند و ناگزیر بسیارى از افراد آنرا بلحاظ بود افراد ھستھ باستثن

در عمل خنثى . توانستیم بكار بگیریم تا ناشناس بمانند نمى" شر دشمن"محفوظ كردن از 
 : كنند در ھمین رابطھ در جاى دیگر اضافھ مى )۵۵۵"(بودند

دھقانان را بفكر انقالبى  ما بخش وسیعى از كارگران و. ضعف دوم عدم سازماندھى بود" 
بردیم یكبار  یكى اینكھ گمان مى. اما بھ دو علت از سازماندھى آنھا بازماندیم. جذب كردیم

كند و دیگر كسى  بحث كردن از بیان عمومى انقالب و بیانیھ جمھورى اسالمى، كفایت مى
برنامھ عمومى، اما تجربھ نشان داد تا وقتى از راه مشخص كردن، . برد آنھا را از یاد نمى

براى ھر یك از طبقات بصورت چشم انداز روشن در نیاید و در زندگانى روزمره شدن 
شنوند و بر اثر اشتغال خاطر بھ مسائل روزمره از  منعكس نشود، حرف خوبى است كھ مى

 )۵۵۶."(دلیل دوم تن ندادن بھ سازماندھى بود... برند یاد مى
اند كھ  كند، در عمل بھ این نتیجھ رسیده امطرح مىصدر كھ مسئلھ خودجوشى ر آقاى بنى   

باید تن بھ سازماندھى داد و دست بھ خلق و ایجاد سازمان زد و نبایستى بھ خاطر مطلق 
بھ نظر صاحب   .كردن خودجوشى از ایجاد سازمانى كھ بیان عقیده و عمل باشد سرباز زد
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یز بھ بن بست رسیده است و ھایى كھ معتقدند غرب خود ن این قلم متفكرین و تئوریسین
دموكراسى غربى چیزى جز تقابل قوا و تمركز قدرت نیست و در تئورى راه حلھایى براى 

دانند چھ در علوم دقیقھ و چھ در علوم انسانى تا یك  دھند، مى رھایى از این بن بست مى
تئورى و راه حلى بطور ملموس بعمل در نیاید بطوریكھ بروشنى و وضوح كاربرد آن 

شود و كمتر كسانى بدنبال گسترش و تحقق  ھا وارد مى مشخص شود، كمتر بھ باور جامعھ
 .روند آن مى

نوشتھ، تئورى و یا نظریھ بخشى از قضیھ است و مھمترین قسمت آن بعمل درآوردن  
اى بعمل در نیاید و جھان و یا جوامع كاربرد آن را مشاھده  تا یك تئورى و یا نظریھ. است

پیغمبر ما در . نخواھند بود آن را بھ باور خود منتقل كنند و بعمل درآورند نكنند، قادر
چھارده قرن پیش ھنگامى كھ نداى دیگرى غیر از نداھاى موجود در داد، بخش عظیم و یا 
تمام توان خود را بكار برد تا جمعى بوجود آورد تا تجسم عینى ندائى باشد كھ سر داده 

د آید كھ بیان ھمان عقیده در عمل باشد و بشود آنرا بھ اگر جمعى ولو كوچك بوجو. است
اگر تمام . جوامع عرضھ كرد، كار برد آن بیش از ھزاران كتاب و نوشتھ خواھد بود

در آن جمع . كوششھا متوجھ بوجود آوردن و خلق آن جمع بشود، بیراھھ رفتھ نشده است
ابطھ با خدا كدام و با قدرت ر. شود فھمید عدم زور كدام است و زور كدام است است كھ مى

چھ، فراخناى الاكراه كجاست واجبار و اكراه كجا، كیش شخصیت چیست و جھاد اكبر كدام 
 .است

اى را با خود حمل مى  اگر جمعى و یا حزبى پسوند و یا پیشوند، دین، مرام و یا اندیشھ   
ه آن دین، مرام و یا كند، نحوه عمل آن جمع باید بیانگر ارزشھا، شعارھا و نشانھ ھاى ویژ

بھ نحویكھ اگر از خارج، كسى وارد آن جمع شد، بھ محض برخورد و یا . اندیشھ باشد
اى در آن جمع، بفھمد و برایش قابل لمس باشد كھ این جمع بیان عملى  زندگى چند روزه

در حقیقت جمع، بیان عملى دین، مرام یا اندیشھ . ھمان دین، مرام و یا اندیشھ درعمل است
  .كند غیر قابل محاسبھ است دینامیكى كھ یك چنین جمعى ایجاد مى. ز تئورى بھ عمل استا

قدرت یك چیز ) یا نیروى جانشین شدن(انقالب یك چیزاست و ساختن " :صدر بنى تحشیھ
این حرف در جاى خود صحیح است، اما ھیچ انقالبى تا بھ امروز بدون رھبرى  "دیگر

شود انقالب را  تحقق پیدا نكرده است ونمى)طالح درست باشداگراین اص(وانقالبیون اولیھ 
انقالب چیزى . ازرھبر ویا دستگاه رھبرى آن جدا كرد و این دوازھم جداناشدنى ھستند

 تحشیھ . نیست كھ اول پیروز شود وبعد رھبر پیدا كند ویا یك قدرت جانشین آن شود



٤٦٢     

  

 : صدر بنى
) ص(توان جدا كرد؟ انقالب پیامبر  برى آن نمىكنید انقالب را از رھ بھ چھ دلیل حكم مى" 

بود یا نبود؟ در سقیفھ، بنا بر انقالب بود یا ) ص(رھبرى داشت یا نداشت؟ آن رھبرى پیامبر 
آیا تغییر جھت از آزادى بھ قدرت، موجب جدایى رھبرى از انقالب نشد؟  - ٢ایجاد قدرت؟ 
اال اینكھ ھراندازه مردم بیشتر بھ . بینید ایست كھ در تمامى انقالبھاى جھان مى این ھمان پدیده

 ...".شود بیان آزادى عمل كرده باشند، احتمال شكل گرفتن قدرت خودكامھ كمتر مى
بھ نظر من بھ این دلیل كھ انقالب یك موجود قائم بھ ذات نیست، باید كسانى عملى را    

حركت كند و چند نفر را انجام دھند، تا انقالب موجودیت پیدا بكند و ھنگامى ولو یك شخص 
انقالب پیامبر، . شود در مرحلھ اول با خود ھمگام سازد، رھبرى نیز در بطن آن زاییده مى

اگر در . در نسل اول، رھبرى پیامبر را داشت و سقیفھ در واقع نسل دوم انقالب است
سقیفھ بنا بر ایجاد قدرت مطلق بود، جاى این سئوال اساسى باقى است كھ چرا حضرت 

و زمانیكھ از طریق بیعت . ھا بود تن بھ بیعت با آنھا داد و یار و مشاور آن) ع(لى ع
 :عمومى خلیفھ شد تنھا یكبار در مورد یاران گذشتھ خود گفت

تا ... جامھ خالفت را بر تن خود بیاراست.) كنایھ از ابوبكر است ن(بھ خدا سوگند فالن " 
دانست  در صورتیكھ مى. سپرد.) ن خطاب نكنایھ از عمرب(اینكھ او خالفت را بھ دومى 

 )۵۵٧."(شایستگى من بھ این پایگاه ھمچون بایستگى میلھ است براى سنگ آسیا یاد كرد
افراد جمع شده در سقیفھ ھم از یاران اولیھ پیامبر بودند و این بود آنچھ كھ اینان آن روز    

انسان را بھ سوى ایجاد اال اینكھ كیش شخصیت و حب ریاست . كردند از اسالم درك مى
گیرى انقالب نیروى جانشینى كھ از انقالبیون و رھبر  بموازات اوج .دھد قدرت سوق مى

شوند و بعد از پیروزى بطور  انقالب ھستند، سكان دار اداره انقالب و رھبرى آن مى
ود لذا در ھیچ انقالبى امكان ندارد كھ خ. شود ھا تشكیل مى خودكار نیروى جانشین از ھمین

انقالب را از انقالبیون و رھبرى آن و نیروى جانشین جدا ساخت گرچھ در ذھن، ھركدام 
. دھند اى ھستند، اما در عمل ھمھ آنھا پدیده جداناپذیرى را تشكیل مى اینھا پدیده جداگانھ

توضیح آقاى . اینجاست كھ نقش رھبریت سازمان انقالب یك نقش حیاتى و اساسى است
 : صدر بنى

بدبختانھ ھمواره چنین بوده است كھ حریصان قدرت، صاحب . ه شما در ھمین جاستاشتبا" 
علت ھم ضعف بخش باورمند بھ اندیشھ راھنماى انقالب و دوم ساخت . اند قدرت شده
كنید كھ رھبرى آن در دست رھبران انقالب  بعكس یك انقالب پیدا نمى. است... اجتماعى و
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خورد، در واقع قدرت و آلت ھاى  ب فرزندان خود را مىانقال"گویند  اینكھ مى. مانده باشد
انقالب فرانسھ از دست رھبران آن بیرون : خورند قدرت ھستند كھ فرزندان انقالب را مى

پس از انقالب مشروطیت، . اكتبر روسیھ، استالین و استالینیسم شد ١٧وارث جنبش . رفت
ید، در انقالب ایران نیز ضدھا یا الدولھ نخست وزیر شد و كار بھ كودتاى رضاخان كش عین

بینید و براى آنكھ حكم  شما این واقعیتھا را نمى. دشمنان آزادى و بیان آزادى بھ قدرت رسیدند
شوند و  بعد از من قدرتمدارھا حاكم مى(نادرستى را بھ كرسى بنشانید، واقعیتى را كھ پیامبر 

 "كنید؟ ا تصدیق دارند، انكار مىھ و تمامى تحقیق كنندگان را در باب انقالب) ص... ) (
 ١٧سال بعد، وارث جنبش  ١٢٨اگر انقالب فرانسھ از دست رھبران بیرون رفت و    

شود این را تعمیم داد و گفت كھ انقالب  اكتبر روسیھ، استالین و استالینیسم شد، نمى
فقیھ  مشروطھ نیز از دست رھبران آن بیرون رفت و وارث در انقالب ایران، والیت مطلقھ

شود، جا  الدولھ نخست وزیر آن مى شد؟ وقتى در انقالبى نظیر مشروطھ بالفاصلھ عین
                                                       ً               ندارد كھ سئوال جدى را متوجھ انقالبیون و رھبران آن و اصال  خود انقالب كرد؟

تفاوت اساسى در بیان من و شما در مورد انقالب در این است كھ شما آن بخشى از    
اند، بیانگر آزادى و بخش دیگر را كھ مانده و قدرت  خود حذف شدهانقالبیون را كھ بھ باور 

از پیامبر و معصومین بگذریم كھ با  - شمرید  اند، بیانگر ساخت قدرت مى را قبضھ كرده
در  - اند كھ بحث آن جدا است  كرده كمك وحى اگر قصورى بود خود را تصحیح مى
خواستگاه ھا و دیدگاھھاى متفاوت از صورتیكھ اینجانب ھر دو دستھ را جزو انقالبیون با 

صدر است،  بھ نظر من در تئورى حق بھ جانب آقاى بنى. شمرم مى... بیان آزادى و قدرت و
و بخشى از انقالبیون، بعد از پیروزى . اما در عمل آنچھ واقع شده است، چنین بوده است

ً                         بدست بخش دیگرى از انقالبیون، كھ قبال  در دوران قبل از پیروزى ی ار و پشتیبان یكدیگر                                   
تا بحال ھیچ انقالبى بوقوع نپیوستھ و پیروز نشده  .اند اند، بھ دالیل گوناگون حذف شده بوده

است كھ بعد از پیروزى، اداره انقالب و یا نیروى جانشین و یا قدرت جانشین و رھبرى آن 
 :كنیم ع مىشرو) ص(اول از انقالب حضرت دمحم .را بدست كسانى خارج از آن سپرده باشند

ھستھ اصلى و اولین یاران انقالب اسالم ھمان مھاجرین و انصار بودند كھ بعد از آن  - ١ 
با وجودیكھ در بین آنان . كھ انقالب نضج گرفت این یاران اولیھ نقش اول و اساسى داشتند

د اختالف مشى اندیشھ و فكر بود، اما تا پیامبر زنده بود، ھمھ تابع و پیرو فرمان وى بودن
اما بعد از فوت حضرت از ھمان . شد آمد با دست حضرت حل مى و ھرگاه مشكل پیش مى

اى از آنھا، عده دیگرى را كنار زدند و  انقالبیون اولیھ، نیروى جانشین ساختھ شد و عده
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جایى دین و ریشھ دوانیدن آن اقلیت ھم كھ بنا بھ عقیده ما، حق با آنھا بود، بھ خاطر پابر
بر پیشھ كرد و با اكراه و یا غیر آن با نیروى جانشین بیعت كردند و از ندیشھ صفكر و ا

شود گفت كھ  نمى. زمان ابوبكر بھ بعد بمرور، انقالبیون واقعى را از صحنھ حذف كردند
عوف، طلحھ، زبیر على را كنار زدند، اینھا از  چون عمر، ابوبكر، عثمان، عبدالرحمن بن

گام و یار پیامبر نبودند؟ گرچھ بیماریھاى نفس و كیش انقالبیون اولیھ نبودند و یا ھم
فھمیدند و  كند، اما اینھا اسالم را جور دیگرى مى شخصیت بسیارى از چیزھا را نابود مى
. اى ھم كرده بودند انقالب بودند و خدمات ارزنده آنھا بھ نحوى دیگر، اما جزو یاران اولیھ

 ....ذوالنورین بود وابوبكر یار صدیق بود، یار غار بود، عثمان 
سال عبادت كرد، بھ یك نگاه و  ٨٠اصرار در خطا چرا؟ آن زاھد " :صدر بنى یادداشت 

شود كسانى از  آیا نمى(. اسالم)رھبرى انقالب یعنى موافق بیان آزادى . ھوس جانى شد
، رھبران از میان مردم بیرون بروند و بھ قول عبدالملك مروان، وقتى پاى قدرت بھ میان آید

ھاى قدرت  جدایى افتاد؟ از این زمان ببعد، آنھا آلت) خطاب بھ قرآن(میان من و تو : بگویند
شود ابوبكر، عمر، عثمان، طلحھ و زبیر را با  اوال از دید من نمى "ھستند یا رھبران انقالب؟

مربوط بھ ... عبدالملك مروان، كھ نھ از انقالبیون اولیھ است و نھ عشره مبشره و نھ
است كھ خلیفھ گرى در سیر تحول خود بھ پادشاھى موروثى تبدیل شده است، در یك  زمانى

را بغیر ) اسالم(                     ً                                             ردیف قرار داد و ثانیا  چنین حكمى محل كالم است كھ تمام كسانیكھ آزادى 
. فھمند و باور دارند،بیانگران ساخت قدرت بدانیم فھمیم و باور داریم، مى از آنچھ كھ ما مى

آنھاییكھ مشمول بیان عبدالملك مروان ھستند، خارج از مردم . ى شكى نیستدر این جا، جا
اما فھم و درك ھمھ مردم از اسالم یكسان نیست كھ اگر بود این . ھاى قدرت ھستند و آلت

حتى در بین یاران حضرت رسول مورد قبول شیعھ، نظیر حضرت . آمد مشكل بوجود نمى
 .نیز از اسالم درك یكسانى نداشتند. ..، ابن عباس، سلمان، ابوذر، و)ع(على 

چین ھنگامى كھ مائو راھپیمایى مشھور خود را با دیگران شروع كرد و ھستھ در  - ٢ 
ھمھ با ھم حركت را شروع كردند ... اولیھ انقالب نھاده شد، وى با لین پیائو، چوئین الى و

پیروز شد،  ھنگامیكھ انقالب اوج گرفت و. و در طول حركت رھبرى مائو تثبیت گشت
در مراحل بعد . ھا بودند ھا اداره انقالب را در دست داشتند و نیروى جانشین نیز ھمین ھمین

ھاى وسیعى زده شد و بسیارى از انقالبیون كنار زده  وسیلھ خود مائو دست بھ تصفیھ
 .شدند

كرد و رھبرى در دست گاندى بود، بعد از پیروزى  در ھند حزب كنگره سازماندھى مى - ٣ 
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ھم، ھمین حزب كنگره نیروى جانشین شد و گاندى نیز رھبریت را داشت تا اینكھ وى را 
 .ترور كردند

در انقالب شیعى عباسى نیز چون خاندان بنى عباس رھبریت را در دست داشتند بھ  - ۴ 
ھنگام پیروزى نیز خود آنھا جانشین شدند و سپس بھ حذف بخشى از یاران خود نظیر 

 )۵۵٨.(پرداختند.... مسلم خراسانى وابوسلمھ خالل، ابو
گیرى انقالب  در ھنگام اوج. انقالب اسالمى ایران نیز از ھمین قاعده پیروى كرده است - ۵ 

و تثبیت رھبرى آقاى خمینى، رھبرى سازماندھى انقالب بھ فرمان وى و بدست یاران 
و مشروعیت ھنگامیكھ انقالب پیروز شد نیز عزل و نصبھا . گرفت آنروزى وى صورت مى

گرفت و بنام رھبریت آقاى خمینى از ھمان یاران، نیروى  ھا بدست وى صورت مى گرفتن
 .جانشین ساختھ شده و یا بوجود آمده قدرت را در دست گرفت

تفاوت تمام این انقالبھا، با انقالب پیامبر از جملھ در این است كھ زدو بندھا، حذف    
اولیھ و بدست وى پایھ گذارى شده است، در  كردنھا در تمام اینھا در دوران رھبر

در اینجا حق با آقاى . صورتیكھ در انقالب پیامبر، بعد از رحلت حضرت صورت گرفتھ است
اگر بشود این لفظ را بدان اطالق (فكر و اندیشھ گروه كوچك ما : گویند صدر است كھ مى بنى
وى قبضھ كننده و یا نیروى و قلیلى دیگر از اھداف انقالب با رھبر انقالب و نیر) كرد

ً                                                             جانشین كامال  متفاوت بود و بھ ھمین علت ما و بسیارى دیگر بدست آنھا حذف شدیم و .            
ھاى واقعى است  كار بجایى كشیده شده است كھ نیروى جانشین اكنون در دست ضد انقالبى

یى ھم كھ در          ً                                                              كھ یا اصال  در انقالب نقش نداشتھ و غالب آنھا از مخالفین انقالب بودند و آنھا
وقتى ھدفھاى انقالب، . كردند اى و كنارى بازى مى انقالب شركت داشتند، نقش حاشیھ

ً      آزادى، استقالل و رشد بودند، اوال  خود شما قبال  نوشتھ             ً ھا،  درس خوانده% ٩٩اید كھ                                
شود از توده  وقتى براى درس خوانده چنین است، چھ توقعى مى. شناختند آزادى را نمى
ً                                      ثالثا  وقتى ھدف، آزادى، استقالل و رشد و اسالم  .برابر قدرت ایستادگى كندداشت كھ در       

آیا آقاى . بمثابھ بیانگر آن است، رھبرى و سازمان در خور یك چنین ھدفى را نیز الزم دارد
شناختند و یا قبول داشتند؟ اینكھ اھداف  خمینى و دستگاه روحانیت یك چنین آزادى را مى

شناسد و  ف است و اینكھ رھبر انقالب و دستگاه رھبرى آنرا مىانقالب اینھاست یك حر
چون در تمام نھضتھا و انقالب ھا رھبرى و نیروى . بدان معتقد است حرف دیگر است

رھبر و سازمان رھبرى كننده نقش اول را . جانشین بعد از پیروزى، از ھم جداپذیر نیستند
ایجاد سازمانى در خور اھداف مورد نظر و بدین علت مبرمترین گام، خلق و . كند پیدا مى
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 :می نویسد» بررسی سفر ھایزر بھ ایران «آقای دکتر یزدی در .  است
مواضع آمریکا برای امرای ارتش نبود بلکھ "توضیح"تھ مأموریت ھایزر تنھا بال«
وی در دنبالۀ آن در مورد دستورات چنین ) ۵۵٩( ».دستورات دولت آمریکا بود"ابالغ"

  :می نویسد
. خمینی وارد عمل شوند) امام(کھ نباید علیھ : ژنرال ھایزر بفرماندھان ارتش گفت« 

ارتش آمریکا با آن ھا قطع رابطھ ) یعنی آنھا کودتا کنند. (صرفنظر از اینکھ چھ اتفاق بیفتد
ھایزر نھ یکی بلکھ . لوازم بھ آنھا نخواھد داد و قلم پای آنھا را خواھد شکست. خواھد کرد
  .را علیھ خمینی خنثی ساخت چند کودتا

) بختیار(ھدف اصلی ھایزر این بود کھ بھ نظامیان اطمینان بدھد کھ اگر دولت غیر نظامی 
بجایی برسد کھ نتواند جلو انقالبیون را بگیرد در آنصورت دولت آمریکا کودتای نظامی را 

دند و در ژنرالھا این تضمین ھا را باور کرده بو. برای کسب قدرت تجویز خواھد کرد
  .کناری نشستھ و منتظر بودند

ً                    یک منبع مطلع بھ واشنگتن پست گفتھ بود کھ ھایزر واقعا  روی ژنرالھا کار کرد خسرو داد .                                                    
او از جملھ کسانی بود . وقتی از پیش ار ھایزر بازگشت مثل یک سرباز عادی سی بزیر بود

ً        او بعدا  کشتھ شد. کھ می خواست کودتا کند        .  
و دولت کارتر در صدد . ژنرالھا گفتھ بود کھ شاه دیگر برنمی گردد ھایزر بھ بعضی از

ً           آنستکھ قدرت را روحانیون و نظامیان مشترکا  بدست گیرند تقبال قره باغی این فکر را اس.                                         
این گفتھ با قول آقای بنی صدر کھ بعد از ھجرت از  ).۵۶٠(» کرده و آن را تشویق می کرد

باثبات از راه وحدت روحانیون و ارتش با آمریکائی  بر سر ایجاد رژیمی«: آن مطلع شده
  .ھمخوانی دارد »ھا توافق شده بود

حتی مردان شجاعی نظیر ربیعی می ترسیدند کھ توسط زیردستان «: یزدی می افزاید کھ
خمینی را ) امام(ژنرالھای ایرانی باالخره باین جمعبندی رسیدند کھ آمریکائی ھا . کشتھ شوند

بر عکس آنچھ کھ در مورد  :بنابراین حقیقت را باید گفت) ۵۶١(  ».اختمتوقف نخواھند س
انقالب ھای گذشتھ روحانی ھا، روشنفکران و سیاسیون را زد و بند چی، حذف کننده و 
انحصارگر می خواندند، این بار آقای خمینی و روحانی ھای طرفدارانش با دستیاری اقلی 

ند، ھمھ را از صحنھ خارج و در آخر  این اقل از روشنفکران و سیاسیون مذھبی با زدو ب
  . را ھم حذف کردند و انقالب مردمی را بھ دیکتاتوری مطلق کشاندند
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 فصل دھم

  

 انقالب رھبر شدن دیكتاتور و رھبرى كادر
   

در حد اختصار بھ وضعیت بعد از انقالب، از نقطھ نظر كادر رھبرى،  در این فصل   
تاتور شدن رھبر انقالب، تحوالت فكرى رھبران انقالب و ، دیك"مركز ثقل"یا " ستاره"

براى انقالبھایى كھ در طول تاریخ . نیروى اپوزیسیون بعد از پیروزى پرداختھ خواھد شد
ً                  شود مبداء خاصى در نظر گرفت، ولى معموال  انقالبیون روزى را  بوقوع پیوستھ است نمى                                      

ً              چنین روزى معموال ، روزى است كھ  گیرند و یك در كشور خود و بھ خاطر انقالب جشن مى                
، شورشھاى ١٧٨٩ژانویھ  ١۴مسلم شده انقالب پیروز است، نظیر فتح زندان باستیل در 

پدیده انقالب، یك پدیده . ١٣۵٧بھمن  ٢٢و یا روز  ١٩١٧خیابانى پتروگراد در مارس 
ان در طول زم. گردد خلق الساعھ نیست و آغاز آن كھ بھ آغاز ظلم و ستم است بر مى

اى و یا جایى دیگر سر  باز در نقطھ. كنند پیوندند و فروكش مى تحوالت اندك اندك بوقوع مى
كنند  ھا گمان مى توده مردم و حتى انقالبى. گردد كشد و سپس بھ دالیلى خاموش مى بر مى

 .كھ مسئلھ خاتمھ پیدا كرده است
كھ ایجاد شود، از بین رفتنى  اى كھ اتفاق بیفتد و ھر حركتى اما حقیقت آنستكھ، ھر حادثھ   

نیست و ما چھ بخواھیم و چھ نخواھیم ھر عملى اثر وضعى خودش را برجاى خواھد 
اما در مقیاس جامعھ كشور و زمان، این اعمال كوچك در دید كوتاه بین ما قابل . گذاشت

ھاى باران كھ بر دشت و كوھسار  رؤیت نیست و این حوادث و اتفاقات كوچك، مانند قطره
رود و پس از جمع شدن این قطرات در درون زمین،  بارد، بھ اعماق زمین فرو مى فرو مى

كند و یا بصورت رودخانھ و یا سیل بھ سوى  گاه بھ صورت چشمھ از جایى فوران مى
شود و  ھاى وسیعى در درون زمین ذخیره مى گردد و یا در حفره ھا و یا دریا سرازیر مى دره

در نتیجھ ھمین آب كھ قطره قطره از . گیرد ھره بردارى قرار مىبعدھا، آن ذخایر مورد ب
ھاى قبلى در جھت خواست و میل  شود، زمانى ما با برنامھ ریزش برف و باران ذخیره مى
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كنیم و گاه نیز بدون برنامھ ریزى بصورت سیلھاى مھیب سرازیر  خود از آن استفاده مى
بھ ھر جا كھ رسید بھ تخریب و ویرانى  كشد و شود و ھمھ چیز را بدرون خود فرو مى مى

  .پردازد تا سرانجام بھ تھ جلگھ و دشت پھناور برسد و یا بھ دریا متصل گردد آنجا مى
نظر بھ اینكھ انسان بطور . حركتھا و بارشھاى اجتماعى نیز بھ ھمین صورت است   

و  طبیعى مخالف ظلم و ستم و درصدد بدست آوردن حقوق خویش است، حركت با شدت
از آنجا كھ ھیچ . ضعف ھمیشھ وجود دارد و حوادث و وقایع در حال اتفاق افتادن است

حركتى بدون برنامھ و سازماندھى بھ نتیجھ مطلوب نخواھد رسید و سازماندھى خودجوش 
نیست و باید دست بھ خلق و ایجاد آن زد، حال اگر ما برنامھ و سازماندھى در خور آزادى 

ند، بندگى انسان از انسان را داشتھ باشیم و از پیش براى حركتھا، و استقالل انسان از ب
حوادث و وقایعى كھ در بستر زمان در شرف وقوع ھستند و یا در آینده بوقوع خواھند 

كند و در  پیوست، برنامھ ریزى و سازماندھى شده باشد، نتیجھ بھ سمت دلخواه میل مى
جرم سازماندھى و خلق و ایجاد سازمان، ال. پردازد غیر اینصورت بھ تحمیق و تخریب مى

اصلى انكارناپذیر است و ھیچ سازمان و تشكیالتى نیز بدون رھبرى و ھدایت متصور 
. نیست و نگاه بھ سازمان از این منظر یعنى رھبرى و ھدایت حركتھا بسمت ھدفھاى معین

یوندند و پ ركن اصلى سازماندھى نیز كادر رھبرى آنست، چون حركتھا ھمیشھ بوقوع مى
خیزند، وجود سازمان و رھبرى براى آنستكھ بھ مھار  موجھا بصورتھاى گوناگون بر مى

بنابراین نگاه بھ انقالب از . موجھا و طوفانھاى برخاستھ در جھت ھدف دلخواه بپردازد
 .نقطھ نظر كادر رھبرى آن خالى از فایده نیست

بر مدار قدرت و ھر دو نوع را سازماندھى ھم خودجوش است و ھم " :صدر بنى تحشیھ    
نیاز بھ . شود اگر سازماندھى خودجوش باشد، جھان جریان رشد مى. آورد انسان بوجود مى

در . شوند شود كھ در بیرون و بر مدار قدرت ایجاد مى مربوط بھ امورى مى... پیش بینى و
كھ رھبرى مشكل شما این است . شود واقع برنامھ گذارى مصون ماندن از خودبیگانگى مى

غافل از اینكھ بر مدار . بینید، یعنى دید قدرت مدار دارید را بیرون و دوگانھ از سازمان مى
شود و ھر سازمانى سرانجام در آلت قدرت از خودبیگانھ  قدرت، سازمان آلت رھبر مى

 ."ھمین مشكل در غرب و با احزاب سیاسى وجود دارند. شود مى
ھ و سازماندھى در خور آزادى و استقالل انسان، از برنام" :معتقد است کھ صدر بنى   

رھایى از بند بندگى انسان از انسان، چنین سازماندھى خودجوش است و غیر خودجوش آن 
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 ". شود محال است زیرا ناقض آزادى و استقالل مى
وقتى آقاى . آورد این حرف حقى است كھ سازماندھى ھر نوع كھ باشد، انسان بوجود مى   

پذیرند كھ سازماندھى ھم خودجوش است و ھم بر مدار قدرت و ھر دو نوع را  مىصدر  بنى
آورد و  پذیرند كھ این انسان است كھ سازمان را بوجود مى آورد، الجرم مى انسان بوجود مى

در اینكھ سازمان بر . كند بنابراین این انسان است كھ بر مدار قدرت و یا آزادى حركت مى
اما سازمان بدون رھبرى . شود، حرف درستى است رى مىمدار قدرت آلت دست رھب

از خودبیگانگى سازمان . متصور نیست، سازمان قائم بھ ذات نیست و قائم بھ انسان است
انسان و یا انسانھایى باید از خود بیگانھ شوند، تا . ھم بھ از خودبیگانگى انسان برمى گردد

بھ جرأت . كند ش اصلى را انسان بازى مىبنابراین نق. سازمان را ھم از خود بیگانھ كنند
شود گفت، تمام سازمانھایى كھ براى آزادى و استقالل بوجود آمده و سرانجام بھ  مى

 :اند استبداد و زورمدارى كشیده شده
در درجھ اول بھ علت كارپذیرى شركت كنندگان در سازمان، چھ در كادر رھبرى و چھ  - ١ 

 كادر غیر رھبرى است 
شكل سازماندھى و روشن و شفاف بودن مرام و تعھداتى كھ بنیانگذاران و چگونگى  - ٢ 

 .اند ریزى كرده شركت كنندگان، سازمانى را بر اساس آن پایھ
ومھمترازھمھ ایستادگى وحراست دائمى عموم مردم و رھبرى در جلوگیرى ازبھ  - ٣ 

ده است، ریزى ش انحراف كشیده نشدن مرام وتعھداتى كھ سازمان براساس آن پایھ
 .باشد مى
بھ نظر من رھبرى بیرون از سازمان معنى ندارد و رھبرى و سازمان دو پدیده در ھم    

آورد و اگر  چون سازمان را انسان بوجود مى. ادغام شده و دو امر جداناپذیر ھستند
آیا تابحال دیده شده است كھ سازمانى . سازمان متولد شود، رھبرى را ھمراه خود دارد

                                     ً                               برى متولد شده باشد؟ حتى ارتش كھ غالبا  یك سازمان امرى است وقتى رھبرى بدون رھ
گیرد، ظاھر امر این است كھ این رھبرى در بیرون قرار دارد، اما  در رأس آن قرار مى

درونى است، چرا كھ رھبرى ارتش بھ سازماندھى كل كشور كھ بر اساس قانون اساسى و 
و شركت كنندگان در ارتش نیز مطلع از قانون  یا سنت رایج وجود ارتش را الزم دیده

مسئلھ این نیست كھ رھبرى درونى، خارج از مدار . كنند اساسى و یا سنت در آن عمل مى
بفرض ھم كھ بپذیریم كھ رھبرى در بیرون ھم . قدرت است و بیرونى در مدار قدرت
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ط آزادى باشند، آن اگر در این رھبرى بیرونى انسان و یا انسانھایى در خ. تواند باشد مى
صدر فرمانده كل قوا  آیا ھنگامى كھ آقاى بنى. كنند سازمان را ھم در آن جھت ھدایت مى

ھمین رھبرى . شدند، رھبرى بیرونى بود یا درونى؟ البد در آن ھنگام بیرونى بوده است
بیرونى چون بطور نسبى در خط آزادى و آزاد شدن بود، ارتش ھم در آن جھت بھ حركت 

. در اینجا حیفم آمد كھ این نكتھ را خاطرنشان نكنم. و بھ یك ارتش كارآمد تبدیل شد درآمد
صدر چكار كرده است  دانم كھ آقاى بنى نمى": بازجوى اینجانب در زندان با عصبانیت گفت

  ! "كند گیریم از او دفاع مى كھ ھر ارتشى را كھ مى
 

 انقالبھا رھبرى كادر  
   

 :شود بھ دو نوع تقسیم كرد خیر را بھ لحاظ كادر رھبرى آن مىانقالبھاى گذشتھ قرن ا   
انقالبھایى كھ در پروسھ تحوالت خود از یك تشكیالت و سازمان دموكراتیك در درون  - ١ 

نسبت بھ اعضاء خود برخوردار بوده و از نظر جامعھ خود و جھان نیز، آن سازمان داراى 
و یا در طول پروسھ خود این مشروعیت حقوقى، اجتماعى و سیاسى نسبى بوده 

 .مشروعیت را پیدا كرده است
قد چنین تشكیالت انقالب ھایى كھ قبل از پیروزى و در طول تحول اساسى خویش فا - ٢ 

گیرند  بعد از پیروزى انقالب، جھتى را كھ این دو نوع انقالب بخود مى .رھبرى كننده است
براى نوع اول، . ایز و قابل تشخیص است          ً              كنند، كامال  از یكدیگر متم و مسیرى را كھ طى مى

انقالب ھند بھ رھبرى گاندى و یا انقالب آفریقاى جنوبى بھ رھبرى نلسون ماندال را 
 .توان نام برد مى
در انقالب ھند با وجودیكھ گاندى رھبر منحصر بفرد و در واقع مركز ثقل بوده وتوده ھند    

ھاى  ، اما بھ لحاظ اینكھ در طول دھھرا با كمك حزب كنگره بسیج و پشت سر خود داشت
مختلف حزب كنگره، تشكیالتى بود كھ در درون ھند موجودیتش تثبیت شده بود و از 
مشروعیت نسبى در داخل و خارج ھند برخوردار بود و در درون حزب نیز ھمھ اعضاء آن 

اده بود و از حقوق برابر برخوردار بودند و سالیان فعالیتھاى سیاسى را در ھند سازمان د
و بنا بھ گفتھ . گاندى نیز ھنگامى كھ خود وارد سازمان كنگره شد بھ آن روحى تازه بخشید
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جواھر لعل نھرو، سازمان كنگره ھم حمایت كننده و ھم تعدیل كننده گاندى بھ حساب 
 :آمد مى

ھاى غریبى داشت اما  گاندى درباره امور اقتصادى و اجتماعى و چیزھاى دیگر نظریھ" 
كوشید نظرھاى خود را بر كنگره تحمیل كند، ھرچند ھم كھ بطورمداوم در  نمى ھرگز

گشت وگاھى اوقات در نوشتھ ھایش تغییر نظرھاى خود را  نظرھایش تكاملى حاصل مى
در این . ساخت با اینھمھ سعى داشت كھ بعضى نظرھا را بھ كنگره ھم تلقین كند منعكس مى

خواست كھ مردم را با خود ھمراه  كرد زیرا مى مى موارد خیلى با مالیمت و احتیاط عمل
شد  آمد و ناچار مى رفت كھ براى كنگره زیادى بنظر مى گاھى اوقات آنقدر پیش مى. ببرد

 .كمى بھ عقب بازگردد
ھاى اساسى او ھم  ھا بانظریھ توانستند تمام نظرھاى او را یكسره بپذیرند و بعضى ھمھ نمى 

یافت و بھ  اشخاص ھم نظرھاى او را بصورتى كھ تعدیل مى اما بسیارى. موافقت نداشتند
 )۵۶٢."(كردند یافت قبول مى آمد و با موقعیت محیط موجود آن زمان سازش مى كنگره مى

گاندى در تمام دوران فعالیت بھ سازمان كنگره بھ عنوان یك منبع نیرو و رھبرى كننده    
نگره یك سازمان و تشكیالت پروپا كرد و در نظر مردم ھند نیز حزب ك كشور نگاه مى

در آفریقاى جنوبى نیز حزب كنگره خلق آفریقا كھ . آمد قرص و مشروع بھ حساب مى
سالیان طوالنى علیھ نژادپرستى مبارزه كرده بود، ھم موجودیتش را در داخل و خارح بھ 

قاى اثبات رسانده و ھم از موقعیت و مشروعیت سیاسى و اجتماعى در داخل و خارج آفری
سال از زندان آزاد شد و حزب كنگره،  ٢٧ھنگامى كھ ماندال بعد از . جنوبى برخوردار بود

او را بعنوان رھبر خود پذیرفت، در واقع، او رھبرى بود كھ از درون یك سازمان سیاسى 
كھ بھ دموكراسى معتقد شده بود، بطور طبیعى باال آمده بود و كادر رھبرى سازمان ھم 

داشت، سازمان  طلبى مى الجرم اگر ھم خود او تمایل بھ قدرت. عالیتھایش بودپشتوانھ او و ف
رھبرى كننده كھ در جامعھ مشروعیت حقوقى و اجتماعى یافتھ بود، مانع چنین روندى 

 .شد مى
شوند و از یك چنین تشكیالت رھبرى كھ رھبران آن دموكرات  انقالبھایى كھ پیروز مى   

مل بھ آن سمت تحول پیدا كرده باشند، برخوردار ھستند، بعد منش باشند و یا در پروسھ ع
روند و كمتر بھ سوى دیكتاتورى و  از پیروزى نیز در جھت دموكراسى نسبى پیش مى

در این نوع انقالبھا اشخاصى ھم كھ بھ دالیل و شرایط . شوند توتالیتاریسم در غلطیده مى
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كند و  فرد را بھ رھبرى خود انتخاب مى كنند و سازمان، آن ویژه، وضعیت استثنایى پیدا مى
آید، از قدرت مطلق  یا بطور طبیعى در درون سازمان بصورت رھبر آن تشكیالت در مى

برخوردار نیست و ھمھ استعدادھا و امكانات بپاى او ذبح نشده است و اھرمھاى قدرت تنھا 
را بر ھمھ غلبھ دھد در دست او نیست و لذا اگر ھم بخواھد قادر نخواھد بود كھ سلطھ خود 

خود سازمان و وجود آن نیز یك سازمان . و یك دیكتاتورى فردى و یا جمعى بوجود آورد
 .فرمایشى نبوده كھ بنا بھ فرمان بوجود آمده باشد كھ بنا بھ فرمان نیز از بین برود

حزب ھمواره سازمان براى قدرت ": نویسند صدر در نقد این قسمت مى آقاى بنى 
 : گویند در ادامھ مى). ۵۶٣"(است

در . اند اند، استبداد برقرار كرده حزب ھایى كھ بر سر اصل اصالت قدرت سازمان یافتھ" 
گاندى پیش از آن در آفریقاى جنوبى (در ھند : ھند و آفریقاى جنوبى، دو وضعیت بود

توانست دیكتاتورى برقرار كند و رھبران كنگره نیز  یك حزب نمى) مبارزه كرده بود
در آفریقاى جنوبى . رات مسلك بودند و گاندى نیز عدم خشونت را روش كرده بوددموك

تحول طوالنى و پذیرفتن مردم . حزب ماندال، در آغاز ماركسیست و جانبدار خشونت بود
بدین قرار سازمان . ساالرى و وجود نیروھا و سازمانھاى دیگر، موجب دگرگونى شد

 )۵۶۴."(ساالر یا مستبد باشد تواند، مردم بعالوه اندیشھ راھنما مى
شود سازمان و  چرا كھ مى" حزب ھمواره سازمان براى قدرت نیست" بنا بھ ھمین نظر 

تواند  سازمان ھم مى. احزابى بوجود آورد كھ بر اصل اصالت قدرت سازمان نیافتھ باشند
ال ھر و بیشتر بستگى بھ فرھنگ و مشى رھبران آن دارد وا. مردم ساالر و یا مستبد بشود

 .سازمان و یا حزبى اندیشھ راھنماى خودش را دارد
  

 دوم نوع انقالب 
   

منظور از انقالب نوع دوم، انقالبھایى است كھ قبل از پیروزى و در طول تحول خویش    
كھ ساختار آن بر دموكراسى و مردم ساالرى استوار شده  - فاقد یك ارگان رھبرى كننده 

ولى بھ لحاظ ماھیت و . شود لحاظ شكل بھ دو نوع تقسیم مى نوع اخیر نیز بھ .است –باشد 
محتوى، ھر دو نوع آن یكى است و ھر دو بھ سمت دیكتاتورى و استقرار نظام توتالیتر 



٤٧٣     

  

رود واز تمام امكانات موجود كشوردرجھت استقرار یك چنین نظامى سود  پیش مى
 . جویند مى

ت و یا حزب رھبرى كننده است، اما انقالبھایى كھ قبل از پیروزى داراى تشكیال - ١ 
ساختار تشكیالت و یا حزب بھ نحوى است كھ بسادگى، رھبرى آن تشكیالت و یا حزب در 

گردد و مجموعھ سازمان و تشكیالت رھبرى مطیع و تحت امر  دست یك شخص متمركز مى
. ددر این رابطھ انقالب شوروى و چین مثال خوبى ھستن. است" ستاره"و یا " مركز ثقل"

ساختار احزاب پرولتاریاى دو كشور اخیر بصورتى است كھ قدرت در دست یك فرد قرار 
گیرد و با وجودیكھ در دستگاه رھبرى آن افراد زیادى عضویت دارند، ولى قدرت در  مى

گردد و  ایم متمركز مى نامیده" ستاره"و یا " مركز ثقل"دست یك فرد شاخص كھ ما آنرا 
" مركز ثقل"و یا " ستاره"رى چیزى جز آلتى در دست این دستگاه عریض و طویل رھب

اظھار وجود و یا جلو " مركز ثقل"نیست و اگر یك چنین تشكیالتى بخواھد در مقابل آن 
. دھد خواست و اوامر او ایستادگى كند، بھ سادگى خاصیت وجودى خود را از دست مى

ھاى گوناگون  اغلب با توطئھدرون یك چنین احزاب و تشكیالتى انباشتھ از توطئھ است و 
ھاى رھبر  برند و كسانى ھم كھ مخالف خواستھ افراد ناراضى درون خود را از بین مى

كند یكى از دو راه بیشتر در  باشند و یا فھمیده باشند كھ رھبر در مسیر نادرستى حركت مى
سكوت اختیار شوند و یا  كنند و الجرم از صحنھ خارج و نابود مى مخالفت مى: پیش پا ندارد

مانند تا زمان فرصت در اختیار آنان قرار دھد و سرانجام كار بسود آنھا  كنند و منتظر مى مى
 .تمام شود

نوع دیگر نظیر انقالب اسالمى ایران، انقالبى است كھ فاقد تشكیالت و یا حزب رھبرى  - ٢ 
ھا در ھمین كتاب كننده است و تنھا داراى رھبرى فردى است و بھ دالیلى كھ بھ بخشى از آن

گیرى، آن فرد  اشاره شده است، انقالب در طول تحول خویش و بویژه در ھنگام اوج
آید و رھبرى انقالب در ید  انقالب در مى" ستاره"و یا " مركز ثقل"شاخص بصورت 
 : نویسند صدر مى در نقد این قسمت آقاى بنى .گیرد قدرت او قرار مى

كنید و آن اینكھ رھبرى انقالب ایران یك روحانى و در  مى در این مقایسھ، از یك امر غفلت" 
شود یعنى قدرت ھدف نیست، یعنى والیت با  یعنى او حاكم نمى) از دید مردم(مقام تقلید بود 

چون ھیچ سازمانى ھژمونى ندارد، استبداد بعد از انقالب . جمھور مردم است
ً                               اوال  بھ چھ دلیل مرجع تقلید حاكم نمى )۵۶۵".(نیست ً                       ود؟ ثانیا  مراجع تقلید و روحانیت ش              
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اند كھ حكام واقف از این امر نیز قدرت آنھا را ملحوظ داشتھ و در  بخشى از قدرت بوده
ً                     ثالثا  با دیدى كھ مراجع از . اند آورده ھاى آنان سر تعظیم فرود مى برابر بخشى از خواستھ      

م مرجع تقلید تا بھ امروز                                                     ً    اسالم و دین داشتھ و دارند، چرا قدرت ھدف نیست؟ و رابعا  كدا
بھ والیت جمھور مردم معتقد بوده است؟ و عالوه بر ھمھ اینھا آیا ھژمونى سازمانھا در 

صدر بھ این  آید؟ آقاى بنى مقابل ھژمونى سازمان روحانیت و مرجعیت چیزى بھ حساب مى
 :اند سئوال پاسخ داده

ً         بفرمایید اوال  بھ چھ دل. امروز بعد از تجربھ آن است"  یل، اما آن روز ھم ھمین دید را             
گفت والیت با جمھور مردم  گفت و چون مى داشتید؟ آن روز، ازدید ما، مرجع دروغ نمى

انتقاد برما وارد است كھ چرا . پذیرفت تعھدھایى بودند كھ مى... روم و است و من بھ قم مى
تجربھ حكم اما با حاصل تجربھ، غلط است درباره پیش از. چشم وگوشھا را بازنكردیم

 ".كردن
بودند ھم در درون روحانیون و ھم دیگران قصد ندارم مسئلھ را شخصى كنم و اال    

كسانیكھ آنروز ھم ھمین دید را داشتند و افتادن كار بدست آقاى خمینى و روحانیت را 
 و اگر ھم انتقادی می کردند مورد لیت نا چیزى بودندولى در آنروز در اق. دیدند خطرناك مى

 .ھمین روشنفکران انقالبی قرار می گرفتند لھحم
در ھر دو نوع این انقالبھا، ھر ارگان جدیدى كھ بوجود آید و یا بھ دستور بھ وجود    

ھاى بوجود آمده  ارگان. آورند، اسباب دست رھبر در جھت استقرار رژیم دیكتاتورى است
و ھر وقت كھ رھبر كنند  بعد از پیروزى نقش آلت و ابزار دست رھبرى را بازى مى

تشخیص داد كھ وظیفھ و خدمتشان بھ سر آمده است، آن ارگان و یا سازمان با یك فرمان 
اى دیگر  گردد و یا تغییر شكل داده و تبدیل بھ ارگان دیگرى براى اجراى وظیفھ منحل مى

 .شود مى
جھت  نوع اخیر انقالب نیز بدون استثناء بعد از پیروزى بھ سمت دیكتاتورى تغییر   
دھد و تحت نام انقالب و حفظ و حراست آن، مصلحت انقالب، كشور، ملت و یا دین با  مى

ورى قبل ھاى حكومت قبلى، یك نظام دیكتاتورى انقالبى كھ با دیكتات دیكتاتورى، بر ویرانھ
 تھ بھ شدت و ضعف قدرتش، اگر زمانكند و بس پایھ ریزى مى نیز قابل مقایسھ نیست را

والیت "رود، نظیر دیكتاتورى  رش قرار بدھد تا دیكتاتورى مطلق پیش مىفرصت در اختیا
تا جاییكھ در لباس مصلحت انقالب و دین، ھمان فرامین الھى و مقدسى كھ ". مطلقھ فقیھ
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كند و علیرغم  كند، در مقابل اجراى اوامرش نقش ثانوى پیدا مى وى از آنھا نمایندگى مى
و یا آن دستور، حرام بودن این و یا حالل بودن بھمان مخالفت صریح دین، فرمان لغو این 

آن دستھ از فرزندان انقالب نیز كھ بھ نحوى در مقابل امر او . دارد چیز را اعالن مى
 .برد اش باشند را از بین مى ایستادگى كنند و یا مانع اجراى اوامر دیكتاتور مآبانھ

كھ قبل و در تحول و پروسھ پیروزى، در ھر دو نوع انقالبھایى كھ ذكر شد، چھ آنھایى    
از یك تشكیالت رھبرى جمعى نسبى دموكراتى در بین اعضاء خود و از مشروعیت حقوقى 
و اجتماعى نسبى در داخل و خارج از كشور، در طول زمان برخوردار بوده است و چھ 

در طول  اى افتاده آنھایى كھ در تحول و پروسھ پیروزى خود فاقد تشكیالت رھبرى كننده جا
زمان ھستند، در ھر دو نوع این انقالبھا و پیروزى آن، مردم نقش مھمى بعھده دارند و 
بدون شركت و بھ صحنھ وارد شدن و یا كشاندن بخشھایى و یا ھمھ اقشار یك ملت، 

 .پیروزى و مشروعیت كامل بدست نخواھد آمد
رھبرى انقالب از ھمین مردم گیرى آن،  در ھر دو نوع این انقالبھا، بویژه در مراحل اوج   

كند و ھر چھ مردم بیشتر وارد  بھ صحنھ وارد شده است كھ قدرت و مشروعیت كسب مى
وارد . كند صحنھ شوند، رھبرى قدرت و صالبت بیشترى در مقابل رژیم موجود پیدا مى

شدن توده مردم بھ صحنھ، تنھا دلیل بر آگاھى و داشتن شعور الزم نیست، بلكھ از جملھ، 
لیل بر برانگیختگى و بھ غلیان درآوردن احساسات توده مردم بوسیلھ انواع و اقسام د

در مورد خاص كشور ما، بویژه كھ در طول تاریخ سلطنت موھبت الھى . روشھا نیز ھست
نامیدند، چنان در طول  قلمداد شده بود و وعاظالسالطین شاه را سایھ خدا در زمین مى

این سھ اقنوم  دم عجین شده بود كھ از خدا، شاه، میھن،تاریخ در خون و رگ و پوست مر
شركت ھمھ جانبھ توده اقشار : باھم تركیب شده و توحید جداناپذیرى را شكل داده بودند

سالھ  ٢۵٠٠مختلف ملت در انقالب، ریشھ كن كردن این بنیاد تاریخى ظلم و ستم بیش از 
اى، حقانیت و  رده ھمھ جانبھبدون یك چنین شركت گست. را مشروعیت و حقانیت بخشید

 .ماند مشروعیت این توحید تركیبى، از اقنوم سھ گانھ پا برجا مى
ھا و ساختن بنایى جدید بعد از سقوط رژیم براى  در انقالب نوع اول اھداف و خواستھ   

دستگاه رھبرى تا حدودى روشن و معلوم است و از طریق این تشكیالت منسجم و 
در انقالب . شوند اند، وارد صحنھ مى ول زمان نسبت بھ آن پیدا كردهاعتمادى كھ مردم در ط
گذارد  كھ ساختھ شده است و مرتب نمى" مركز ثقل"و یا " ستاره"دوم مردم با فرمان آن 
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مردم نیز فقط از روى . كنند ھا را پر مى توده مردم از غلیان و جوشش بازایستند، صحنھ
كنند و لذا این  اند از وى تبعیت مى سبت بھ او پیدا كردهاى كھ ن اعتماد درست و یا كوركورانھ

زند و  انقالب است كھ از زبان مردم و از جانب آنھا حرف مى" بت"و یا " مركز ثقل"
اند و  حقیقت آنستكھ مردم بھ وى اعتماد دارند و یا پیدا كرده. كند خواست آنھا را اعالن مى

لھ رسیده باشند كھ ھدف از ریختن بھ صحنھ، نھ اینكھ با شعور و آگاھى الزم بھ این مسئ
 .تخریب چھ و ساختن چھ بنایى دیگر بجاى آن است

 :صدر یادداشت آقاى بنى 
شود؟ تا پیروزى انقالب خمینى كدام سخن خالف مردم  بدون شعور چگونھ اعتماد پیدا مى" 

زحمت را  دو جامعھ شناس این. اید ساالرى را گفت؟ شما بھ خود زحمت مطالعھ را نداده
اند  دانستھ اند چسان قشرھاى مردم مى اند و بھ زبان فرانسھ در دو جلد توضیح داده بخود داده

افزون بر اینكھ در انتخابات ریاست جمھورى، بھ خاطر بیان اصول . خواھند چھ مى
 ."خواھند راھنماى انقالب رأى دادند، تا امروز ھم مردم بیان اصول را مى

 :شود اد پیدا نمىاگر بدون شعور اعتم 
زنند  شود این پدیده را كھ كسانى بفرمان دست بھ خودكشى دستھ جمعى مى چگونھ مى - ١ 

 را توضیح داد؟
فرستادند از  ھا مى آیا سیل انبوھى از جوانان و نوجوانانى را كھ در جنگ بھ روى مین - ٢ 

 .یندآفر روى شعور بود؟ بوجود آمدن عشق كور و تنفر، اعتماد بدون شعور مى
ن توده مردم  بکنار،  از طریق كارپذیرى و بمبارانھاى اطالعاتى در بعضى از شرایط  - ٣ 

و تا  و از این نوع اعتمادھا كم نیست حاصل می شوداعتماد بدون شعور در شخصیتھا ھم 
ً مثال   بخواھی در تاریخ و حتی در دوران خود ما نمونھ دارد خوارج كھ دستھ جمعى با     

 برخاستھ بودند، از روى شعور بود؟ حضرت على بھ جنگ
موضوع اصلى كتاب، سخنان خالف مردم ساالرى آقاى خمینى است و موارد زیادى  - ۴

  .نیز تا قبل انقالب در ھمین كتاب آمده است
" بت"از روى احساسات برافروختھ شده خود، فقط بھ وعده و وعیدھاى آن مردم توده    

آید كھ بفھمد و یا ارزیابى كند كھ آیا این  صدد برنمى كند و حتى در بھ تنھایى دل خوش مى
ھاى مختلف ضد و  حتى بھ گفتھ! ھاى داده شده، عملى است و یا خیر ھا و وعده خواستھ

ھایى و یا ضد و  نیز توجھ چندانى ندارد و اگر زمانى ھم نارسایى" ستاره"نقیض ھمان 
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زمانى كھ در حال جوشش و غلیان مشاھده كند، " مركز ثقل"نقیضى در گفتار و كردار آن 
قبوالند كھ این ضد و  گذارد و بخود مى است، آن ضد و نقیض را بھ درست نفھمیدن خود مى

نقیض گویى براى صالح انقالب بوده و رھبر بھتر بھ صالح انقالب آگاه است و این من 
  .ام ھستم كھ مصلحت انقالب را بدرستى تشخیص نداده

 

 البانق ثقل مركز یا ستاره 
   

ً                       رژیمھاى دیكتاتورى حاكم بر كشوریكھ معموال  در آنجا انقالب بوقوع مى    پیوندد، ھر چھ                                         
ھا  برد و بیشتر بھ خارجى بر شدت دیكتاتورى آن رژیم افزوده شود، از نیروھاى داخلى مى

ھا برخوردار است،  تا زمانیكھ از حمایت و پشتیبانى پروپاقرص این خارجى. شود وصل مى
اتكاء بھ حمایت نیروھاى خارجى با سركوب و خفقان ھر صدایى را در سینھ خفھ  رژیم با

 .گرداند آورد و ھر حركتى را از ریشھ سركوب مى كند، ھر مخالفى را از پاى درمى مى
بھ نظر صاحب این قلم، در مورد بخصوص ایران، شاه با حربھ حقوق بشر و فشار    

گیرى انقالب اگر خاطرش از پشتیبانى و  ر اوجد. ھا، فضاى باز سیاسى را گشود خارجى
. آمد داد و كوتاه نمى خواستند، شدت عمل بخرج مى حمایت غرب محكم بود و آنھا از او مى

سازمانھایى . در داخل ایران ھیچ سازمان سیاسى فعالى وجود نداشت ١٣۵۵تا قبل از سال 
جاھدین، چریكھاى فدایى خلق ھم كھ مبارزه مسلحانھ علیھ رژیم آغاز كرده بودند، نظیر م

و یا متوارى شده بودند  نیز بطور كامل سركوب شده بودند و اعضاء آنھا یا در زندانھا... و
 .و چنان شكستى بھ آنان دست داده بود كھ از آن روش نیز مأیوس و سرخورده شده بودند

این ناحیھ  در این زمان شاه حمایت نسبى شوروى و چین را نیز بدست آورده بود و از   
نیروھاى داخلى بھرحال آرام و ساكت دست از ھر حركتى . كرد نگرانى چندانى احساس نمى

كھ اینجانب بھ ایران سفر كردم، چند نفر از  ۵۵كشیده بودند و حتى در اردیبھشت سال 
اگر شما در خارج كار بكنید، در : سران درجھ اول مسلمان روشنفكر سیاسى بھ من گفتند

تا . شویم از ما ھیچ كارى ساختھ نیست و با دست زدن بھ ھر عملى نابود مىداخل اینجا 
زمانیكھ نیروھاى داخلى استشمام نكرده بودند كھ سیاست غرب در مورد شاه تغییر كرده 

ھاى حركت داخلى، زمانى است كھ آمریكا شاه را  اولین نقطھ. است، دست بھ حركت نزدند
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فشار گذاشت و خواستار فضاى باز سیاسى شد،  در مورد رعایت نكردن حقوق بشر زیر
ھا با نیروھاى مخالف داخلى باب مذاكره و گفتگو، در زمینھ حقوق بشر  ھمزمان آمریكایى

شروع شد ... ھاى سرگشاده ھا و نامھ و سایر مسائل را گشودند و متعاقب آن سیل شب نامھ
روز بھ اوج آن افزوده فعالیت را آغاز كردند كھ روز ب... و روشنفكران، سیاسیون و

 : صدر یادداشت آقاى بنى. گشت مى
دست كم این نیروھا . حال دیگر قدرت خارجى شد محور. باز مشغول محورسازى شدید" 

. را مشخص كنید و مستند توضیح بدھید چگونھ استشمام كردند و چگونھ وارد عمل شدند
نیت كھ شما حتى روحا(ھا عتراضى سراسر كشور، كدام نیروبراى مثال تا پیش از جنبش ا

وارد عمل شدند؟ بطور مشخص تا مقالھ را در اطالعات جنبش در  )كنید در داخل محور مى
قم، كدام نیروھا وارد عمل شدند؟ آیا شكست انقالب سفید و بن بست رژیم شاه نقش نداشت؟ 

دادند  علم و فرح ده سال پیش از انقالب بھ استناد تغییر سیاست خارجى بھ شاه ھشدار مى
، مبناى )۵١از سال (كردیم  ھ دولت جانشین پیشنھاد مىشود؟ ماكھ در خارج برنام انقالب مى

اید،  كارمان بن بست رژیم در داخل بود، یا تغییر سیاست خارجى؟ اما كارى كھ شما نكرده
. نیز ھست... كتابھاى سلیوان و. ام و آن مطالعھ سیاست آمریكا در ایران است اینجانب كرده

خواستند تحت مھار خود و پیش از آنكھ  نوشتند رژیم شاه بھ بن بست رسیده است مى نھا مىآ
انقالب . دیر شود، تغییراتى در وضعیت سیاسى بوجود آورند و رژیم را تثبیت كنند

كنند و شما بھ  آنھا خود از غافلگیرى و بى اطالعى خود، خود را انتقاد مى. غافلگیرشان كرد
 "دھید؟ یشائى مىآنھا نقش فعال ما

نھ تنھا من منكر شكست انقالب سفید و بن بست رژیم شاه نیستم، بلكھ ھمانطوریكھ    
. ام در تمام انقالبھا، رژیم حاكم نیز در بوجود آمدن انقالب نقش بازى كرده است متذكر شده

كند، اگر رژیمى زمینھ انقالب را با اعمال ناشایست و ظلم و ستم و دیكتاتورى خود فراھم ن
بحث من این است بھ غیر از رژیم حاكم و مردم كھ در . ماند دلیلى بر وقوع انقالب نمى

اند یا خیر؟ پاسخ من بھ این  ھا نیز نقش داشتھ اند، خارجى بوجود آمدن انقالب نقش داشتھ
در مورد فضاى باز سیاسى كھ منجر بھ سقوط سریع رژیم شاه شد . سئوال مثبت است

 : گوید تى مىسرھنگ غالمرضا نجا
شاه و مشاوران نزدیك او، كھ در برابر انتقاد فزاینده جوامع طرفدار  ١٣۵۵از اواسط سال " 

حقوق بشر و مطبوعات خارجى قرار گرفتھ بودند، در صدد برآمدند شدت فشار و سركوب 
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را كاھش دھند و در كنار سیاست حقوق بشر كارتر، در مبارزات انتخاباتى برنامھ 
مھمتر از ھمھ، پیروزى كارتر در انتخابات ریاست ... را با احتیاط پیاده كنند" آزادسازى"

 ) ۵۶۶".(جمھورى ایاالت متحده آمریكا، شاه را وادار بھ اجراى سیاست آزادسازى كرد
و با ھمھ دقت و احتیاطى كھ شاه براى كنترل و مھار روند آزادسازى بكار گرفت، انقالب  

در ھر حال وقتى حركت رو بھ رشد . اه و رژیمش در رفتشتاب گرفت و كنترل از دست ش
ھا را  آغاز شد، براى بثمر رسیدن آن نیاز بھ رھبرى داشت كھ آنرا ھدایت كند و توده

در وضعیت آن روز، ایران فاقد سازمان و یا تشكیالت رھبرى جمعى . بصحنھ بكشاند
اخل و خارج كشور بر كھ از مشروعیتھاى حقوقى، سیاسى و اجتماعى در د - دموكراتیك 

آنھایى ھم كھ بودند، حتى قادر نبودند . بود - خوردار باشد كھ مردم بتوانند بھ آن تكیھ كنند 
توده مردم . كھ اعالمیھ مشتركى با ھم امضاء كنند، چھ رسد بھ اینكھ حركتى را رھبرى كنند

اما . دیده بودند نیز از سازمانھایى نظیر جبھھ ملى نھ اطالعى داشتند و نھ حركتى از آنھا
را  ۴٢آقاى خمینى از یكطرف مرجع تقلیدى بود كھ از ناحیھ او نھضت پانزدھم خرداد سال 

دیده بودند كھ بھ ھمین علت دستگیر و سپس بھ تركیھ و عراق گسیل داده شده بود و در 
د و دا ھایى بھ مناسبتھاى مختلف علیھ شاه و رژیم سلطنتى مى آنجا نیز گاه و بیگاه اطالعیھ

بحث والیت فقیھ و حكومت اسالمى را در نجف شروع كرد و از طرف دیگر  ۴٨در سال 
كرد و با كمك بخشى از  روحانیت را بھ دخالت در امور سیاسى تشویق و تحریض مى

روحانیت، سیاسیون و روشنفكران مذھبى، بر سلسلھ مراتب روحانیت و مرجعیت تحمیل 
ھا مھیاتر و  ھا و كالھى كس دیگرى در بین روحانى شده بود، لذا زمینھ رھبرى او از ھر

تر بود، زیرا از سالھاى قبل روشنفكران مسلمان در داخل و خارج از كشور و بخشى  آماده
كردند و بھ ھمین علت متحمل زندانھاى  از روحانیت نیز بعنوان رھبر از وى حمایت مى

 .طویل المدت و شكنجھ شده بودند
طر نقض حقوق بشر و نبود فضاى باز سیاسى مورد انتقاد غرب ھنگامى كھ شاه بھ خا   

ھاى گروھى غرب نیز كھ تا آن زمان چندان تمایلى نسبت بھ مطرح  قرار گرفت، رسانھ
كردن مسائل ایران و دیكتاتورى شاه و رعایت نكردن حقوق بشر در كشور از خود نشان 

كردند و  اتورى شاه اعتراض مىدادند، تغییر رویھ داده و بھ نقض حقوق بشر و دیكت نمى
مقاالت مختلف درمورد رعایت نكردن حقوق بشر، دیكتاتورى شاه، ایجاد خفقان وسیلھ 

ھاى اقتصادى و اجتماعى رژیم و نظرات مخالفین در مورد رژیم  ساواك، شكست برنامھ



٤٨٠     

  

دادند و بھ مرور دامنھ این  ھاى گروھى مورد بحث و بررسى قرار مى شاه در رسانھ
 .گرفت فتھا شدت مىمخال

آقاى خمینى نیز قبل و بعد از مقالھ ارتجاع سرخ و سیاه در روزنامھ اطالعات، بھ    
در داخل و خارج . داد ھاى شدید اللحنى علیھ شاه و رژیم او مى مناسبتھاى مختلف اعالمیھ

ھا، ھنگامى كھ مسائل ایران را  از كشور، روشنفكران مسلمان، سیاسیون، احزاب و دستھ
دادند، از آقاى  ھاى گروھى داخل و خارج مصاحبھ انجام مى كردند و یا با رسانھ مطرح مى

تا پیروزى انقالب و چند ماھى بعد، از مراجع . كردند خمینى بعنوان رھبر ملت ایران یاد مى
آمد و بویژه از آقاى  دیگر و سایر شخصیتھاى سیاسى بحث و گفتگو و مصاحبھ بعمل مى

كردند، اما در آن زمان بدلیل نظرات و  وان مرجع قدرتمند یاد مىشریعتمدارى، بعن
مواضعش نسبت بھ رژیم شاه و انقالب، سیاسیون و روشنفكران نھ تنھا التفاتى بوى 

دادند تا بر نظرات آقاى خمینى  كردند، بلكھ در مواردى وى را تحت فشار نیز قرار مى نمى
. شد ینى از مالقات با وى نیز خوددارى مىصحھ بگذارد و حتى بھ خاطر جلب نظر آقاى خم

هللا شریعتمدارى دیدار  حتى یكبار ھنگامیكھ آقاى مھندس بازرگان نخست وزیر در قم از آیت
مرحوم بازرگان نیز در رادیو و . ھا قرار گرفت بعمل آورده بود، مورد انتقاد بعضى
  ."مرجع تقلید عیب دارد نفھمیدیم چرا دیدار از یك" : تلویزیون قریب بھ این مضمون گفت

حقیقت این است کھ مرحوم شریعتمداری از جانب شخصیتھای سیاسی انقالبی بھ نوعی (
 .)بایکوت شده بود

در اثر فشارھاى مختلف بر رژیم شاه، جو سانسور و خفقان داخلى نیز كھ بمرور    
جرأت شد، اقشار مختلف مردم و بویژه روشنفكران، سیاسیون و روحانیت  شكستھ مى

شدت پیدا كردن  .كردند بیشترى براى اظھار نظر و انتقاد از مظالم رژیم شاه پیدا مى
ھاى دانشجویى داخلى و خارجى و سازمانھاى مختلف در داخل و خارج از  مبارزات توده

برنامگى، بى ارادگى، درماندگى  ھا، از این مبارزات از یكطرف و بى كشور و حمایت غربى
ژیم وى در مقابلھ با وضعیت بوجود آمده از طرف دیگر جامعھ و توده و استیصال شاه و ر

ھاى  تبلیغات رسانھ. مردم را بھ حركت در آورد و آنھا را بھ جوش و خروش واداشت
گروھى و بویژه رادیو و تلویزیون بر روى احساسات توده مردم و بحركت درآوردنشان و 

توده بحركت درآمده از سایر جمعھاى  بنظر نگارنده،. ساختن یك توده نقش مھمى دارند
انسان ھنگامى كھ عضو یك توده است، از ویژگى خاصى . معمولى تفاوت كلى دارد
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 .برخوردار است كھ ھمان شخص ھنگامى كھ خارج از توده است، فاقد آن ویژگیھاست
توده بحركت درآمده اگر فاقد یك تشكیالت رھبرى جمعى و دموكراتیك باشد و رھبرى    

ى داشتھ باشد، بسیار خطرناك خواھد بود، چرا كھ آن رھبر بسادگى قادر است كھ توده فرد
توده بحركت درآمده در اثر ببازى . را در جھت سازماندھى یك نظام دیكتاتورى شكل دھد

ً                                گرفتن احساساتش در اعمالیكھ مآال  علیھ منافع خودش نیز ھست شركت مى این توده . كند                               
" ستاره"است و با فرمان آن " مركز ثقل"و یا " ستاره"مان بحركت درآمده گوش بھ فر

كند  مى توده تعیین" بت"جھت حركت توده را . نشیند آید و فرو مى است كھ بحركت در مى
 : نویسند صدر مى آقاى بنى. و نھ عقل آنھا

منظور تشكیالت رھبرى ". (اول معلوم كنید چنین چیزى ممكن است بعد حكم صادر كنید" 
اى جز  بنابراین، چاره. مردم چیزى جز احساسات ندارند) ن. دموكراتیك است جمعى و

. تشكیالت دموكراتیك ھم تعارف است زیرا شدنى نیست. ماند والیت مطلقھ رھبرى نمى
  ". براى شما آن تشكیالت فرع بر قابلیت جامعھ در اعمال حاكمیت است

. لی در عمل چیز دیگری استدر روی کاغذ ممکن است آن را نشدنی تلقی کرد و ! بلھ
مثالھا در این مورد فراوانند و ھر کسی اگر بھ  اطراف خود بنگرد، فراوان این پدیده را 

آیا وقتی ھیلتر مسلط بر جامعھ آلمانی شد، : در اینجا بھ یک مثال بسنده می کنم. خودید
ی تو خالی و یا فریب شعارھا. جامعھ از روی عقل و شعور یک پارچھ بر گرد او حلقھ زد

 وی شده بودند؟
زمانى . دھند كنند كھ ھمھ افراد توده را، افراد ساده و عامى تشكیل مى ھا فكر مى بعضى   

كھ توده شكل گرفت روشنفكران، سیاستمداران، ھنرمندان، تكنوكراتھا و سایرین را نیز 
ھ شده براى حفظ و نگھدارى توده برافروخت. كند كشد و در خود ھضم مى بدرون خود مى

در صحنھ، باید مرتب آنھا را با تبلیغات بمباران كرد و با انگشت گذاشتن بر احساسات آنھا 
اى  تبلیغات توده. و برانگیختن آن، فرصت فكر كردن و خارج شدن از توده را بھ آنھا نداد

تر و  ھمیشھ باید متناسب با ھوش و فھم مردم باشد، سطح شعارھاى تبلیغاتى ھر چھ ساده
تبلیغات باید عواطف . آورد تر و در حد فھم عامھ باشد، سریعتر مردم را بحركت در مى پایین

                  ً               در بین توده، غالبا  كسى كھ بخواھد . و احساسات مردم را ھدف قرار دھد و نھ عقل آنھا را
تحسین و تمجید توده را بدست آورد، باید از آوردن دالیل منطقى و بغرنج پرھیز كند و 

" ستاره. "تر از مرز ھوش روشنفكران باشد كند باید در حد پایین وان مىمسائلى را كھ عن
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در اعمال و . آید و یا قھرمان قدرتمند و با جرأت، ھمیشھ در بین توده بر مشكالت فائق مى
رفتار او شكست معنى ندارد و ھمیشھ در تمام امور پیروز است و این امید بھ پیروزى و 

كند و چنان امیدى بھ  را بھ توده در حال حركت تزریق مىرھا شدن از ناراحتى و بدبختى 
 .كنند شاھد پیروزى خویش خواھند بود دھد كھ آنھا باور مى آنھا مى

توده، ھرچھ بھ زبان احساسات آنھا آگاھى بیشترى داشتھ باشد، " بت"یا " ستاره" 
بسیارى در  .بھمان میزان، قادر است كھ توده را در جھت امیال خود اغفال و تحمیق كند

گردند، در صورتیكھ اعمال و حركات  رابطھ با اعمال توده، بدنبال علت و سبب منطقى مى
مورد تجزیھ و " مركز ثقل"یا " ستاره"توده برانگیختھ شده را باید در رابطھ با امیال آن 

آقاى خمینى با شرایطى كھ پیش آمده بود، در رابطھ با آنچھ كھ در مورد . تحلیل قرار داد
وده و چگونگى تبلیغات بر روى او، براى بدست گرفتن رھبرى آن، گفتھ شد، ھمھ آنھا را ت

   .توده شدن بود" مركز ثقل"و یا " ستاره"در چنتھ خود داشت و واجد برخوردارى از 
 : صدر بنى تحشیھ

ً عقال  "گذارید حاال دیگر عقل  در توھین بھ مردم حدھا را پشت سر مى"  را ھم مردم ضایع "    
توانید حتى از خود  البتھ بر آن اصل راھنما كھ ثنویت تك محورى است شما نمى! كنند مى

خواھند زیرا دائم تحت  آنھا آزادى از تجاوزات قدرت را مى. قدرت مسئلھ توده نیست: بپرسید
اگر ... گویند و پس آنھا ھستند كھ بھ مردم دروغ مى. ھا است قدرت مسئلھ نخبھ. تجاوز ھستند

محلى براى . شد گویید، استبداد غیر ممكن مى وانستند كارى را بكنند كھ شما مىت مردم مى
مردم ساالرى بر اصل مشاركت بر قرار . ماند حتى مردم ساالرى بر اصل انتخاب نیز نمى

 .شد مى
اگر دارند چرا تا اینجا و از ) ن –منظور ھوش و فھم مردم است (بنظر شما مگر دارند؟  

 كند؟ نقش پیدا نمى( شناسم خوانده مطمئم ھستم زیرا اصل راھنما را مىھنوز ن)این پس نیز 
زیرا حتى . دھید كنید، باال نوشتم از این پس نیز بھ شعور مردم نقش نمى مالحظھ مى 

افسوس كھ موازنھ عدمى را تمرین . توانید دو محور فعال، رھبر و مردم را تصور كنید نمى
 )۵۶٧".(نكردید

ً          اوال  بحث بر سر    توھین بھ مردم نیست، بلكھ بر سر چگونگى مكانیسم كارپذیرى و     
مسئلھ توده نباشد، آیا پرسیدنى " قدرت"     ً         ثانیا  بفرض كھ . تحمیق شدن و كردن توده است

نیست وقتى رژیم شاه سرنگون شد، چھ كسانى جاى آنرا پر كردند؟ فرض بپذیریم كھ در 
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ھا، سپاه، بسیج،  آیا كمیتھ. باقى ماندند ھا، ھمان ابواب جمعى گذشتھ بخشى از وزارتخانھ
... دادستانى انقالب، وزارت جھاد سازندگى، انجمنھاى اسالمى، نماز جمعھ و جماعات، و

ھا از مردم نبودند و آیا خود این ارگانھاى جدیدالوالده  را چھ كسانى پر كردند؟ آیا ھمین
ً         ا  اگر نخبھاند؟ ثالث تبدیل بھ قدرت نشده و نقش قدرت را بازى نكرده ھا بھ مردم دروغ   

گویند، این یكطرف قضیھ است، طرف دیگر آن نیز مردم ھستند كھ مرتب این دروغھا  مى
     ً                          رابعا  ایجاد سازمان دموكراتیك و . آیند كنند و در صدد صحت و سقم آن بر نمى را باور مى

و این كارى  شود و باید دست بھ خلق آن زد مردم ساالر از طریق نوشتھ و كتاب ایجاد نمى
است مشكل ولى عملى، اما افرادى الزم دارد كھ در عمل دموكرات منش باشند، انتقادپذیر 

الزم : باشند، تاب تحمل عقاید و نظرات دیگران را داشتھ باشند و بنظر من مھمتر اینكھ
است در بھبود بخشیدن بھ انتقاد از خود تمركز بیشترى داشتھ باشیم و سخاوتمندانھ و 

بعضى را گمان بر این است . بھ اشتباھات خود در برابر مردم اقرار و اعتراف بكنیم آشكارا
بھ عكس انتقاد از اشتباھات خود، . شود كھ انتقاد از خود ضعفى برایشان محسوب مى

مقیاسى از اعتماد بھ نفس و نقطھ قوت و اعتبار ھر شخص و یا سازمانى است كھ در آینده 
 . ود بھره خودش را بھ آنھا خواھد پرداختاین انتقاد از اشتباھات خ

  

 انقالب رھبر شدن دیكتاتور 
   

شود و چھ در ذات خود دارد كھ بھ دیكتاتورى روى  اینكھ انسان چگونھ دیكتاتور مى   
شود  دھد و یا حاضر مى آورد و بھر وسیلھ ممكن ھمنوعان خود را تحت فشار قرار مى مى

شوند روا  نسبت بھ كسانیكھ مانع دیكتاتورى او مىكھ ھر نوع ظلم و ستم و جنایتى را 
دارد، بدون اینكھ احساس ناراحتى و عذاب وجدان بھ او دست دھد، از حوصلھ این مقال 

كنند كھ چنین افرادى كھ حاضرند براى منافع  اما شاید بسیارى فكر مى. خارج است
دستگاھھاى تحت امر  بھ دیكتاتورى روى آورند و مردم را با كمك... شخصى، گروھى و یا

اگر ما نام افراد مشخص را در تاریخ بھ . خود از پاى درآورند، افرادى نادر و كمیاب ھستند
بینیم، بدین معنى نیست كھ دیكتاتوران منحصر بھ ھمین تعداد بوده و یا  عنوان دیكتاتور مى

كھ مسئلھ  دھد ھاى تاریخى و بویژه انقالب اسالمى خودمان نشان مى تجربھ. خواھند بود
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بدین شكل نیست و اگر شرایط و جو آماده شد، كسانیكھ حاضر باشند با دیكتاتورى و 
 .قساوت قلب انسانھاى دیگر را تحت شكنجھ قرار دھند و بحقوق آنھا تجاوز كنند بسیارند

باید تمام سعى و كوشش بكار برده شود كھ چنین جو و شرایطى براى دیكتاتورى و    
ده نشود واال در صورت آماده شدن جو، بسیارى آمادگى دیكتاتور شدن را دیكتاتور شدن آما

سایر رفقایشان بر كرسى او نشستھ بودند، ... بعنوان مثال اگر بجاى ھیتلر، گوبلز و. دارند
زدند؟ و یا اگر بجاى آقاى خمینى، بھشتى، خلخالى، الجوردى،  آیا دست بھ ھمان اعمال نمى

بھ كرسى رھبرى تكیھ زده ....نقالب، ھاشمى رفسنجانى وموسوى تبریزى دادستان كل ا
اى را  شما رفتار آقاى خامنھ. كردند؟ جواب ھمھ اینھا آرى است بودند، ھمان كارھا را نمى

در پیش رو دارید كھ نھ او مرجع تقلید است، نھ آن چنان مبارزات درخشان قبل از انقالب 
حذف و وى را رھبر كردند، حال ببینید  دارد، و نھ تخصص، با تكرار سقیفھ، منتظرى را

بگذریم از اینكھ . كند ھا و استادان روحانى خود و سایر مراجع مى لباسى چھ جنایتى با ھم
ھایى را براى از بین بردن دیگران مرتكب شده و  دستگاھھاى اطالعاتى او چھ توطئھ

 .وداز اینروست كھ نباید اجازه داد كھ آن شرایط و جو آماده ش. شود مى
یكى از مھمترین علت بوجود آمدن دیكتاتور و دیكتاتورى در انقالب آنست كھ متأسفانھ    

گیرى آن و ھنگامى كھ جامعھ در حال غلیان و  در طول مبارزه و بھ خصوص در زمان اوج
بھ ... جوش و خروش است افراد سرشناس، شخصیتھاى سیاسى و گروھى، روشنفكران و

ً دالیل گوناگونى كھ قبال   بھ بعضى از آنھا اشاره شده است، ناتوان از بوجود آوردن یك                      
دستگاه رھبرى منسجم جمعى دموكراتیك بین خود ھستند كھ تا بدینوسیلھ بتوانند ھم كشور 
را اداره كنند و ھم رھبر را كھ بھرحال یك انسان است و عارى از خطا نیست، در 

 .چھارچوب نگھ دارند و كنترل كنند
كنند، بلكھ  ش عمومى نھ تنھا توده ساده و عامى بر گرد رھبرى طواف مىدر زمان خیز   

نیز بر گرد او بھ طواف مشغول .... روشنفكران، سیاستمداران، گروھھا، ھنرمندان و
دھد كھ اگر اطالعى داشت و یا كژى و كاستى را  و كمتر كسى بخود جرأت مى. شوند مى

بھ غیر از جھتى كھ بھ مردم وعده داده شده مشاھده كرد و یا دید كھ جھت و سمت انقالب 
ابراز كردن یك چنین چیزى . بود، در حال حركت است، آنرا صریح و روشن اعالن كند

زمانیكھ انقالب در جوش و خروش است و یا دیگ انقالب را رھبر مرتب بجوشش 
ید كھ بین اگر شما مى. شاید در حكم انتحار سیاسى است" مركز ثقل"وامیدارد، در مقابل 
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كھ در مقابل آقاى ... صدر و افراد انگشت شمارى نظیر مرحوم مھندس مھدى بازرگان، بنى
انقالب ایستادند، بحق باید گفت كھ از اعتقاد راسخى برخوردار بودند و " ستاره"خمینى، 

 .اند از احتمال عواقب بعدى عمل خود نیز بى اطالع نبوده
ب جمع شدن افراد و شخصیتھاى میانھ باز و نان از علل دیگر دیكتاتور شدن رھبر انقال   

ھایى كھ  شوند و بر كرسى انقالب جمع مى" مركز ثقل"بھ نرخ روز خور ھستند كھ بر گرد 
زنند و بر كارھاى نادرست رھبر یا  انقالب صادر كرده است تكیھ مى" ستاره"فرمان آنرا 
اموشى متمایل بھ صحھ گذارند و یا اگر خیلى شھامت داشتھ باشند یكنوع خ صحھ مى

. رسانند اش یارى مى گزینند و رھبر را در پیشبرد اوامر دیكتاتورمنشانھ گذاشتن را بر مى
 .انقالب اسالمى نیز از این دستھ بھ وفور برخوردار بوده است

ترین حق حیات یك ملتى است شكستند، و زمانیكھ  زمانیكھ قلمھا را كھ ضرورى   
كردند، و یا زمانیكھ كشت و كشتارھا  ناموس مردم تجاوز مى چماقداران بھ جان و مال و

ھاى اعدام بفرمان رھبر بھ حركت درآمده بود، این دستھ  آغاز گشت و ھمھ روزه جوخھ
. كوچكترین مخالفتى و صدایى از خود در نیاوردند و ھمچنان بر كرسى خود تكیھ زده بودند

. وادار كردند، باز لب از لب نگشودندزمانیكھ بھ امر رھبر ھمھ را بھ جاسوسى یكدیگر 
حتى زمانیكھ آقاى خمینى والیت ". اعدام باید گردد"دادند  بسیارى ھم بودند كھ شعار مى

مطلقھ فقیھ را اعالن كرد، نھ تنھا اظھار نظر و مخالفتى از جانب آنان بعمل نیامد، بلكھ باز 
ین مسائل را با دیده اغماض ھمچنان با تكیھ بر مسند بعضى از ارگانھا بفرمان رھبر، ا

اولین مرتبھ صداى خود را زمانى بلند . شد نگریستند و صدایشان از جایى بلند نمى مى
تواند بفھمد كھ اینان  كسانى ھستند كھ انسان بخوبى مى. كردند كھ نوبت بھ خودشان رسید

چرا كھ اندیشھ  اند كھ موافق والیت فقیھ باشند، توانستھ با توجھ بھ اندیشھ و افكارشان نمى
بعضى . گردد دھد و از طرف پروردگار نیز بكسى ابالغ نمى و فكر یكشبھ بھ انسان دست نمى

از آنان بعد از حذف خودشان جزو مخالفان پروپا قرص والیت فقیھ شدند، شاید بھ ھمان 
 اند مخالفت كردنشان با رھبر كارشان را بھ انتحار خواھد كرده دالیل بوده است كھ فكر مى

اند و محسناتى بر آن مترتب  گرچھ كار این زمانشان درست است و راه صوایى رفتھ. كشاند
نتیجھ اعمالشان . است، ولى بھر حال اینان از مسببین ساختھ شدن دیكتاتور انقالب ھستند

 .استو اسناد و مدارك گواه بر آن كند و تاریخ  آنھا را رھا نمى
زلھ عصاى دستى براى دیكتاتور شدن رھبر انقالب آخرین عامل در این مجموعھ كھ بمن   
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بسیارى با ناآگاھى از فعل و . است، ایجاد ارگانھاى جدید بعد از پیروزى انقالب است
انفعاالت انقالب در دوران شور و ھیجان آگاه و یا ناآگاه پیشنھاد بوجود آمدن ارگانھاى 

آورند و از این  بوجود مى دھند و یا خود ارگان جدیدى براى اھداف خاصى جدید را مى
ً              مطلب غافل ھستند كھ ھر ارگان جدیدى كھ بعد از انقالب بوجود آید نھایتا  در ید اختیار                                                                    
مطلق رھبر قرار خواھد گرفت و عصاى دست دیكتاتور در بنیاد و استمرار رژیم 

ھا از روى صدق و  بعضى. دیكتاتورى و اجراى اوامر دیكتاتور مآبانھ اش خواھد شد
 . شوند ھا نیز با نیت خاصى، خود عامل بوجود آمدن این ارگانھا مى و بعضى صداقت

در انقالب اسالمى نیز . شود در انقالب روسیھ و چین از این ارگانھا بحد وفور یافت مى   
ھاى انقالب، سپاه پاسداران  ھاى انقالب، دادگاھھا و دادستانى كمیتھ ارگانھاى نوبنیاد

خرداد، بنیاد  ١۵رھنگى و ستادھاى آن، جھاد سازندگى، بنیاد انقالب ف ،انقالب، بسیج
اى براى  تمام این بنیادھا در دست رھبر وسیلھ... مستضعفان، بر پا كردن نماز جمعھ و

شدند و یا اختالف نظر پیدا  تصفیھ و حذف افراد و كسانیكھ بھ نحوى با رھبرى مقابل مى
 . كردند، شد مى
كنند از میان  كردند و ھنوز نیز مى ھبر بھ اینجا و آنجا حملھ مىچماقداران كھ با اشاره ر   

سازمانھاى مختلف اطالعات كھ بھ امر رھبر با پرونده . ھمین ارگانھا بوجود آمد
ھاى مختلف، این و آن فرد را باید از صحنھ خارج و یا فیزیكى حذف كنند، از میان  سازى

بمنزلھ دولتى در  استرھبر  اختیار كھ در یداین ارگانھاى جدید . ھمین ارگانھا بوجود آمد
در حقیقت دولت واقعى ھمین ارگانھا ھستند كھ بھ امر رھبر دست بھ ھر عملى . انددولت 

زنند و با اشاره رھبر در لباسھاى مختلف بھ خیابانھا ریختھ و مرگ بر این و آن را سر  مى
ن تسویھ حساب با درجات دھند و با ھر كسى كھ رھبر بخواھد تسویھ حساب كند، ای مى

كنند كھ عامل ایجاد این و یا آن  آن كسانیكھ افتخار مى. پذیرد مختلف بدست اینان انجام مى
اند، خودآگاه و ناخودآگاه در ساختن دیكتاتور و استقرار رژیم  ارگان بعد از انقالب بوده
بوجود آوردن این اند، اما اینكھ چھ كسانى و با چھ نیتى پیشنھاد  دیكتاتورى شركت داشتھ

طلبد و از حوصلھ این مقال  اند تحقیق دیگرى مى ارگانھاى جدیدالوالده را بھ رھبر داده
و در فصل آخری کھ  در چاپ دوم بھ کتاب افزوده شده است تا حدودی این . خارج است

 .مسئلھ روشنائی پیدا خواھد کرد
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 پیروزى از بعد انقالب رھبران فكرى تحوالت 
  

ً                             رھبران انقالبھا، قبال  چنین چیزى بھ ذھنشان خطور نمىشاید     كرده است كھ ممكن است                     
این رژیمھا بھ زودى ساقط شوند و آنھا بھ عنوان رھبران و فرمانرواى مطلق، صاحب 

ھمچنانكھ احمد آقاى . اختیار كل كشور گردند و ھمھ چیز با اشاره آنان حل و فصل گردد
صدر قریب بھ این  مھور، در جمع دوستان آقاى بنىخمینى در مقام نصیحت بھ رئیس ج

صدر رئیس  كرد كھ رھبر كشور شود و نھ آقاى بنى نھ آقاى خمینى فكر مى:"مضمون گفت
و یا از قول خانم ". حاال كھ اینھا بدست آمده است، باید در نگھدارى آن كوشید. جمھور

دید كھ روزى ھمھ كاره  مىآقا در خواب ھم ن: "اند كھ تعریف كرده بود خمینى نقل كرده
اى  و یا مائو رھبر انقالب چین، زمانى كھ نھضت را آغاز كرد، معلم ساده." ایران بشود

شاید در بدو امر چنین فكرى بھ او دست نداده باشد كھ روزى نھ چندان دور . بود
فرمانرواى كل چین خواھد شد و پا بر جاى امپراتوران چین خواھد گذاشت و ھمچنین 

 . ندیگرا
گیرد و این رھبران قدم بھ قدم بھ رھبرى و فرمانروایى نزدیك  ھمچنانكھ انقالب اوج مى   
شود و در فکر ساختن آرزو و ایده  شوند، فكرشان و آمال و آرزویشان نیز دگرگون مى مى

آورد و  گو پدید مى افتد و این تمایل، تملق ال خود،  تمایل بھ قدرت در آنھا بھ خلجان مى
برای  رود كھ و وقتی با قدرت اینھمانى پیدا كرد، یادش مى شود تملق پسند مى "رھبر"

 .روی می آورد جنایت  بھ از ترس از دست دادن قدرت. بود آمده نجات دھنده آزادی و
گیرى و پیروزى انقالب، یك فرد كھ در بین ھمھ شخصیتھایى كھ در  در آغاز و زمان اوج   

تر است و نقش رھبرى را بعھده دارد، بھ  ز ھمھ برجستھانقالب نقش دارند و نقش وى ا
اما چون شخصیتھاى دیگرى ھستند . انقالب تبدیل خواھد شد" مركز ثقل"و یا " ستاره"

اند در رھبرى با یكدرجھ  اى بوده اند و یا صاحب فكر و اندیشھ كھ بھ دلیل نقشى كھ ایفا كرده
ت مطلق درنیامده و احساس نیز نكرده تر شركت دارند و رھبر نیز كھ ھنوز بصور پایین

كند، بھ مرور كھ  است كھ از وجود آنان بى نیاز است با آنان كجدار و مریز رفتار مى
واحد مطلقى براى انقالب در حال ساختھ شدن و قدرت گرفتن " مركز ثقل"و یا " ستاره"
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ن بوى احساس منجى بودن و مسئولیت خطیر تغییر كشور و جھا" ستاره"است، در این 
ھر چھ قدرت این مركز ثقل در بین توده مردم و جھان بعنوان رھبر . دست مى دھد

شود، بھ ھمان میزان احساس برترى و یك وجود استثنائى بھ خودش  بالمنازع تقویت مى
اى را  دھد و زمانیكھ وى رھبریتش تثبیت گشت و حمایت و پشتیبانى گسترده توده دست مى

قانون و مافوق تلقى گردید و دیگران در اطراف جزء جزء  از آن خود ساخت و نظراتش
ھاى او داد سخن دادند، وى خودش را یك شخص برگزیده و نجات بخش بھ حساب  گفتھ
 .كند اى الھى براى بشریت تلقى مى آورد و وجود خودش را عطیھ مى
كند و از این  اى را در تاریخ و جھان براى خود مشاھده مى از این زمان ببعد جایگاه ویژه   

زمان ببعد ھر كسیكھ نسبت بھ این جایگاه ویژه برخورد كند و یا وى چنین احساس كند، 
یك چنین   .سخت بوى برخورد خواھد كرد و تا وى را حذف نكند از پاى نخواھد نشست

داند  رھبرى افكار، رفتار و راه حلھا و تلقى خود را از جھان و مسائل آن منحصر بفرد مى
شود و از طرف دیگر خودش بسرعت بھ بتى دیگر  شورشگر و بت شكن مى از یكطرف
وى بھ خاطر مسئولیت خطیر و منحصرى كھ در ساختن تاریخ كشور و . گردد تبدیل مى

شود و بھ ھر كسى كھ مشكوك شود،  جھان براى خود قائل است سخت بى رحم و ظالم مى
دھد و براى تحقق ھرآنچھ كھ  نمى در حذف و از بین بردن او كوچكترین تردیدى بخود راه

پرورد، دست بھ كشت و كشتارھاى بى حساب و وسیع بدون اینكھ احساس  در ذھن مى
 .زند ناراحتى و یا گناھى بوى دست دھد، مى

براى اینگونھ رھبران در یك چنین حالتى ھیچ قانون و قرارومدارى ارزش ندارد و خود    
تنھا بھ جایگاه ویژه خود و بھ سرانجام رساندن رسالت  چون آنان. بیند را پایبند بھ آن نمى

اندیشند و ھر آنچھ كھ بھ نظرشان آنان را بھ این ھدف مقدس نزدیك  خویش در جھان مى
كند قانونى عملى، شرعى پسندیده و خدایى است و اگر براى رسیدن بھ این ھدف متعالى 

و یا بخشھایى از كشور ویران ھاى وسیعى از بین بروند  ذھنى آنان الزم باشد كھ توده
آید و  شود، این اعمال در ذھن آنان نسبت بھ آن ھدف متعالى خویش، چیزى بحساب نمى

و . شود اعمال در نظر آنان نسبت بھ آن ھدف مقدس و آن جایگاه ویژه ارزیابى مى
 .شوند و از ھر ماكیاولى، ماكیاولتر ھستند بدینگونھ است كھ اینان پیرو ماكیاول مى

شود باید در مقابل  ھاى دیكتاتورى ظاھر مى بھمین علت است كھ از ھمان اول كھ نشانھ   
آن ایستاد و آنرا اصالح كرد، در مراحل اولیھ و ضعف امكان جلوگیرى از كژیھا وجود 
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دارد، اما اگر این كژیھاى اولیھ نادیده گرفتھ شود و براى رھبر آن شرایط بوجود بیاید كھ 
چون دیگر آن رھبر، ھمان .یگر زمان اصالح و برگشت دیر شده استتوضیح داده شد، د

شخص سابق نیست، بلكھ وى بصورت شخصى درآمده است كھ ھر چیز در كشور با 
اقبال "انقالب با برخوردارى از " ستاره. "گیرد فرمان و دستور او مشروعیت بخود مى

گانھاى بوجود آمده در راند و ار و آگاه از قدرت خویش بر ھمھ چیز فرمان مى" عامھ
كنند، در حقیقت بنا                           ً                                       كشور و حتى آنھاییكھ ظاھرا  با مراجعھ بھ آراء مردم موجودیت پیدا مى

و كار تمام این ارگانھا . شود بھ طبیعت انقالب بصورت ابزارى در دست رھبر تبدیل مى
و موجھ جلوه دادن امر رھبر و فرمانھاى آشكار و پنھان وى در افكار عمومى كشور 

تمام ارگانھا و ھمھ مردم باید ابزار دست وى باشند و " ستاره"از نظر این . جھان است
نقش آلت را براى وى بازى كنند چرا كھ خداوند بھ آنان عنایت كرده و این شخص برگزیده 

 :صدر یادداشت آقاى بنى. و ناجى را برایشان بھ ارمغان فرستاده است
كند صحیح است اما اینكھ تنھا  رى، خود را محور مىاین امر كھ بر اصل ثنویت تك محو" 

داند و عاملھاى ذھنى و عینى دیگر وجود یا  بھ این علت كھ خود را تنھا صاحب رسالت مى
 )۵۶٨"(دخالت مھم ندارند، محل كالم است

طبیعى است . اال اینكھ نخواستم مطلب بھ درازا بكشد. نظر بر نفى عاملھاى دیگر نیست   
ذھنى و عینى دیگرى در بوجود آمدن این رسالت، خود محورى و جایگاه كھ عاملھاى 

عوامل مختلفى دست بدست ھم . انقالب، دخالت دارد" ستاره"ویژه، در مركز ثقل یا 
در زیر از جملھ بھ بعضى از آنھا ). ۵۶٩(دھند تا چنین ذھنیتى براى رھبر بوجود آید مى

 :شود اشاره مى
دن خود بھ قلھ رھبرى، در زیر پوشش رھبر خود را مخفى افرادیكھ بھ تصور بركشی - ١ 

 .كنند كنند و دائم وسیلھ خود و ایادیشان بفكر و ذھن رھبر، اھداف خاصى را القاء مى مى
افرادیكھ با زدو بند و از طریق پوشش رھبر، بھ حذف دیگران بقصد خالى كردن  - ٢ 

 .زنند زمینھ، جھت قبضھ كردن قدرت دست مى
ن و متملقین بقصد بركشیدن خود در سلسلھ مراتب قدرت، فرید و یگانھ بودن چاپلوسا - ٣ 

 .كنند را بھ رھبر القاء مى
رانت خواران و بوجود آورندگان انحصارى، امكانات اقتصادى و مالى كشور، براى  - ۴ 

 .ھاى خود خود، وابستگان و خانواده
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نیستند و یا در صدد حفظ و بدست گیرند  افرادیكھ الیق پست و مقامى كھ در آن قرار مى - ۵ 
گیرند و اطالعات یكطرفھ  آوردن ھستند، كانالھاى ارتباطى رھبر را در قبضھ قدرت خود مى

 .دھند را بھ خورد رھبر و از كانال رھبر بھ خورد مردم مى
توانند باشند، اما فرصت را براى استقرار مردم  آنھایى كھ بھ واقع مردم ساالرند یا مى - ۶ 

كنند براى نجات كشور از بحران دیكتاتورى الزم  شمرند و حتى گمان مى مغتنم نمى ساالرى
 .دھند سازند و تحویل مى است، خود اسباب دیكتاتورى را مى

 ...ساخت رابطھ با خارج و - ٧ 
                 ً كنند چنانكھ غالبا   تمام اینھا، مرتب بھ ذھن و فكر رھبر، یگانھ و فرید بودن را القاء مى   

كشد كھ بعضى مواقع خود رھبر در چنبره  شود و كار بجایى مى رھبر مشتبھ مىامر بر خود 
این است كھ . آید گردد و بصورت عامل اجراى توقعات آنان در مى اینان اسیر و زندانى مى

 .زدو بند و توطئھ در اطراف رھبرى بسیار زیاد است
ست كھ اول آقاى ھاشمى اى بھ قلھ رھبرى مثال خوبى ا در این رابطھ صعود آقاى خامنھ   

اى با كمك سید احمد خمینى دست بھ توطئھ زدند و  رفسنجانى و اعوان و انصارش و خامنھ
هللا منتظرى پرداختند و سپس براى اجراى توقعات  بھ حذف استاد و ولى نعمت خود آیت

اى كھ حتى دوره درس  خاص خود وسیلھ تشكیل سقیفھ خبرگان رھبرى خود ساختھ، خامنھ
ندیده بود را رھبر كردند و با قدرت و چماق اطالعات و دادگاه ویژه روحانیت  خارج

ً                                    خواستند از وى مرجعیت ھم بسازند كھ عمال  بصورت افتضاحى درآمد و آیت هللا منتظرى                                       
و  ) ۵٧٠"(، در شأن و حد مرجعیت نیست"در حد فتوى و مرجعیت نیست"ایشان": گفتند

 : كرد این توطئھ را افشاء كردند و اضافھ
تمام مراجع باید مطیع رھبرى باشند و : آقاى ھاشمى رفسنجانى در سخنرانى خود گفتند" 

خواستند با استفاده از قدرت  اى در عداد مراجع نیست مى دانستند كھ آقاى خامنھ چون مى
سیاسى ایشان را بھ عنوان مرجع اعال و منحصر بھ فرد معرفى كنند، و دیدم تعریفھایى كھ 

كنند تعریفھاى متملقانھ و خالف عقیده شان است و خالصھ جنبھ سیاسى دارد و  مى از ایشان
كنند و سپاه و اطالعات  دارند دین و مرجعیت شیعھ و حوزه را فداى سیاست خودشان مى

كنند كھ فقط ایشان  روى این موضوع اصرار دارند و مبلغین را در مناطق مختلف وادار مى
ل من خواستم این مطلب را بھ عنوان اتمام حجت بھ اطالع را معرفى كنند، روى این اص

ایشان برسانم كھ شما كھ در رأس مملكت ھستید حاكم ھستید، اما قضیھ مرجعیت را بگذارید 
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سرانجام افشاء آن وسیلھ آقاى منتظرى و كمك دیگران ). ۵٧١" (قداستش محفوظ باشد
 : اى داد و گفت اى اطالعیھ آقاى خامنھ

 ". عیان خارج از كشور ھستممن مرجع شی" 
و باز نتوانست تحمل بیاورد، از طریق ارعاب و تھدید و قدرت اطالعات و دادگاه ویژه  

ً           ھمچنان در راه مرجع سازى خود است كھ مآال  عمل بیھوده رجعیت وى اى است و م                                       
 و او از این مسئلھ سخت در رنج و عذاب است كھ چرا مردم او را جاافتادنى نبوده و نیست

  .شناسند مرجع نمى

 اپوزیسیون 
   

دیگر از مختصات ھمھ انقالبھاى گذشتھ این است كھ بعد از پیروزى انقالب، نیروى    
تا زمانیكھ رھبران انقالب قادر  - اپوزیسیونى بھ معناى واقعى كلمھ، در مقابل رژیم انقالبى 

وجود  - د ارند بھر طریقى جامعھ را برانگیزاند و بھ جوش و خروش و تحرك وادباش
قبل از پیروزى انقالب اپوزیسیون كھ از تمام طیفھاى مخالف رژیم حاكم . نخواھد داشت

اما بعد از پیروزى وضعیت . كرد تشكیل شده بود، كم و بیش در مقابل رژیم حاكم عمل مى
قبل از پیروزى ھم شرایط و . مخالفین بكلى با شرایط مخالفین قبل از پیروزى متفاوت است

ژیم حاكم براى خود و براى مخالفین روشن است و ھم براى مخالفین شرایط وضعیت ر
در صورتیكھ بعد از پیروزى شرایط و وضعیت براى رژیم انقالبى و . رژیم حاكم مشخص

 .دیگران از روشنى چندان برخوردار نیست
 : صدر یادداشت آقاى بنى 
بعد از . شوند زورمدارھا مىگیرد، مخالفش الجرم  انقالبى كھ با ھدف آزادى انجام مى" 

پیروزى انقالب، وفا بھ ھدف آزادى و جدا شدن از آن و تمایل بھ قدرت است كھ جدایى و 
ھا  در انقالب ایران نیز بنا بر ھمین قاعده دو قطب و میان آن. آورد اختالف بوجود مى

ز استقرار توانست مانع ا ھا شكل گرفتند؛ رھبرى جانبدار اصول راھنماى انقالب مى تمایل
 ..."مجدد استبداد بگردد، اما

شود گفت كھ ھمھ مخالفین یك  نمى. قسمت اول این مطلب بھ نظر من جاى مناقشھ دارد   
شود  ھمچنانكھ نمى. دھند انقالبى پیش از پیروزى را زورمدارھا و یا قدرت طلبھا تشكیل مى
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شود گفت  مى. دھند ل مىگفت ھمھ موافقین آن را نیز آزادیخواھان و مردم ساالران تشكی
شناسیم، حداقل قبل از پیروزى با ھدف  تمام انقالبھایى كھ بوقوع پیوستھ است و یا آنرا مى

اى از  آزادى از اسارت مستبدان داخلى و خارجى و دست یاران داخلى آنھا و یا مجموعھ
 .اینھا بوده است

بھ قدرت است كھ جدایى و وفا بھ آزادى و جدا شدن از آن و تمایل "در قسمت دوم كھ    
اال اینكھ یكسان نبودن مفھوم آزادى و حدود و . حرف حقى است" آورد اختالف بوجود مى

آید                                                    ً                           ثغور آن براى ھمھ و نیز بازگشت بھ كارپذیرى كھ غالبا  انسان در ورطھ آن گرفتار مى
 .را باید بدان افزود

انقالب آھستھ آھستھ پى در مرحلھ جانشینى جھتى را كھ رھبرى و نیروى جانشین    
شود و با دست رھبر شالوده دیكتاتورى  گیرد تا زمانیكھ بھ استقرار دیكتاتورى منجر مى مى

ً           شود، شاید كامال  مشخص نباشد ریختھ مى گیرد،  این وضعیت و جھتى كھ رھبرى پى مى.               
بدلیل نامشخص بودن وضعیت و . براى مخالفین نیز از روشنى چندانى برخوردار نیست

ھا كھ بعد  عف اطالعاتى و آگاھى، معیار ارزش غالب انقالبیون بویژه آندستھ از انقالبىض
اند، و ھم توده مردم  از پیروزى بھ جرگھ مخالفین مشروط و یا غیر مشروط انقالب پیوستھ

كند كھ  و دستگاه رھبرى با كمك مركز ثقل سعى مى. گردند دچار تعدد ھویت و اغتشاش مى
 .شدت این اغتشاش و تعدد ھویت در معیار ارزشھا بیفزایدھر چھ بیشتر بر 

گروھھایى كھ بھر دلیل تا قبل از پیروزى انقالب در مقابل رژیم ایستاده بودند، بھ جز    
اقلیت كوچكى كھ آزادى را ھدف قرار داده بود و با وجود ضعفھایى كھ داشت براى نظام 

تدارك دیده بود، مابقى از اطالعات و جدید بر اساس موازنھ عدمى اندیشیده و برنامھ 
دانش عمیقى برخوردار نبودند و جز بھ دست گرفتن قدرت، آن ھم مبھم، بدرستى 

اند و خواستار سقوط رژیم ھستند  دانستند كھ چرا و بھ چھ خاطر در مقابل رژیم ایستاده نمى
یل كھ تمام تنھا ھمین یك دل. و اگر ساقط شود، چھ رژیمى را جایگزین آن خواھند ساخت

رژیمھاى انقالبى بھ دیكتاتورى فردى و یا جمعى تبدیل شده است و رھبرى انقالب با كمك 
ھمین توده مردم و قشر روشنفكر شالوده نظام دیكتاتورى را ریختھ، كافى است كھ ما را 

ھا روشنفكران و توده مردم، از  رھنمون كند كھ اطالعات، دانش و معیار ارزشھاى انقالبى
اند كھ بر شالوده رژیم منقرض شده،  دانستھ عمقى برخوردار نبوده و بدرستى نمى چندان

اگر این مسائل برایشان روشن بود، خود بھ حفظ و حراست و . خواھند بسازند چھ مى
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ھاى روشن آنھا بازیچھ دست   دادند كھ خواستھ كردند و اجازه نمى استقرار آن قیام مى
ً     در زندان از اتفاق با دوستی کھ قبال  یکی . ه اقلیتى بشودانقالب و یا یك گرو" مركز ثقل"                                  

بعد از این کھ در بند، تنگا تنگ با یکدیگر . دو بار بیشتر او را ندیده بودم مدتی ھم بند شدم
روزی . قرار گرفتیم و بھ روحیات و خلقیات یکدیگر واقف شدیم و یا بھتر ھم را شناختیم

رژیم شاه بوده ای نمی توانم  م بھ چھ دلیل تو مخالفمن ھر چھ فکر می کن: من بھ او گفتم
؟ در پاسخ بھ سئوالم بھ .م چرا ؟ چون ھمان اخالق و روابط را در تو مشاھده می کنمبفھم

 ."  خودم ھم نمی دانم: "روشنی و از روی حقیقت گفت
ھر دستھ و گروھى بر اساس طرز تفكر و جھان بینى خود و نیز بر اساس تجزیھ و    

ھا و  البتھ دستھ. اند ل خود، از جامعھ و حكومت، موافق ساقط كردن رژیم بودهتحلی
اشخاصى ھم بودند كھ با ساقط كردن موافق نبودند، اما در مراحل آخر چون سقوط را 

. بعضى از گروھھا ھم از دشمنى دست برنداشتھ بودند. حتمى دیدند، از در موافقت درآمدند
بعضى از گروھھا نیز برنامھ . ت بھ اقدامات مسلحانھ زدنداین بود كھ از روز پیروزى، دس

ھایى براى دست و پنجھ نرم كردن با مخالفین خود، بعد از پیروزى انقالب را در ذھن و 
گیرى انقالب، با وجودیكھ مخالفین رژیم گذشتھ از طیفھاى  ھنگام اوج. اند فكر خود داشتھ

شده بود، ھمگى در ساقط كردن رژیم  مختلف، با طرز تفكرھاى متفاوت و متضاد تشكیل
و چون در مرحلھ حركت بسوى ھدف مشترك بودند، ھمھ خود را در . اتفاق نظر داشتند

ً              كردند و لذا موقتا  و در ظاھر از  دانستند و یا حداقل چنین وانمود مى جمع و از جمع مى                  
 .كشیدند ضدیت با یكدیگر دست مى

ھا، بطور  اشاره شود كھ غالب روشنفكران و سیاسى بایستھ است كھ در اینجا بھ این نكتھ   
زنند و براى وجاھت و كسب مشروعیت  مدام از شركت اقشار توده مردم در انقالب دم مى

ھر چھ بیشتر و یا مخفى كردن بعضى از مسائل پشت پرده، پاى توده مردم را در انقالب بھ 
اقعى كلمھ، اقشارى ھستند كھ در ولى حقیقت آنستكھ توده مردم بھ معناى و. آورند میان مى

ً               آخرین مراحل انقالب و زمانیكھ پیروزى انقالب تقریبا  قطعى بھ نظر مى رسد و شیرازه                                                 
 ۵٧در انقالب اسالمى از آذرماه سال . پیوندند رژیم حاكم در حال گسستن است، بھ آن مى

مھ در سراسر بھ بعد كھ رژیم شاه در سراشیبى سقوط افتاده بود، توده بھ معناى عام كل
بطور طبیعى تا آشكار شدن آثار روشن پیروزى بخشى از   .كشور در انقالب شركت جستند

روشنفكران، دانشجویان دانشگاھھا و قشرھاى تحصیل كرده مذھبى و غیر مذھبى و بخش 
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ایستند و بمثابھ نیروى  قلیلى از روحانیت، اولین گروھھایى ھستند كھ رو در روى رژیم مى
 .ب ھستند و این نكتھ اخیر در تمام انقالبھا یكسان استمحركھ انقال

ً                  كنند، غالبا  در زمانیكھ شرایط  سیاسیون مخالف كھ در چھارچوب رژیم حاكم عمل مى               
برند و بھ ھمین علت مورد انتقاد شدید جوانانیكھ انباشتھ  شود بھ سكوت پناه مى سخت مى

ن جوانان تحصیل كرده و دانشگاھى بھ روى آورد. گیرند از شور و ھیجان ھستند قرار مى
از  - نظیر سازمان مجاھدین خلق و چریكھاى فدایى خلق  - مبارزه مسلحانھ علیھ رژیم 

تركیب . جملھ بدلیل ھمین سكوت رھبران سیاسى و مماشات آنھا با رژیم حاكم بوده است
شود و  ه نمىنیروھاى شركت كننده در انقالب زمانیكھ ھنوز اثر و آثارى از پیروزى مشاھد

یا حتى سقوط رژیم بھ ذھن خود مبارزین نیز خطور نكرده است، بستھ بھ شرایط و ساختار 
ولى در انقالب اسالمى گروھھایى كھ در انقالب .  اجتماعى ھر كشورى متفاوت است

اند مانند فدائیان اسالم،  پرورانده                 ً                                 شركت جستھ و بعضا  نیز داعیھ تغییر رژیم را در سر مى
شخصیتھاى روحانى، احزاب مؤتلفھ، بخشى از دانشجویان دانشگاھھا، جبھھ  بعضى از

ملى و احزاب متشكل در آن، نھضت آزادى، بعضى از طیفھاى چپ و سازمانھاییكھ بھ 
آوردند، نیروھاى دانشجویى خارج از كشور كھ در كنفدراسیون  مشى مسلحانھ روى مى

نشجویان و جبھھ ملى دوم و سوم متشكل جھانى دانشجویان، اتحادیھ انجمنھاى اسالمى دا
مجموعھ تمام این نیروھا در مقیاس . اند شده بودند، در امر مبارزه علیھ رژیم شركت جستھ

داد و بنا بر این اطالق  كشور و بھ لحاظ كمیت بخش ناچیزى از مردم كشور ما را تشكیل مى
درصد برسد،  كمتر از نیمید بھ زور بھ حدود لفظ اقشار توده مردم بھ این مجموعھ كھ شا

 . كند نھ تنھا صحیح نیست، بلكھ ما را بھ نتایج نادرست و كجراھھ ھدایت مى
بعد از پیروزى انقالب سران و مؤثرین گروه حاكم رژیم گذشتھ كشتھ، متوارى، بھ زندان    

ھاى خود مخفى بسر  در خانھ... افتاده و یا از ترس دستگیرى و مارك ضدانقالب خوردن  و
ً              اما مجموعھ گروھھاى اپوزیسیون در طیفھاى مختلفى كھ قبال  مخالفین رژیم . بردند ىم                                                     

دادند، بعد از پیروزى و در ابتداى كار ھمھ آنھا گروه انقالبى حاكم را  گذشتھ را تشكیل مى
مجموعھ مخالفین رژیم گذشتھ بھ غیر از بخشى از طیفھاى چپ، ھر آنچھ . دھند تشكیل مى

د در طبق اخالص گذاشتند و از صورت اپوزیسیون خارج شده و در نقش كھ در چنتھ داشتن
حاكمان جدید ظاھر شدند و بستھ بھ موقعیت، دورى و یا نزدیكى، و یا ھمآھنگى و تقابل با 

اند و بخواھى  مناصب مختلفى را اشغال كرده" مركز ثقل انقالب"دستگاه رھبرى و بویژه 



٤٩٥     

  

اما حركت . اند ر دیكتاتورى انقالبى شركت داشتھو نخواھى خود نیز بھ نحوى در استقرا
طیفھاى مختلف در ساختن و استقرار نظام دیكتاتورى یكسان نبوده است و باز بستھ بھ بى 

ً        مثال  آنھایى . نیازى بھ جا و مقام، موقعیت و منصب، مطرح بودن در جامعھ متفاوت است    
دند كھ نقش اول را در بازسازى بكنند در شمار گروھھایى بو" انقالب دوم"خواستند  كھ مى

است  ایرچون پى آمد عمل آنان جنگ تحمیلى و امضاى قرارداد الجز. استبداد بازى كردند
كھ در ھر دوى این رویداد، آنان بھ مثابھ عصاى دست آقاى خمینى در شكستن قلمھا و 

ازگشت بھ بباید گفت كھ برخى ھم كوشیدند كھ مانع . قدمھا و تحمیل دیكتاتورى عمل كردند
با وجود این . اما چون در اقلیت قرار گرفتھ بودند، از صحنھ حذف شدند. عود استبداد شوند

شمرد كھ وجودش در  بدلیل اینكھ اپوزیسیون رژیم گذشتھ حداقل خود را جزو كسانى مى
داند و  اى مى پیروزى انقالب مؤثر بوده است، در رژیم جدید خود را صاحب حقوق ویژه

بھمین علت بغیر از گروھھایى كھ از روى اعتقاد و یا . آب و گل قائل است براى خود حق
ً               طلبى و نان بھ نرخ روز خوردن، بدون چون و چرا ظاھرا  تابع امر رھبر  از روى فرصت                                                  

گذارند، بخش دیگر از اپوزیسیون كھ  ھستند و ھر چھ رھبر امر كند بر آن مھر صحت مى
گذرد  مختلف نسبت بھ رھبر و آنچھ كھ در كشور مى براى خود رسالتى قائل ھستند در امور

كنند و لذا رھبر نیز بھ مرور و با روشھاى گوناگون و بھ ترتیب قدرت و  امر و نھى مى
 .سازد ضعف، آنھا را از صحنھ خارج مى

  

 جدیدالتأسیس مردمى ارگانھاى 
   

ب و كشور با شور و ھاى انقالبى و بویژه قشر جوان كھ بھ خاطر خدمت بھ انقال از توده   
اى براى بازسازى قدرت  ھیجان در ارگانھاى جدیدالتأسیس انقالب كھ در حقیقت وسیلھ

این ارگانھاى . شوند استبدادى است، بدون دستمزد و چشمداشتى بخدمت مشغول مى
جدیدالتأسیس انقالبى در اوایل كار چند صباحى مردمى و بطور دمكراتیك و شور و 

انقالب جمع شده و " ستاره"و یا " مركز ثقل"ولى بسرعت بدور  شود مشورت اداره مى
ھایى كھ در این ارگانھا مشغول  شوند و الجرم توده بصورت ابزارى در دست رھبر تبدیل مى

خدمت ھستند جزو ابواب جمعى رھبر محسوب شده و رھبر با فرمان راندن بر احساسات 
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كند و بھ مرور كھ این توده  وابستھ مى و برانگیختن آنان بھ شور و ھیجان آنان را بخود
اند، اندك اندك  جوان و سایر مردمى كھ در این ارگانھا وارد خدمت بى مزد و مواجب شده

عده قلیلى این ارگانھا را ترك . شود مسئلھ زندگى و خانواده و معیشت برایشان مطرح مى
این ارگانھا كار كرده  كرده و بكارھاى قبلى خود برخواھند گشت ولى اكثریت آنھا چون در

و بھ خم و چم آن آشنا شده و یا پست و مقامى را در آن تصاحب كرده و یا خود در ایجاد و 
                                             ً                 اند، از این ببعد این ارگان غیر انتفاعى و صرفا  در خدمت انقالب و  رشد آن شركت داشتھ

ه جمع شده تود. شود مردم براى آنھا بھ یك ارگان محل كسب و كار و حقوق بگیر تبدیل مى
در آنھا نیز از یكطرف صاحب شغل و حرفھ شده و از طرف دیگر از عنوان انقالبى و 

اند،  خدمت بھ  انقالب و مردم برخوردار ھستند و شاد و مسرور كھ با یك تیر دو نشان زده
ھم شغل و كار دست و پا كرده و ھم انقالبى و در خدمت انقالب، درست نظیر اكثریت 

ارد شدن در سلك روحانى ھم بھشت را از آن خود كرده و ھم امر دنیاى روحانیت كھ با و
 .اند خود را تامین كرده

نظر بھ اینكھ این ارگانھاى جدیدالتأسیس با اقدام افراد مختلف و یا پیشنھاد بھ رھبر و    
گرفتن مجوز از وى تشكیل شده و با فرمان او موجودیتش تثبیت گشتھ و استمرار پیدا 

كنند از طریق رھبرى وغیرآن  وبا برخوردارى از امتیاز انقالبى بودن، سعى مىكرده است 
امكانات مادى و حقوقى براى خود و كسانیكھ در آنجا فعال ھستند دست و پا كنند و بدینسان 

شوند و چند سالى كھ بدین  توده عظیمى از جوانان انقالبى حقوق بگیر این ارگانھا مى
جوان دست از كار و درس و بحث و تحصیل قبلى خود كشیده، منوال گذشت چون این توده 

و عضویت داشتن در ارگانھاى " انقالبى بودن"دست آورد قابل مالحظھ دیگرى غیر از 
 .انقالبى، ندارد

ِ                         ماندن  در این ارگانھا تشخیص مى رارانجام بھترین راه، ادامھ حیات  س    دھد و بھ مرور      
مسلط بر با این تفاوت كھ ھم كارمند است و ھم انقالبى و  آید، بھ صورت كارمند آنجا در مى

ً                   مردم و ارگانھاى اداره كننده قبلى كشور عمال  بھ ارگانھایى فاقد  . ارگانھاى قبل از انقالب                                          
اند الجرم مراكز متعدد قدرت بوجود آمده و قانون و  گیرى در امور كشور تبدیل شده تصمیم

واقعى نیز در دست این ارگانھاى جدیدالتأسیس كھ قدرت . نظم از كشور رخت بربستھ است
است و حتى در بسیارى از امور خود رھبر نیز "ستاره"ویا"مركز ثقل"سر نخ آن دردست

 . آید شود، اداره كشور بصورت دولتى در دولت در مى آلت فعل بازى كنندگان پشت پرده مى
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جارى " مركز ثقل"ز زبان اسم قانون و حاكمیت آن ھمھ جا بر سر زبانھا و بویژه ا    
تنھا قانون حاكم و بھ . است ولى از وجود خود قانون و ضابطھ در جامعھ خبرى نیست

ظاھر مطیع براى ارگانھاى جدیدالتأسیس حرف رھبر است كھ بصورت قانون تلقى 
شوند و رھبر نیز براى  اى برخوردار مى لذا این ارگانھا در كشور از ارجحیت ویژه. شود مى

دن بر موج و در دست داشتن این ارگانھا، دستشان را در انجام كارھاى خالف سوار ش
گذارد و اینان نیز تحت نام حفظ و حراست از دستآورد انقالب  قانون، شرع و عرف باز مى

شوند و چون  و باز بودن دستشان در تجاوز بھ جان و مال و حیثیت مردم، فعال مایشاء مى
كند و در رابطھ با این ارگانھا  ه از كارھاى آنان حمایت مىرھبر نیز آشكار و یا با اشار

ً                                          چندان حساب و كتابى در كار نیست، ظاھرا  مطیع و تابع امر رھبر و در واقع تابع قدرت                                       
شوند و بدینصورت این ارگانھاى جدیدالتأسیس بھ بازوى  جدید بازى گنندگان پشت پرده مى

تحشیھ  . شوند كتاتورى واستمرار آن تبدیل مىدر ایجاد نظام دی" مركز ثقل"اجرائى اوامر 
 : بنی صدر

پوشانید؟ از دكتر یزدى نقل كردید كھ سپاه را او تشكیل داد، این ارگانھا  چرا واقعیت را مى" 
آن حكومت خود ) ھا ترین مھم(ھمھ بدون استثناء در حكومت موقت تشكیل شدند و بیشتر آنھا 

توانست دولت را مردم  زند كھ آن حكومت مى ریاد مىف. این واقعیت گویا است. ابتكار كرد
 ".ھاى قدرت جدید را ساخت بجاى آن ستون پایھ. ساالر كند

ھاى انقالب، دادگاھھا  كمیتھ: ارگانھاى جدیدالتأسیس انقالب كھ بوجود آمدند، عبارتند از   
ھاى امداد  میتھھاى نماز جمعھ، ك و دادستانى انقالب، سپاه پاسداران، جھاد سازندگى، كمیتھ

خرداد، ستاد نمایندگان  ١۵امام، بسیج، انقالب فرھنگى و ستاد آن، بنیاد مستضعفان، بنیاد 
ھاى انقالب قبل از اینكھ امام  بنابھ گفتھ آقاى منتظرى، كمیتھ... امام در ارگانھاى مختلف، و

كار و نماز جمعھ نیز بھ ابت). ۵٧٢(بھ ایران بیاید بھ صورت خودجوش شروع شده بود
بنا بھ گفتھ خود دكتر یزدى، ابتداء سپاه پاسداران را ) ۵٧٣.(پیشنھاد وى تشكیل شده است

 .وى تشكیل داده است
گوید، آقاى خمینى دو یا سھ روز پس از بھ ثمر رسیدن انقالب حكم  آقاى خلخالى مى   

). ۵٧۴(قضاوت شرع و دادگاھھاى انقالب را كھ خود با خط خود نوشتھ، بھ وى داده است
آقاى ھادوى بھ  ١٣۵٧/١٢/٩است و متعاقب آن در تاریخ  ١٣۵٧/١٢/۵تاریخ حكم وى 

 .دادستانى كل انقالب منصوب شده است
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 : گوید صدر مى در مورد تشكیل دادگاھھاى انقالب آقاى بنى 
درجا از او قاپیدند و بھ فرمان آقاى خمینى . قرار بود حكومت موقت آئین نامھ تھیھ كند" 

 : شود ولى متذكر مى". شدتشكیل 
کتاب «در فصل اول  (". بھ حافظھ اینجانب اعتماد نكنید، مطلب نیازمند تحقیق است" 

، بھ چگونگی تشکیل دادگاه ھای انقالب ٩- ١٨ص » گروگانگیری و جانشینان انقالب
 .)  مشروح تر پرداختھ شده است برای اطالع بیشتر بھ آنجا مراجعھ کنید

 :شود گوى اخیر دكتر یزدى، مسئلھ دادگاه انقالب روشنتر مىبا توجھ بھ گفت   
من بعنوان معاون نخست وزیر در امور انقالب طرحش . دادگاه انقالب را دولت تشكیل داد" 

ھاى مردم  رفتم پیش آقاى خمینى و گفتم آقا انقالب شده، مثل ھمھ انقالبھاى دنیا سینھ. را دادم
اگر در این مقطع اجازه داده . خواھند بكشند گیرند، مى مىپراز كینھ و نفرت است و ھركھ را 
آقاى خمینى این ... ھیچكس نمیتواند جلویش را بگیرد... شود  كھ ھركسى، ھر كسى را بكشد

ایشان، فقط یك شرط كرد، گفت حكم را . حرف را پذیرفت و گفت بنشینید وآئیننامھ بنویسید
بر طبق این آئیننامھ، حاكم شرع را ... نوشتھ شودحاكم شرع بدھد، من قبول كردم كھ آئیننامھ 

كند،  اما دادستان را دولت تعیین مى. كند كند و حاكم شرع رأى را اعالم مى امام تعیین مى
كند و حكم صادر  دھد، دادگاه رسیدگى مى كند و بھ دادگاه مى ھا را دادستان تنظیم مى پرونده

 ) ۵٧۵".(اما بعد، این نظم بھم خورد. نماید مى
ھمینكھ پذیرفتید كھ دادگاھى غیر از دادگسترى تشكیل شود و قضات آنرا نیز آقاى خمینى  

او . اید و كار تمام است تعیین كند، مسئولیت قضاوت و دادگسترى رادراختیار وى گذاشتھ
ھم آن آئیننامھ را گرفتھ و با دور زدن شما در ھمان یكى چند روز، خلخالى را بعنوان 

و  ۵/١٢/۵٧انقالب و ھادوى را بعنوان دادستان كل انقالب در تاریخھاى قاضى القضات 
دستى دادگاه انقالب  نھ تنھا با این عمل خود دو. صادر و كار را تمام كرده است ۵٧/٩/١٢

اید، بلكھ با نحوه پذیرش  و كل قوه قضاییھ را در اختیار آقاى خمینى و روحانیت قرار داده
برای اطالع بیشتر از چگونگی و علت  .اید مستقیم تقدیم كردهمسئولیت دولت آنرا ھم غیر 

دادگاه ھای انقالب، سپاه پاسدارن،  شورای انقالب، دولت موقت،: تشکیل ارگانھای انقالب
مراجعھ  ۴- ۵٠و جھاد سازندگی بھ فصل اول کتاب گروگان گیری و جانشینان انقالب ص

 تشکیل دادگاھھای انقالبچگونگی ای از بی مناسبت نیست کھ در اینجا بھ زمینھ  اام. شود
  :پرداختھ شود کھ در کتاب گروگان گیری نیامده است
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  انقالب ھای دادگاه تشکیل زمینھ
 

بنا بھ نقل قول آقای علی امیر حسینی ھمان روزھای اول پیروزی انقالب، عده ای از 
زیر زمین مدرسھ  در طبقھ ،بھ مدرسھ رفاه آورده بودند امرای ارتش را کھ دستگیرکرده و

موسی خان امیر حسینی مستشار دیوان عالی کشور در دیداری با آقای . محبوس بودند
خمینی مسئلھ را با ایشان در میان گذاشت کھ با این دستگیر شده ھا چھ باید کرد؟ قرار شد 

باز جوئی  بر اساس آن آئین نامھ، متھمین کھ قضات کشور آئین نامھ دادرسی بنویسند و
 .شوند

موسی خان امیر حسینی مستشار دیوان عالی کشور و آقای شھشھانی از قضات ملی و 
از مسئولین دادگستری در  ی و یا کریم پور ھم از قضات عالیدادستان تھران، و آقای کریم

طبقھ ھم کف مدرسھ رفاه مشغول نوشتن و تنظیم آئین نامھ داد رسی بودند کھ دادگاه چند 
و بعد از بازپرسی قرار صادر چگونھ باشد  آن و نحوه ی رسیمرحلھ داشتھ باشد، بازپ

  .دادگاه چند مرحلھ  باشد و قص علیھذا. شود و در مرحلھ بعدی پرونده بھ دادگاه برود
ً طبعا      یک چنین آئین نامھ ای چند روزی بھ طول می کشید و در حین نوشتن آن نوشتن     

با آقای خمینی در رفت و  ی آئین نامھد و برای تنظیم نھایبا آقای خمینی مشورت می ش ھم
مینوط و پیش نویش آئین نامھ نوشتھ شده بود و مشغول تنظیم نھایی آن بودند  .آمد بودند

کھ  آقای دکتر یزدی رفتھ بود پیش آقای خمینی و گفتھ بود کھ انقالب شده و نمی شود کھ 
سبز بھ ایشان داده تعلل کرد و باید بھ سرعت تکلیف روشن شود، آقای خمینی ھم چراغ 

بعد از آن آقای دکتر یزدی آمد پیش این ھیئت مآمور تنظیم آیین نامھ داد رسی و گفت . بود
ارتشی ھا را بیاورید و . کھ انقالب شده و من معاون نخست وزیر در امور انقالب ھستم

  .در ضمن یزدی خودش ھم آئین نامھ ای نوشتھ بود. ترتیب ان ھا را فوری بدھید
ھیئت بھ او گفتھ بود کھ ترتیب این ھا را بدھید یعنی چھ؟ این مسئلھ سلسلھ مراتب این   

وی پاسخ داده و گفتھ بود کھ من مسئول امور . حقوقی دارد کھ باید رعایت و رسیدگی شود
موسی خان و دیگران ھم بھ او گفتھ و شھشھانی . انقالب ھستم و باید این طور عمل شود

دادگاه و دادرسی مراحلی . نیستیم و ھر کاری کھ می خواھید بکنیدبودند، پس ما این کاره 
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موسی خان امیر حسینی باتفاق شھشھانی پیش . و حقوقی دارد کھ بایدھمھ آن رعایت شود
آقای خمینی می روند و می گویند کھ آقای یزدی چنین و چنان می گوید و مسئلھ دادگاه و 

  .رعایت شود قضاوت مراحلی دارد کھ باید بھ لحاظ حقوقی
اینھا ! نھ . آقای خمینی ھم بھ آن ھا می گوید کھ شما فکر می کنید کھ اینھا متھم ھستند  

ھمین کھ از این ھا احراز ھویت بشود برای حکم صادر . مجرمند و جرمشان ثابت است
و چون این ھا مجرمند شما بروید و از آن ھا احراز ھویت بکنید و کا را  افی استکردن ک
موسی خان و شھشھانی بھ آقای خمینی گفتھ بودند کھ ما نمی توانیم شرافت . نیدتمام ک

قضائی خود را فدای چنین عمل خالف قانون کنیم  و این کار از دست ما بر نمی آید و بھ 
و از پیش آقای خمینی . ھر کسی کھ می خواھید مآموریت بدھید تا اینگونھ عمل کند

و  القضات ی ھم بالفاصلھ بعد از آن  خلخالی را قاضیآقای خمین. مأیوس بیرون می روند
این گفتھ آقای علی امیر حسینی با گفتھ خود آقای یزدی کھ در باال . مآمور انجام کارکرد

 ٢٣عنوان شد و ھمچنین با مصاحبھ ای کھ خبرنگار رادیو بی بی سی فارسی در تاریخ 
ھ تیر باران شده بودند با دکتر نفر از سران رژیم گذشت ١١در ھمان روزی کھ  ۵٨فرودین 

بخشھایی از مصاحبھ بھ ست و ھمچنین با روش آقای خمینی، یزدی انجام داد ھمآھنگ ا
  :شرح زیر است

عکسھای منتشر شده از این اعدام ھا کھ نشان می دھد در بدن «خبرنگار اشاره می کند کھ 
ً آن ھا بعضا   ول پاھای آن را زده اند جای گلولھ وجود دارد و بھ نظر می رسد کھ ا ١٢- ١٠          

و اگر بناست کھ اینھا اعدام شوند بشیوه راحت تر و چرا حکم . کھ این افراد زجر کش شوند
  آن ھا باید اینگنھ اجرا بشود؟

حرف من این است کھ آنان مجرم بودند و باید اعدام می شدند و ھرگز نمی پرسید این : یزدی
  .ن نفر را کشتھ انداین ھا ھزارا. افراد در گذشتھ چھ کرده اند

  خبرنگار ! بلھ
بعضی استدالل خواھند کرد، عملکرد گذشتھ این افراد این نوع قصابی را توجیھ نمی کند 

  اگر می خواھید اعدامشان کنید می توان آن را بھ شکل سراست تری انجام داد
چرا وقتی  نمی دانم شما کھ تا این اندازه حساس ھستید و این کار را قصابی مب نامید،: یزدی
قصابی می کردند، ھرگز نگفتید شاه قصاب است و  زن و مرد  را در خیابانھای ایرانآن ھا 

  مردم را قصابی می کند
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چند وقت پیش کھ این اعدامھا شروع شد یا بعد تر، مھندس مھدی بازرگان تھدید : خبرنگار
اآلن موضع او چیست و آیا . کرد، اگر اعدام ھا بھ این شیوه ادامھ پیدا کند، استعفا خواھد کرد

  شما با او موافقید؟
او تنھا بھ بعضی شیوه . البتھ او نگفت استعفا خواھد کرد. بلھ من با بازرگان موافقم: یزدی

شما باید بھ خاطر داشتھ باشید کھ این یک . ھایی کھ آن ھا استفاده می کنند را نادرست دانست
شما . این یک انقالب است. نیویورک نیستاین یک نمایش در خیابان مدیسون . انقالب است

  از انقالب چھ انتظاری دارید؟
آقای دکتر یزدی این نوع انقالب تا کی بناست ادامھ پیدا کند؟ چقدر طول خواھد : خبرنگار

  کشید تا کارھای شما اندکی نظم و مقررات پیدا بکند؟
ت نازی ھا در آلمان شما شاھد جنایا. مھم نیست چقدر طول خواھد کشید. مھم نیست: یزدی

نمی دانم چرا اینقدر نگران چند . بودید و شیوه اعدام مجرمان در آلمان را نادرست ندانستید
  .مجرمی ھستید کھ اینجا محاکمھ می شوند

  پس شما این شیوه مجازات و انتقام را قابل قبول می دانید؟: خبرنگار
مھم . مرتکب جنایت شده اند دارم می گویم کھ آنان مستحق این مجازات اند چون: یزدی

من توصیھ شما را بھ اطالع مسئوالن خواھم رساند کھ این . نیست با ده گلولھ کشتھ شده باشند
من چند تیز انداز . گلولھ نکشند بلکھ با شلیک دو گلولھ بھ سرشان بکشند ١٢- ١٠ھا را با 

ً                                        ماھر احتماال  از انگلستان یا آمریکا استخدام خواھم کرد  (».لھ بھ سر آنان بزنندکھ یک گلو            
۵٧۶(    

 :گوید اند، مى آقاى دكتر یزدى در مورد این سئوال كھ وزرا چگونھ انتخاب شده  
پس از اینكھ مرحوم مھندس بازرگان دولت راقبول كرد، وزرا را نخست وزیر یعنى، آقاى " 

و ھر نمود  شوراى انقالب بررسى و تصویب مى. كرد مھندس، بھ شوراى انقالب معرفى مى
گرفت، یك حكم از جانب  كرد دو حكم انتصاب مى وزیرى را كھ شوراى انقالب تصویب مى
و  ) ۵٧٧( "مھندس بازرگان بعنوان نخست وزیرآقاى خمینى و یك حكم ھم از جانب آقاى 

قبول اینكھ آقاى خمینى حكم وزرا را نیز صادر كند، طبیعى است كھ در حالت انقالبى و 
 . اید ود، حكم ناتوانى خود را دادهرھبریت آقاى خمینى خ

در دوران دولت موقت و بنا بھ پیشنھاد : گوید صدر مى در مورد جھاد سازندگى آقاى بنى   
و ھدف آن بھ  در رابطھ با تعطیلى دانشگاھھا و انقالب فرھنگى. اسدى تشكیل شد آقاى بنى
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- ٢٧٢صدر، ص  نىدرس تجربھ، خاطرات ابوالحسن ب تقابل دو خط فصل سوم، کتاب كتاب
و پیشنھاد نمایندگان رھبرى و ستاد انقالب فرھنگى بھ كتاب خاطرات آیت هللا  ٢٨٠

ً                      اجماال  گرچھ این ارگانھا پایھ .مراجعھ كنید ٢۶۶و  ٢۶٠منتظرى، ص  ھاى قدرت جدید را       
 .اى نیاز است ساختند، اما جھت شناخت دقیق چگونگى بازسازى استبداد بھ تحقیق جداگانھ

ھاى قدرت جدید در پاریس پاشیده شد و از ھمان پاریس  ظر صاحب این قلم بذر پایھبھ ن   
   ً قبال  . با كمك چند نفرى از حلقھ اسرار آن روز آقاى خمینى شروع شد ھا  حذف كردن

در ھمان پاریس از شوراى انقالب حذف شده ... هللا طالقانى و مالحظھ شد كھ چگونھ آیت
آقاى خمینى در بدو ورود بھ ایران با صادر كردن .  حذف بودصدر نیز  بود و حتى آقاى بنى

و حتى از متن حكم نخست وزیرى . فرمانھاى مختلف دست بھ تشكیل دولت در دولت زد
بنا بھ پیشنھاد شوراى انقالب، بر حسب حق شرعى و حق قانونى : "مھندس بازرگان كھ

          ً شود كھ قبال   ین مستفاد مىچن "ناشى از آراء اكثریت قاطع قریب بھ اتفاق مردم ایران
ھاى قدرت جدید ساختھ شده است و آقاى خمینى حق شرعى را مقدم بر حق قانونى  پایھ

در ھر حال این مطلب احتیاج . شمرده و حق قانونى را تابع حق شرعى بحساب آورده است
قالبى نیز با كمك این ارگانھا و با دست ھمین توده ان" مركز ثقل. "تر دارد بھ مطالعھ جدى

اند، نظام  كھ براى حفظ و حراست و پاسدارى از حقوق توده مردم در این ارگانھا جمع شده
بخشد و بدینگونھ نظام قدیم دوباره  كند و آنرا استمرار مى دیكتاتورى را پایھ ریزى مى

شود، اما اینبار خیلى پرقدرت و شدیدتر از دیكتاتورى گذشتھ چنان  بشكل انقالبى زنده مى
صدر  آقاى بنى. كنند كنند كھ مردم دعا نثار رژیم قدیم مى ا بر مردم تنگ مىعرصھ ر

 : نویسند مى
زیرا ساخت جامعھ انحالل سلطنت و انحالل بزرگ مالكى، برھم خوردن . چنین نیست" 

ساخت روحانیت بمثابھ یكى از سھ پایھ قدرت، ساخت جامعھ شھرى و روستایى و ساخت 
ھاى استبداد تاریخى فرور  بینى پایھ لحاظ تاریخى كھ بنگرى مى از. كند ذھن مردم تغییر مى

 )۵٧٨."(اند ریختھ است و سھ انقالب ایران بھ ھدف خود نزدیك شده
ترى برخوردار  بھر حال، بخشى از افراد جمع شده در این ارگانھا كھ از نیت خالص و پاك   

ه و اعمال و رفتار دستگاه ھستند، در اثر حوادث و اتفاقات كھ از بعضى مسائل پشت پرد
شوند، بخشى  اى از این ارگانھا خارج مى شوند بھ مرور و در ھر مرحلھ رھبرى مطلع مى

دیگر را بھ خاطر حمایت از عمر و یا زید و یا دربست قبول نداشتن اوامر دستگاه رھبرى 
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            ً    رگانھا غالبا  در كند و اداره ا كنند و این پاكسازى مرتب ادامھ پیدا مى از ارگانھا پاكسازى مى
گیرد و این بار نھ از روى  دست افراد فرصت طلب، منفعت جو و زدوبند چى قرار مى

شوند  اعتقاد، بلكھ بھ خاطر حفظ و حراست از موقعیت خود آلت اجرایى دستگاه رھبرى مى
با خارج شدن افراد صالح و پاكدامن و یا  .كنند را آلت اجراى اوامر خود مىو گاه رھبرى 

اكسازیھاى دائمى بخشى از توده ناراضى، این ارگانھا بصورت مخالفان مشروط رژیم با پ
آیند و بمرور یك اپوزیسیون خاموش از ناراضیان ھمین ارگانھا چھ خارج شده و چھ  در مى

آید كھ گھگاھى در بعضى از حوادث واتفاقات اثرات آن آشكار  اند بوجود مى آنھا كھ مانده
ى از ترس و وحشت عمل ھمین ارگانھا علیھ خود است كھ مرتب شود و دستگاه رھبر مى

اطالعات درونى رژیم انقالب كھ . كند فرمان پاكسازى آنان از افراد ناصالح را صادر مى
حكایت از زد و بندھا، فسادھا، توطئھ و ترورھا و غارت اموال مردم دارد، وسیلھ 

 .رسد كند و بدست سایرین مى دا مىناراضیان ھمین ارگانھاى انقالبى بھ خارج انتقال پی
   

 اپوزیسیون مجدد گرفتن شكل 
   

اكثریت گروھھاى اپوزیسیون رژیم گذشتھ كھ بعد از پیروزى در رژیم جدید بھ مرور كنار    
گذاشتھ شده، طرد شده و یا بھ خاطر قبول نداشتن روش و منش دستگاه رھبرى انقالب و 

اه رھبرى بھ صف مخالف پیوستھ و كم كم یا داشتن خط و خطوطى مغایر با خاستگ
اختالفات بین انقالبیون و حذف .گیرد اپوزیسیون، از انقالبیون گذشتھ حذف شده شكل مى

بسیارى از آنان، از انقالب در اثر بھم ریختگى كشور و وارد شدن خسارتھاى مالى و 
سران و  معنوى و بروز جنگ قدرت بین انقالبیون، زمینھ را براى پیوستن بخشى از

اما بیشتر آنان و بویژه سرانشان با . آورد فراریان رژیم قبل بھ صف اپوزیسیون فراھم مى
دھند،  ھا، گروھھاى كوچكى را تشكیل مى ایماء و اشاره و با كمكھاى مالى و معنوى غربى

ولى بعلت نداشتن انگیزه كافى و از خود گذشتگى الزم، فاقد تحرك الزم براى جذب كردن 
بخود ھستند و لذا در حد ھمان سران و اعوان و انصار پیر رژیم گذشتھ باقى جوانان 

 . مانند مى
شود، امید آنان بھ تغییر مجدد رژیم نیز  تر مى ھر چھ زمان حكومت رژیم جدید طوالنى   
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گردد و بھ مرور آشكار و پنھان اكثریت آنان با رژیم جدید كنار  دچار تحول و گسیختگى مى
ً            شوند كھ بخشى از اموال خود را كھ قبال  مصادره شده  ى از آنان موفق مىآیند و بخش مى                                    

ً                                        بود، مجددا  بازپس بگیرند و از اینرو ساكت و خاموش مى شوند و بھ دوستان دیگر نیز            
كنند كھ دست از مخالفت بردارند و سعى كنند در چھارچوب رژیم جدید فعالیتى  توصیھ مى

پوزیسیون جدید نھ از وزن چندانى برخوردار ھستند این دستھ در صف ا. را سازمان دھند
تمام فعالیت آنان در . و نھ اینكھ بر مسائل كشور و دگرگون شدن آن آگاھى الزم را دارند

چھارچوب رژیم گذشتھ و ارزشھاى موجود در آن رژیم و با تكیھ بر افتخارات و 
جایى دارد و نھ مطرح استخوانھاى پوسیده پادشاھان گذشتھ كھ دیگر نھ در جامعھ جدید 

شود بر ناامیدى و  زند و ھر از گاھى كھ غرب با رژیم جدید وارد معاملھ مى ھست دور مى
اند، بعد از مدتى  شود و چون غالب این دستھ از پیروان رژیم گذشتھ یأس آنان افزوده مى

 . شوند بكلى از صحنھ خارج مى
ً            ھا نیز كھ كار آنان را قبال  خاتمھ یافتھ غربى    تلقى كرده بودند بھ بعضى آنان كھ رابطھ                           

اند، بیشتر بھ خاطر گرفتن بعضى اطالعات ازآنان در حد  ھا داشتھ محكمى درگذشتھ با غربى
در غالب رژیمھاى انقالبى آندستھ از مخالفان كھ از . كنند نازلى حمایت مالى و معنوى مى

م انقالبى و نھ در چشم سران و بزرگان رژیم گذشتھ تشكیل شده است، نھ در چشم رژی
آید و  ھا اپوزیسیونى كھ توان تغییر و تحولى را در خود داشتھ باشد بحساب نمى غربى

بیشتر فعالیت آنان یكنوع فعالیتھاى ایذائى براى كسب منافع مادى از رژیم جدید و یا 
 دولتھاى غربى است، چون اگر این اپوزیسیون استعداد و توان تغییر و تحول را در خود

 .ماندند كرد و ھمچنان بر اریكھ قدرت باقى مى داشت، رژیم قبل را از سقوط حفظ مى
از طرف دیگر رژیم انقالبى نیز بر خالف شعارھاى ظاھر فریب قبل از پیروزى، از نظر    

گردد و از نظر محتوى با ھمان رژیم  پایھ و اصول بھ ھمان رژیم دیكتاتورى گذشتھ برمى
                                                  ً           از نظر شكل داراى دو نام و دو شكل مختلف است و غالبا  دیكتاتورى شود، ولى  قبل یكى مى

رژیم انقالبى در شقاوت ظلم و ستم، آدم كشى، فساد مالى و ھدردادن امكانات مادى كشور 
والیت "با رژیم " سلطنتى شاه"بعنوان مثال رژیم . با رژیم گذشتھ كمتر قابل مقایسھ است

در آنجاحرف شاه، قانون و ماوراى آن بود : یكى استدر پایھ و اصول ھر دو " مطلقھ فقیھ
در اینجا حرف ولى فقیھ، در آنجا شاه مصون و عارى از ھر خطایى بود، در اینجا ولى 

شد،  گرفتن بھ حرف شاه جرم محسوب مى در آنجا انتقاد و خرده. فقیھ مبرى از خطا است
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نجا شاه غیر قابل تعرض بود و در آ. در اینجا انتقاد و خرده گرفتن بھ ولى فقیھ جرم است
شدند، در اینجا متعرضین بھ ولى  متعرضین بعنوان خائنین بھ كشور و ملت محاكمھ مى

فقیھ خائن بھ ملت و كشور و باالتر از آن مفسد و محارب و باغى ھستند و بھ ھمین علت 
صول خود آلھا و ا و یكى بودن پایھ و اصول ھر دو رژیم، این دستھ از اپوزیسیون كھ ایده

آیند  كنند، خیلى راحتتر و آسانتر با رژیم جدید كنار مى را در رژیم انقالبى جدید مشاھده مى
آنھا این ھمانى ھر دو رژیم را خیلى زود احساس و درك . تا انقالبیون و مخالفان رژیم قبل

ز خود مخالفان و اپوزیسیونى كھ بھ مرور ا. شوند كنند و لذا با آن از در آشتى وارد مى مى
ھ گرایانھ ب انقالبیون، مخالفان رژیم گذشتھ و جوانان پرشورى كھ در اثر شعارھاى آرمان

  :شود بھ دو دستھ كلى تقسیم كرد مى آید را انقالب پیوستھ بوجود مى

 اول دستھ مخالفان 
   

این دستھ كھ خود از سران درجھ اول و دوم انقالب و یا شخصیتھاى سیاسى مخالف    
ده و در پیروزى انقالب نقش داشتھ و از بسیارى از مسائل درونى رژیم رژیم شاه بو

اند كھ در ایجاد رابطھ با  انقالب و زدو بندھاى آن آگاھى داشتھ و یا خود از كسانى بوده
و یا " مركز ثقل"اند و حتى در جا انداختن  غرب و مسائل پشت پرده انقالب نقش داشتھ

اند و خود آگاه و یا ناآگاه با روشھاى اتخاذى خود  تھانقالب سھم بھ سزایى داش" ستاره"
اند، بھ دو گروه عمده كھ ھر دو گروه  ریزى دیكتاتورى انقالبى كم و زیاد سھیم بوده در پایھ

 :شوند گیرد، تقسیم مى در درون خود گروھھاى كوچكترى را در بر مى
اند  راھى دیار غرب شدهگروھى كھ بعلت تقابل شدید با دستگاه رھبرى، متوارى و  - الف  

 .اند و یا براى ادامھ مبارزه ھجرت اختیار كرده
                    ً       انقالب با رھبرى ظاھرا  تقابل " ستاره"یا " مركز ثقل"ایكھ در اوایل و در زمان  دستھ - ب  

اند فرار را بر قرار ترجیح دھند و در كشور در  شدید پیدا نكرده و یا بھ دالیل دیگر توانستھ
 .اند فرصت باقى مانده انتظار بدست آوردن

ھر دو گروه در نكات زیر با ھم مشتركند، ولى گاھى ممكن است آن را بھ زبان نیاورند، اما  
 :در ضمیر خود نسبت بھ آن اشتراك نظر دارند

 .ھر دو گروه بھ اصل انقالب وفادارند - ١ 
ھ پایان ھر دو دستھ رھبران فعلى و حاكم بر انقالب را غاصب و خود را جانبدار ب - ٢ 
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 .شمرند رساندن تجربھ انقالب و اصول راھنماى آن و یا وارثان بحق انقالب مى
 .كنند ھر دو دستھ بھ انقالب بھ مثابھ فرزند خود نگاه مى - ٣ 
البتھ . ھر دو دستھ در شكستن بت شاه و شكل گرفتن بت جدید كم و زیاد سھیم ھستند - ۴ 

 .اند گرفتن دولت سھمى نداشتھ كھ در شكل در درون این گروه، گروه و كسانى نیز ھستند
انقالب كم و زیاد فریب " ستاره"یا " مركز ثقل"ھر دو گروه در ساختن و جا انداختن  - ۵ 

اما بھ دلیل شرایط و امكانات متفاوتى كھ ھر دو گروه . اند رھبر و دستگاه رھبرى را خورده
بھ حاكمان بر انقالب نیز از آن برخوردار ھستند، مواضع و محدوده كارى آنان نسبت 

 .متفاوت است
این گروه كھ با دستگاه رھبرى انقالب بشدت روبرو شده و كار آنان بھ برخورد  - الف  

شدید كشیده شده است و یا تاب تحمل اعمال و رفتار حاكمان را نداشتھ، الجرم متوارى و 
در خارج از كشور  اند، بھ خاطر برخوردارى از بعضى امكانات محدود راھى دیار غرب شده

و دور بودن از آتش برافروختھ شده رژیم انقالب، دست بھ افشاگرى رژیم حاكم بر انقالب 
سازند و آھستھ  ھا را باال زده و مسائل پشت پرده انقالب را آشكار مى زده و بعضى از پرده

 دھند آھستھ اپوزیسیون خارج از كشور را سازمان مى
الھاى سال ھنوز كھ ھنوز است در دنیاى پیش از انقالب این دستھ و گروه با گذشت س   

كنند و تحوالتى كھ بعد از انقالب در ابعاد مختلف دامنگیر كشور شده است را  زندگى مى
كنند وبا  گیرند و باھمان نگرش قبل از انقالب بھ مسائل كشور نگاه مى كمتردرنظر مى

مردم است، راھى را كھ در پیش وجودیكھ شعار اصلى آنان دموكراسى و حكومت مردم بر 
نھ تاب تحمل . كنند باز در جھت ساختن والیتى دیگر است گیرند و جھتى را كھ اتخاذ مى مى

انتقاد را دارند و نھ حاضرند كھ ھرآنچھ بر سرانقالب گذشتھ است را بدرستى و بدورازھر 
اف و زالل البتھ اگر بخواھیم ص. مصلحتى براى نسل حاضرو نسلھاى آینده بیان كنند

ھا در درون كشور بر سر تقسیم قدرت و سھیم شدن  صحبت كنیم، دعواى غالب این گروه
ً      ممكن است در درون و ضمیر خود كامال  آگاه . در آنست و نھ دمكراسى و مردم ساالرى                                 

باشند و خیلى ھم نسبت بھ آن انتقاد داشتھ باشند اما در برابر دیدگان توده مردم و ابواب 
ود، تنھا تعریف و تمجید از انقالب و روشى كھ اتخاذ كرده بودند، شنیده جمعى جدید خ

این دستھ ھمانطوریكھ ذكر شد نسبت . گروه ب نیز از این خصیصھ بدور نیستند. شود مى
بھ اصل انقالب اصالت قائل ھستند و تنھا لبھ تیز حملھ ایشان متوجھ دستگاه حاكم بر 

اصلى انقالب خود اینان ھستند و كسانیكھ بر اریكھ  انقالب است، چرا كھ معتقدند كھ صاحت
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و الجرم بدون اینكھ عنایت داشتھ باشند آیا در  نیستنداند، غاصبانى بیش  قدرت سوار شده
وضعیتى كھ اپوزیسیون كشور نھ داراى یك دستگاه رھبرى قوى جمعى كھ از 

ر باشد است و مشروعیتھاى اجتماعى، سیاسى و حقوقى در درون و برون كشور برخوردا
ھا بھ  نھ داراى آن شخصیت شاخصى است كھ با دادن یك اعالمیھ، بفرمان وى توده

خیابانھا بریزند و یا حداقل شناخت قابل قبول نسبى از او داشتھ باشند، روشى را كھ اتخاذ 
 . كنند باز یكنوع روش بوجود آمدن انقالبى جدید است مى
ن بھ انقالب و از جملھ آقاى منتظرى كھ یكى این گروه برخالف بسیارى از معتقدا   

 -دمكراتھا بر نظام شاه - ازعوامل پیروزى انقالب این بود كھ فضاى باز سیاسى كھ با فشار 
) ۵٧٩.(دانند در ایران بوجود آمد و كارتر در بھ وجود آمدن این فضا خیلى نقش داشت، مى

 : و یا بگفتھ نیكسون
ه براى اینكھ با روغن مالى كردن ستونھاى اصلى بى عالقگى ما بھ سرنوشت شا"...  

 ) ۵٨٠".(نگھدارنده او براى سقوط، خمینى را در رساندن بھ قدرت كمك كردیم
در سقوط شاه و بھ قدرت رساندن رژیم خمینى، انقالب را حمایت كردند، مورد شك و    

حساب دھند و انقالب را صاف و خالص دست پخت خود توده مردم ب تردیدى قرار مى
براى غرب حفظ منافع ملى در درجھ اول اھمیت قرار دارد و در مواردى كھ .  آورند مى

حفظ منافع ملى آنان با منافع كشورھاى دیگر در تقابل واقع شود، عریان و بى پرده 
بھمین علت حتى از ترورھایى كھ در . گویند حفظ منافع ملى بر ھمھ چیز مقدم است مى

سیلھ عمال رژیم صورت گرفتھ است، چشم پوشى كرده و با درون كشورھاى خودشان بو
شان دادگاه میكونوس مسئلھ  اند و با وجودیكھ علیرغم میل باطنى آن معاملھ اقتصادى كرده

ترور برلین را تعقیب كرد كھ سرانجام منجر بھ صادر كردن حكم علیھ سران رژیم 
مسئلھ دادگاه برلین و محكوم جمھورى اسالمى شد، باز با یك چنین رژیمى كنار آمدند و 

 .شدگان آنرا بھ بوتھ فراموشى سپردند
آورند و اطالعاتى كھ از  اند و مى ھایى كھ این گروه از رژیم انقالبى بعمل آورده افشاگرى   

رسد و  درون رژیم با كمك اینان بدست سایر مخالفین، مردم و حتى موافقین داخل كشور مى
كنند، زمینھ مناسبى را براى ارتقاء سطح  مخالفین رژیم مىكمكى كھ از اینطریق بھ سایر 

اما مھمترین و . آورد تر كردن صف اپوزیسیون فراھم مى آگاھى بسیارى از مردم و فشرده
ترین وظیفھ ایندستھ از اپوزیسیون، شناخت و كشف مسائل واقعى كشور بعد از  مبرم

كھ بعد از انقالب در جامعھ بوقوع  انقالب و پیدا كردن راه حل متناسب با تحول و تغییرى
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پیوستھ و ایجاد ارتباط ارگانیك با داخل كشور و نیز ایجاد یكنوع ھمآھنگى و ھمفكرى با 
تجربھ گذشتھ و . اپوزیسیون داخل و فراھم آوردن زمینھ ایجاد یك رھبرى دستجمعى است

یك، فعالیتھا دھد كھ بدون وجود یك تشكیالت رھبرى جمعى قوى دموكرات انقالب نشان مى
بھ نتیجھ مطلوب نخواھد رسید و زمانى ھم كھ فرصت فرا رسد، در آن موقع دیگران از 

باز انقالب . خواھند، خواھند چرخاند وسط راه سرخواھند رسید و حركت را بسمتى كھ مى
نشان داد كھ در اوج بحران و شور و غلیان، ایجاد یك چنین تشكیالت رھبرى كننده قوى 

 .تیك اگر چھ غیر ممكن نباشد الاقل بسیار سخت خواھد بودجمعى دموكرا
این دستھ از مخالفین و اپوزیسیون رژیم نیز كھ از سران درجھ اول و دوم انقالب  - ب  

یا " مركز ثقل"ھستند با برخوردارى از بعضى شرایط و روشى كھ خود آنان در رابطھ با 
پیدا كرده كھ در كشور بمانند و در انتظار اند، این امكان را  انقالب در پیش گرفتھ" ستاره"

ً       اینان بدلیل اینكھ با حكام فعلى قبال  رابطھ . بدست آوردن فرصت براى پرش بھ باال پیدا كنند                                   
                     ً                                                             و مراوده داشتھ و بعضا  در زمان قبل از پیروزى و كمى بعد از پیروزى و قبل از اینكھ بھ 

            ً كرده و غالبا   دل اطالعات و ھمفكرى مىپستھاى حساس و باال دسترسى پیدا بكنند، باھم تبا
كردند  دادند و حتى آشكارا وانمود مى حاكمان فعلى آنان را در آن زمان بیشتر پر و بال مى

ایندستھ بدون اینكھ خیلى عمیق بھ ساز . ھاى باالتر از خود اینان قرار دارند كھ آنان در رده
صوص بعد از قبضھ كردن قدرت فكر و كار قدرت و تغییر انسان در اثر تغییر شرایط و بخ

است از یكطرف " الملك عقیم"كنند و بدون توجھ بھ این ضرب المثل قدیمى و عمومى كھ 
كنند كھ قادرند حاكمان را بر سر عقل آوردند كھ بھ حقوق حقھ مردم گردن بگذارند  فكر مى

طرف دیگر  و اجازه بدھند كھ مردم خود در سرنوشت خود شركت واقعى داشتھ باشند و از
گویند كھ باالخره اینان نیز  بھ دلیل وجود ھمان عالیق قبل نسبت بھ حاكمان فعلى با خود مى

طپد و اینجاست كھ با دیدن فسادھاى بزرگ و آشكار و  دلشان براى كشور و مردم مى
چپاول و غارت اموال عمومى و خصوصى و قائل نشدن ھیچ حقى براى مردم و تجاوز 

كنند كھ  قادر نیستند كھ مواضع درستى اتخاذ كنند و فكر مى... ق بشر وھمھ جانبھ بھ حقو
 . شود با بھ نعل و میخ زدن مشكل حل مى

این گروه نیز مانند غالب دستھ اول بھ انقالب بھ مثابھ فرزندى كھ براى پدر باعث    
رچوب كنند در چھا كنند، اما سعى مى خسارتھاى مالى و معنوى فراوانى شده است نگاه مى

ً                                                          غالبا  معتقدند كھ با ھمین روش بھ نعل و بھ میخ زدن توان تغییر را . رژیم عمل كنند      
ایندستھ از بوجود آمدن انقالبى دیگر سخت ھراسان ھستند و معتقدند كھ در . خواھند داشت
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گویند كھ انقالب خسارت  آنصورت تمامیت ارضى و استقالل كشور فرو خواھد ریخت و مى
 .آورد و لذا بھتر است كھ آن روش رھا شود عظیم ببار خواھد

ً                    مشى براندازى نھایتا  بھ یك شورش منتھى مى... « شود، اقتصاد جامعھ ما در طول انقالب                     
اى آزاد و عادل، یكبار دچار خسارت مالى و وطنى بسیار  قبلى مان بھ امید رسیدن بھ جامعھ

یش ازیك انقالب را تحمل نماید، تواند ب اما یك ملت، در طول یك یا دو نسل نمى. شده است
انقالبھا و شورشھاى پى در پى، یعنى فروریزى ھمھ چیز، از جملھ تمامیت ارضى 

 ».ایران و ایرانى منتھى خواھد شد واستقالل وطن وچنین روندى درعمل بھ براندازى
این گروه كھ غالب سران آن جزو مبارزین رژیم گذشتھ بودند و عمرى را در   )۵٨١(

اند و چون دستشان  اند، در این زمان بھ محافظھ كارى روى آورده علیھ شاه گذرانده مبارزه
نیز از دستگاھھاى روابط عمومى نظیر رادیو، تلویزیون، محراب و منبر مطبوعات كوتاه 

رسد و رژیم در یك حد بسیار نازلى بھ سران آن آزادى داده  است، صدایشان بجایى نمى
اى منتشر كنند و یا با این و آن بنگاه  اى بدھند و یا یك مجلھ یھاست كھ گاه و بیگاه اطالع

 . اى از آنان بعمل آید سخن پراكنى مصاحبھ
ھا از جامعھ  دستگاه حاكم ازھمین زمینھ استفاده كرده و ھر بارى كھ متھم بھ سلب آزادى   

ن آزادانھ اند كھ اگر آزادى وجود نداشت، چطور ممكن بود كھ اینا شده است، سئوال كرده
با وجودیكھ اینان از شركت در اداره . ضد دولت موضع بگیرند و حرفھایشان را بزنند

اند، ازگرفتن موضعى كھ منجر بھ تقابل شدید  كشور و دخالت در امور مملكتى حذف شده
كنند و چون بعضى از آنان خود را جانشین  بین خودشان و دستگاه رھبرى شود پرھیز مى

اى  آورند، بھ اعمالى كھ بھ این آلترناتیوى و جانشینى لطمھ بحساب مى و آلترناتیو رژیم
شوند و  كنند كھ از آنطرف بام پرت مى زنند و حتى چنان با احتیاط عمل مى بزند، دست نمى

ً                                                            در بعضى مواقع تلویحا  و یا آشكارا از مواضع و اعمال اپوزیسیون خارج از كشور انتقاد                      
ایندستھ ابتكار عمل و انگیزه تغییر جدى را . اند لمداد كردهكرده و روش آنان را نادرست ق

 . اند اى پیدا كرده اند و در رابطھ با انقالب ارزشھاى دوگانھ از دست داده
غالب اینان بھ خاطر وجود فساد، جنایت، ظلم و ستم و تجاوز بھ حقوق بشر در رژیم    

ایستادند، اما با وجودیكھ  آن مى گرفتند و در مقابل شاه، نسبت بھ آن رژیم موضع جدى مى
تر و ویرانگرترى پیدا كرده است، قادر بھ گرفتن  ھمان اعمال در رژیم انقالبى ابعاد گسترده

                                                 ً                             مواضع جدى نیستند و این بیشتر بدین خاطر است كھ اوال  بعد از انقالب یكنوع اغتشاش و 
ً    تعدد ارزیابى در سیستم ارزشى آنھا پیدا شده است و ثانیا  رژی م جمھورى اسالمى با                                                      
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ترین روشھا كھ در تاریخ بى سابقھ یا كم سابقھ بوده است عمل  مخالفین با وحشیانھ
اگر از آنان پرسیده شود كھ شما بر سر چھ مسائلى با رژیم شاه مخالفت ) ۵٨٢.(كند مى

داشتید و بھ چھ خاطر با او بھ مقابلھ و مبارزه برخاستھ بودید، خیلى بسادگى جواب 
بھ خاطر وجود جنایت، فساد، ظلم و ستم، نادیده گرفتن حقوق بشر و برقرار : داد خواھند

شود كھ ھمین مسائل در كشور با ابعاد  اما وقتى مشاھده مى. بودن سانسور و خفقان
گویند كھ این انقالب  پردازند و مى وحشتناكى در جریان است یكنوعى بھ توجیھ آن مى

عنایت ندارند كھ جنایت، ظلم و ستم و . ومت نداریمخودمان است و ما با این دولت خص
شناسد و بویژه در برابر این رژیم كھ بنام خدا، دین و ارزشھاى الھى  فساد، رژیم و زمان نمى

پذیرفت  اعمالیكھ در رژیم شاه انجام مى. تر است كند ضرورت مقابلھ با آن خیلى جدى عمل مى
و مقدسات مردم و ھیچكدام آنھا در نزد افكار عمومى نھ بنام دین بود و نھ بنام خدا و پیغمبر 

اما اعمال این رژیم ھمھ بپاى دین و ارزشھاى .شد داخلى و خارجى بھ حساب دین گذاشتھ نمى
شود و بدین لحاظ اثرات یك چنین اعمالى براى نسل حاضر و نسلھاى آینده  دینى گذاشتھ مى

ن نسل حاضر و افكار عمومى خارجى بس خطرناكتر است و امروز اثرات تخریبى آن در بی
دانند، باید آنرا از دست ضدھا بدر  و اگر انقالب را، انقالب خودشان مى. آشكار شده است

 .آورند
                         ً اند، قادر نیستند كھ متفقا   این گروه كھ غالب دوستان قدیمى، ھم حزبى و یا ھم گروھى بوده   

كنند، ھركدام از افراد شاخص آن یك استراتژى و یك موضع واحدى در مقابل رژیم اتخاذ 
كنند، اما نحوه  موضع خاص خود دارند و با وجودیكھ علیھ یكدیگر موضعى جدى اتخاذ نمى

گشا براى  كنند كھ تنھا مواضع خودشان است كھ راه اى است كھ ھر كدام فكر مى عمل بگونھ
ل حداكثر بھره حل مشكالت كشور است و از وجود ھمین تفرقھ و جدایى است كھ رژیم تا بحا

 . كند بردارى از آن كرده و مى
با وجودیكھ فصل مشترك، حرف اساسى ھمھ آنان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم    

است، اما براى رسیدن بھ این ھدف مشترك از نشستن باھم و پیدا كردن یك چھار چوب 
این كمبود در . ندمشترك و مورد قبول ھمھ براى مبارزه و روبرو شدن با رژیم ناتوان ھست

گیرى انقالب نیز وجود داشت و ملیون و سیاسیون در آن دوره نیز نتوانستند با ھم  زمان اوج
بھ تفاھم برسند و یك موضع مشتركى اتخاذ كنند و آقاى خمینى ھم كھ آگاه براین مسئلھ بود، 

ز صحنھ حذف بعد از استفاده كردن از استعداد و امكانات، ھمھ آنان، ھر كسى را بھ نحوى ا
ایم و باز ھركدام بھ راه  كرد و ھنوز كھ ھنوز است ما از این ھمھ تجربھ درس نگرفتھ
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صدر در مورد این نكتھ كھ آقاى خمینى آگاه بر این مسئلھ بود،  رویم و آقاى بنى اى مى جداگانھ
 : شود متذكر مى

ینجا بود كھ بھ این واقعیت در ا. كرد ھا مالحظھ مى این بود كھ از مصدقى. تا پاریس آگاه نبود" 
 ".تلخ پى برد و از آن، سخت خوشحال شد

  

 دوم دستھ مخالفان 
   

دستھ اول مخالفان رژیم جمھورى اسالمى بشرحى كھ مالحظھ گردید، بخشى از آنان    
اند و بخش دیگر آنان كھ  متوارى و راھى دیار غربت گشتند و در آنجا فعالیتى را سازمان داده

اند، بھ دلیل تفرقھ و جدایى و نیز بازى كردن آقاى  استقامت كرده و مانده در داخل كشور
خمینى با فرد فرد آنان مانع از آن شد كھ در زمان مناسب موضع صریح و قاطعى اتخاذ كنند 
و با مماشات و با بھ میخ و بھ نعل زدن بھ پیش آمدند تا اینكھ سرانجام با وجودیكھ موفق بھ 

دند، در زمانھاى مختلف اینان را نیز از صحنھ خارج ساختند و بھ حذف فیزیكى آنان نش
نحوى با آنان رفتار شده است كھ بتوانند تا حدودى بھ افكار عمومى داخلى و بویژه خارجى 

در كشور آزادى نیست، نادرست است و شما شاھد : گویند بگویند كھ حرف كسانیكھ مى
كنند و  ھاى خود را بھ خارج از كشور ارسال مى مھھستید كھ وقتى مخالفان ما در زندان نیز نا

ھاى  شود، بیرون از زندان كھ جاى خود دارد و ھر روز مصاحبھ در آنجا ضد ما منتشر مى
از طرف دیگر رژیم دست اینان . آنان با بنگاھھاى سخن پراكنى خارج از كشور منعكس است
دوران بدون دسترسى داشتن بھ را از رادیو و تلویزیون و مطبوعات بریده است و در این 

دستگاھھاى سازنده افكار عمومى، كسى قادر نخواھد بود كھ افكار، عقاید و نظرات خود را 
با وجود ھمھ این تضییقات وقتى بر آنان مسجل شد كھ رژیم حاكم بھ . بھ سمع دیگران برساند

نان باقى نخواھد ھیچكدام از اینھا رحم نخواھد كرد و جایى در كشور براى اظھار وجود ای
 .تر زدند ولى باز ھم خیلى محتاطانھ و ملتسمانھ گذاشت، بھ مرور دست بھ مواضعى جدى

دھند كھ حداقل تا این زمان وجود  گروه و یا دستھ دوم مخالفان رژیم را كسانى تشكیل مى   
دار انقالب یعنى آقاى خمینى نزد ایشان از عزت و احترام برخور" ستاره"و یا " مركز ثقل"

. كنند بوده و در ظاھر وى را رھبر خود دانستھ و خود را تداوم دھنده خط امام وانمود مى
ھا، افراد متشكل در سپاه، بسیج  اینان كھ از جوانان دانشگاھى، بخشى از طلبھ حوزه
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نیروھاى نظامى و انتظامى و كسانیكھ در نقش اھرمھاى سركوب زمان خمینى بھ نحوى 
: اند كھ بقول آقاى خمینى كھ مى گفت كنون بھ مرور اشعار پیدا كردهاند و ا كرده عمل مى

. اند و با آنھا و اعتقاداتشان بازى شده است ، اینان نیز بازى خورده"اید ھمھ بازى خورده"
عدالت، قانون، و خون شھدا، آزادى و استقالل، مجلس، آل سعود قاتل، صدام كافر، شیطان 

اى را  اند كھ بھ كمك آن دیكتاتورى مطلقھ ھا مقولھ ھایى بودهھمھ این... بزرگ،انقالب دوم و
اند، حرف خود را قانون و مافوق آن  بوجود آوردند و حال كھ بر كرسى قدرت تكیھ زده

از یكطرف با . پندارند و حاضر نیستند كھ بھ ھیچ قرار و قاعده و قانونى گردن بگذارند مى
ً دیكتاتورى شدیدى كھ با دوران پھلوى اصال   كند و از طرف دیگر  قابل مقایسھ نیست عمل مى                                      

ھم كشور را بھ . كنند مردم كشور در زیر خط فقر زندگى مى% ٨٠بھ قول خود آنان بیش از 
بخشى از جوانان پرشور انقالبى . اند اند و ھم استبداد مطلق برقرار كرده ورشكستگى كشانده

اى داشتند و نھ سن و سالى،  تجربھكھ با خلوص نیت و صفا و صمیمیت در آن دوران كھ نھ 
آنچھ بود شور و احساسات و عشق بھ خمینى بعنوان بیان كننده اسالم ناب دمحمى بھ انقالب 

اند كھ  حال كھ متوجھ شده. اند روى آورده و در ارگانھاى مختلف انقالب مشغول خدمت شده
اند و چند سالى  رآشفتھاى با آنان رفتار شده است، سخت ب اند و بعنوان وسیلھ فریب خورده

اند  است كھ در دانشگاھھا و سایر مراكز دست بھ فعالیتھایى براى احقاق حقوق حقھ خود زده
بود كھ علیرغم مخالفت روحانیت حاكم  ١٣٧۶كھ نتیجھ آن بوجودآمدن حادثھ دوم خرداد ماه 

حقیقت بھ  و والیت مطلقھ فقیھ با بھ میدان كشاندن توده مردم، بیش از بیست میلیون در
اند با وجود دستورھایى كھ روحانیت حاكم و شخص  بطوریكھ نقل كرده. رھبرى نھ گفتند

افراد بسیج و سپاه بھ آقاى % ۶٠اى داده است كھ بھ ناطق نورى رأى بدھند، بیش از  خامنھ
چون نھ . اند و با این عمل خویش وحشت دستگاه حاكم را چند برابر كرد خاتمى رأى داده

ھ از حربھ ضدانقالب علیھ آنان استفاده كنند و نھ زمان، زمان آقاى خمینى و نھ آقاى قادرند ك
. اى از عزت، احترام، اقتدار و مقام مرجعیت آقاى خمینى نزد مردم برخوردار است خامنھ

زمانیكھ بدرستى این درون و بدنھ رژیم متحول شود، مرگ آن فرا رسیده است و اكنون 
 . ت استھاى آن قابل روی جوانھ

خود رژیم نیز از خطر این مسئلھ آگاه است و بھ ھمین علت است كھ ھر روز سازمانھاى  
اطالعاتى و ارگانھاى انقالبى، ارتش و سپاه از افراد بھ اصطالح ضد انقالب و مخالف 

تواند آنان را از خطر نجات دھد و  غافل از اینكھ این پاكسازیھا نمى. شود پاكسازى مى
از باشد چون در زمان آقاى خمینى خوب و یا بد، درست و یا نادرست ھمھ برایشان كارس



٥١٣     

  

آنان اعتقاد داشتند، ولى امروز با خمینى و منتظرى حرف شنوایى و بھ اینان حداقل از آقاى
جام زھر نوشیدن آقاى خمینى و رحلت وى و توطئھ علیھ منتظرى و با سكوت گذاشتن مرگ 

ساعت براى تكمیل توطئھ علیھ منتظرى و دیگر  ٢۴شت آقاى خمینى و اعالن آن بعد از گذ
مراجع تقلید وسیلھ مجلس خبرگان خودساختھ و خلق الساعھ، دیگر كسى در صحنھ نمانده 
است كھ قادر باشد نقش آقاى خمینى را براى اینان بازى كند و با این اعمال بسیارى از 

د كھ تمام دعوا بر سر قبضھ كردن جوانان شیفتھ از خواب بیدار شدند و ھنگامى كھ درك كردن
قدرت بوده است و نھ استیفاى حق ملت و كشور و پاسدارى از آزادى و حقوق فردى و 

اش  اى بھ طایفھ آنان را بیاد این شعر ابوسفیان كھ در جلسھ. اجتماعى و برقرارى عدالت
بت ھاشم بالملك لع: خطاب بھ آنان گفت! اى در اینجا نیست؟ وقتى گفتند خیر آیا بیگانھ: گفت

رى است و نھ بھ حكومت و قدرت بچسبید كھ نھ در آنجا خب ،فال خبر جاء وال وحى و نظر
  .وحى و قیامت

اى و  بھ ھمین جھت در ارگانھاى انقالبى و در دانشگاھھا بوسیلھ ھمان كسانیكھ سھمیھ   
كم پاشیده شد  حق كم بذر مقاومت و ایستادگى و دفاع از... اند و دانشجویان پیرو خط امام بوده

ً                                     اش تا حدودى آشكار شده است و علنا  خواستار انتخاب رھبر وسیلھ مردم، حذف  كھ نتیجھ                                 
والیت فقیھ و یا مسئول بودن ولى فقیھ در برابر مردم و نظارت بر امور و نھ دخالت و ایجاد 

د كھ كنن وحشت ھیئت حاكمھ نیز از ھمین مخالفین است و فكر مى. دولتى در دولت شدند
توانند در داخل كشور با بگیر و ببندھا صداى مخالفین دستھ اول را خفھ كنند و آنھایى كھ  مى

. ھا دستشان چندان بجایى نخواھد رسید در خارج ھستند با توطئھ و ساخت و پاخت با خارجى
اى از ناحیھ مخالفین داخلى كھ خود از حامیان انقالب بودند و مخالفین  اما خطر ھمھ جانبھ

كنند، جدى  برون مرزى كھ بھ منزلھ صداى مردم و رساندن حقایق بگوش جھانیان عمل مى
 . كنند تر مى است و روز بروز آنھا را منزوى

با وضعیتى كھ این رژیم ناتوان بوجود آورده، ساالنھ دو میلیون جوان بیكار بھ خیل عظیم     
اى نیز  مھ جانبھ است، ھیچ برنامھشود و سانسور و استبداد نیز ھ بیكاران كشور افزوده مى

از اینرو خطر . براى ایجاد و اشتغال جدیدى براى این سپاه عظیم بیكار در دست اجراء نیست
اگر مخالفان درون مرزى و برون مرزى معتقد بھ . تالشى آنھا ھمھ جانبھ و جدى است

حركتى را در یك چھار  آزادى، استقالل و مردم ساالرى باھم كنار بیایند و تفاھم كنند و بنیاد
چوب مشخص كھ ھمھ با آن چھارچوب توافق داشتھ باشند، بریزند و یك تشكیالت جمعى 
قوى دمكراتیك مركب از شخصیتھاى مورد قبول خود بوجود آورند، طولى نخواھد كشید كھ 
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قادر خواھند شد كشور را بھ سوى یك حكومت جمھورى مردم بر مردم واقعى رھبرى كنند و 
بدون وجود چنین تشكیالتى نتیجھ مبارزات در جھت . رمترین وظیفھ تاریخى آنان استاین مب

اھداف اصلى خود قرار نخواھد گرفت و باز اگر امكانى بوجود آید كار بدست قدرت پرستان 
دیگر با شكل و شمایل دیگرى خواھد افتاد و بدینصورت است كھ از نقش و شركت مردم در 

 .شود سود جست ور مىایجاد حركت و سازندگى كش
رسد كھ اگر مخالفین دست بھ ابتكار عمل جدى نزنند و از مماشات و بھ میخ و بھ  بنظر مى   

نعل زدن دست برندارند و یك دستگاه رھبرى جمعى دموكراتیك قوى متشكل از شخصیتھاى 
حذف سالم جامعھ بوجود نیاورند، دیرى نخواھد پایید كھ بكلى خودشان خودشان را از صحنھ 

جامعھ از حركت باز نخواھد ایستاد و مردم ساقط شده از ھستى، سرانجام با . خواھند كرد
اى سر بھ شورش و طغیان بلند خواھند كرد و آنوقت دیگر زمان  ایجاد كوچكترین روزنھ

                                                    ً در ھر حال با بھم پیوستن ھر دو دستھ مخالفان كھ مجموعا  . براى اینان خیلى دیر خواھد بود
اندمانع از این  دھند و از درون خود انقالب نیز جوشیده رژیم انقالب را تشكیل مىاپوزیسیون 

 . شود كھ پوستھ رژیم دیكتاتورى ھمچنان باقى و تغییرناپذیر بماند مى
ھرچھ رژیم بر فشار بر مردم بیفزاید، در برابر موج مخالفان رو بھ گسترش تاب مقابلھ و    

مقابل این موج فزاینده كھ عنقریب بھم خواھند پیوست،  عمل نخواھد داشت و دیر یا زود در
در اكثر انقالبھا با تفاوتھاى زمانى، انقالب بدین . پوستھ رژیم شكستھ و دگرگون خواھد شد

سمت رو بھ حركت بوده است و رژیم انقالب علیرغم دیكتاتورى فردى و یا جمعى باز بسمت 
ھایى كھ بوجود آمده است،  سارت و خرابىرود و با وجود تمام خ جمع گرایى نسبى پیش مى

یك تغییر كلى حاصل از انقالب این است كھ بر عكس گذشتھ، سیاست از رأس جامعھ بھ بدنھ 
آن نفوذ عمیق پیدا كرده است و بدنھ جامعھ بر عكس گذشتھ از حالت خمودى و بى حركتى، 

ر حال زایش است كھ سیاسى و فعال شده و یك رونسانس دینى و دگراندیشى دینى و فكرى د
نتیجھ آن تغییر غیر قابل محاسبھ است و تمام امید تحوالت آتى كشور نیز بھ این تغییر 

کھ گفتھ ھای تازه تری از  جا دارد و بھ موقع استو اینک .  بستگى دارد و خدا داناتر است
ھ متن کھ ب مھم دیگری ل کتاب آشکار شده، عالوه بر نکاتتاریخ انقالب کھ بعد از چاپ او

ّ                                  طرح سر ی چگونگی قبضھ کردن قدرت در انقالب «کتاب افزوده شده است،  و نیز » ۵٧     
باید گفت یا  «و ھمچنین »  آیا آقای خمینی بھ جائی وابستھ بود؟«پاسخ بھ این سئوال کھ 

پایان کتاب افزوده  تاریخ، بھ بھ ترتیب فصل یازدھم و دوازدھم، برای ثبت در»  نباید گفت؟
 .  ودش
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یازدھم فصل  

 

 شد پاشیده پاریس در استبداد بذر
  
مالحظھ شد کھ آقای دکتر یزدی بارھا اعالن کرده بود کھ  ھمچنا نکھ در ھمین اثر   
ایشان تدوین، پیشنھاد و بوسیلۀ آقای خمینی تأیید ھاى سیاسى آقای خمینی توسط  نامھبر

تا اینکھ در . داما اینکھ محتوای این برنامھ چھ بوده، مشخص نشده بو. شده است
کھ دکتر یزدی خاطرات خود را منتشر ساخت، در جلد سوم خاطرات، برنامھ  ١٣٩٣سال

اجر آن را تأیید و تصویب کرده  ،راھبردی سیاسی تدوین شدۀ خود را کھ آقای خمینی ھم
طرح «بعد از مطالعھ خاطرات و طرح راھبردی پیشنھادی، من آن را . بود، انتشار پیدا کرد

ّ   سر ی  نامگذاری کردم زیرا بھ نظر من بھ » ٥٧ گی قبضھ کردن قدرت در انقالبچگون 
ّ      شرحی کھ در زیر  خواھد آمد،  این طرح سر ی کھ  سال بعد از پیروزی انقالب از پرده  ٣٥                                     

بھ منظور . بیرون می افتد، محتوای آن چیزی غیر از بھ انحصار در آوردن قدرت نیست
ً                چھار مقالھ در وبسایتھا قبال  منتشر شده بود،  کاملتر شدن محتوای کتاب این طرح کھ طی                           

  .بھ کتاب افزوده شد

ی طرح ّ  سر   ٥٧ انقالب در قدرت کردن قبضھ چگونگی  

    اتربنابرخاط یزدی دکترابراھیم از جانشین دولت طرح:اول قسمت
 

  : شود قبل از نقد خاطرات دکتر یزدی، دو نکتھ را یاددآوری می  
در انحصار احکم الحاکمین ندن نیت اشخاص نیست کھ آن ای خوانقد خاطرات بھ معن. یکم

گونھ کھ  جستجوی واقعیت است ھمانسعی ناقد، در این نقد، .  اوست  حاکم اصلی ھم. است
: د کھ ھمگان در ایران شاھد آنندتا واقعیت، واقعیت دیگری را باز گوی  واقع شده
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گری  امعھ را گرفتار ویرانانحصارگرى و تمامیت خواھى خارج از نیت و قصد انحصارگر ج
توان  گرچھ با نیت خوب نمی. اولین قربانیان آن نیز، بانیان و راھبران  آن ھستند. کند ھا می

استبداد تمامیت طلب برقرارکرد، اما اگر ھم بدلیل آگاه نبودن از قواعدی کھ قدرت 
انی در کس و کس» نیت خیر«کند و با  بخصوص وقتی تمامیت خواه است از آن پیروی می

پی برقراری دولتی با این ویژگی بگردند، نیت خیر آنھا مانع از عمل قواعد و افزوده شدن 
جامعھ خسارت عظیم انحصارگری را باید . شود مرگ بر مرگ و ویرانی بر ویرانی نمی

ھمچنانکھ جامعھ ما خسارات جبران ناپذیر آن را پرداختھ  و ھنوز ھم . پردازد بپردازد و می
کار ساختھ و اجرا  این راهبھ . ھ نیت نویسنده خاطرات نداردبنابراین، نقد کاری ب. پردازد می

  لذا،. پردازد است کھ می شده
استبداد و انحصارگری کی؟  بذرست کھ نشان داده شود،کھ اکوشش بر آن در این نقد . دوم

آقای فقط بھ بخشھایی از خاطرات پس، . است چھ اشخاصی پاشیده شده در کجا؟ و بوسیلۀ
کار تھیھ شده توسط او و پذیرفتھ شده توسط آقای خمینی  پردازد کھ شرح راه دکتر یزدی می

  .است
شعار مردم ایران کھ بھ انقالب  روی آورده بودند، آزادی، استقالل و جمھوری اسالمی      
یعنی : درپاسخ روزنامھ نگاران کھ جمھوری اسالمی چیست، آقای خمینی گفت. بود

، جمھوری نظیر ھمین جمھوری »میزان رأی مردم است«، »جمھور مردم استوالیت با «
مطلقھ  ھم والیت اما چطور والیت با جمھور مردم است جای خود را بھ والیت، آن. فرانسھ

و اطالعات و یا ذھنیت خود، قلم فرسائی  با فقیھ است داد، اھل قلم و سخن بھ فراخور حال
ناد بھ مدارک موجود، برای درک چرائی و چگونگی بعمل اما مطالعھ بر پایھ اس. اند کرده

درآمدن وارونھ بیان انقالب و اصول استقالل و آزادی و نیز حقوق انسان، بس کم شمار 
در این باره کھ بذر استبداد ازکی؟ و در کجا؟ و بوسیلۀ چھ کس و یا کسانی پاشیده . است

  .ام را نخوانده و نشنیده باشد، من آن است و اگر انجام گرفتھ ای انجام نگرفتھ شد؟ مطالعھ
ً این اثر را قبال  چاپ اول  کسانی کھ     دانند کھ بنابر این اثر، بذر  اند، می همطالعھ کرد               

با استناد بھ چاپ اول این اثر در . است در نوفل لوشاتو پاشیده شدهاستبداد، نھ در تھران کھ 
ھدشان خود شاکھ  رویدادھایا بھ استناد یار نگارنده بوده و اسنادی کھ تا آن زمان در اخت

ی و استبداد، در زمانی پاشیده شدکھ بذر انحصارگری، قدرت طلبام کھ  ام، معلوم کرده بوده
بودند، اما کسی کھ راھکار              ً                   گرچھ تلویحا  بذرپاشان معرفی شده. آقای خمینی در فرانسھ بود
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کار  راه. عرفی نشده بودقبضھ کردن قدرت را در اختیار آقای خمینی گذاشتھ بود، م
است، نیز، شناسائی  سان کھ آقای دکتر یزدی در خاطرات خود، تبیین کرده پیشنھادی نیز آن

آقای دکتر ابراھیم یزدی بارھا گفتھ بود کھ برنامھ سیاسى امام و چگونگى انتقال . نشده بود
  :قدرت توسط اینجانب تھیھ و در اختیار آقای خمینی قرار گرفتھ است

عد از ورود امام بھ پاریس ھمھ براى تقویت روحیھ ملت و ھم پاسخگویى بھ سئواالت ب«  
بسیارى درباره برنامھ سیاسى امام و چگونگى انتقال قدرت الزم بود كھ برنامھ مطرح و 
اعالم شود این برنامھ در ھمان ھفتھ اول ورود امام بھ نفل لوشاتو تھیھ شده بود و بھ 

یت در شوراى انقالب و یا دولت موقت بودند، بھ طور شخصیتھایى كھ نامزد عضو
بدنبال اجراى ھمان برنامھ بود كھ اقدامات اولیھ براى تشكیل . شد خصوصى ارائھ مى

  ) ۵٨٣(» .شوراى انقالب و دولت موقت انجام گرفتھ بود
تا . ولی او، ھر گز، سخنی از محتوای این برنامھ سیاسی  بر زبان و قلم نیاورده بود    

سال  بعد از پیروزی  ٣۵اینکھ خوشبختانھ آقای یزدی خاطرات خود را در چھار جلد حدود 
قبل از شروع این ( .است انقالب، ھم چاپی و ھم در سایت خود، در اختیار ھمگان قرار داده

تمامی نقل  ،فصلدر این : خوانندگان را بھ این نکتھ جلب می کنم توجھبرنامھ سیاسی، 
  . ) الیت بر آن ھا تکیھ شده است از دکتر یزدی است و نھ اینجانب قولھایی کھ با ھای

گفتم ما برای بعد از رفتن . کردم من با امام کھ گفتگو می: در این خاطرات، اومی گوید     
ای برای بعد از رفتن او داریم؟ کلیات  ما چھ برنامھ« : شاه، برنامھ الزم داریم و افزودم

ایشان آنھا را منطقی و عملی . مھ ی راھبردی را، بیان کردمنظراتم و ضرورت داشتن برنا
  ) ٥٨٤(» .دانستند و از من خواستند آنھا را تنظیم کنم

متن برنامھ راھبردی ارائھ شده بھ آقای خمینی کھ  توسط آقای دکتر یزدی آن را در سھ 
  :مرحلھ  تنظیم  و تدوین  کرده  بھ شرح زیر است

  :یزدی بھ آقای خمینی بنابر خاطرات دکتر یزدی کار پیشنھادی آقای دکتر راه
 »﷽  

  رئوس برنامھ  -  بخش اول
) نظام سلطنتی(درشرایط کنونی جنبش،با رشد سریع مبارزات مردم و تزلزل بیش از پیش   

) جمھوری(رژیم شاه، وصول بھ ھدف اولیھ حرکت اسالمی کھ خلع شاه  استقرار حکومت 
 .باشد رد نظر مردم می باشد، طبق برنامھ در مراحل زیر انجام پذیر میاسالمی مو
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جھت بررسی وضعیت کنونی جنبش، . شورای جمعیتشکیل یک گروه و یا  -  مرحلھ اول
 .ایجاد روابط و بررسی و تھیھ تدارکات بھ منظور اجرای مرحلھ دوم

شاه و امکان در دست تا در صورت خلع و فرار . تأسیس و اعالم دولت موقت -  مرحلھ دوم
وظیفھ این دولت موقت . گرفتن قدرت سیاسی و جلوگیری از خالء قدرت سیاسی، عمل نماید

 : انجام
اجرای انتخابات بھ منظور تشکیل مجلس - ٢. رفراندم درباره تعیین تکلیف رژیم سلطنتی - ١ 

قانون انجام انتخابات بر اساس  - ٣. مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید
  .اساسی جدید و انتقال قدرت بھ منتخبین جدید

 .اسالمی بر اساس قانون اساسی جدید) جمھوری(تاسیس حکومت  -  مرحلھ سوم
ِ      بھ طوری کھ در اصل نسخھ  خطی      دیده میشود، در این برنامھ، تنھا یک ) در پیوستھا(                     

اسالمی بر  ریجمھوتأسیس حکومت : در متن پیشنھادی آمده بود. تغییر داده شده است
یک اصالح . در متن اصالح شده کلمھ جمھوری خط خورده است. اساس قانون اساسی جدید

بود کھ بعد از صحبت بھ ھمان » نظام سلطنتی « ھم در سطر اول شده است و  آن حذف
برخی از اصالحات خط خود آقای خمینی است و برخی خط . صورت پیشنھادی باقی  ماند

مورد حکومت اسالمی بحث شد کھ مفھومی عامتر از جمھوری در . حاج سید احمدآقا
مورد نظر و » حکومت اسالمی«در واقع ما نوع » جمھوری اسالمی«اسالمی است با 

اما این بحث بھ جایی نرسید و من . قبول را مشخص می کنیم، کھ خود یک گام بھ جلوست
» . پیشنھاد کردم مرحلھسھ اجرای این برنامھ را در . ھم تسلیم نظر حاج احمد آقا شدم

)٥٨٥ ( 
تأمل در این بخش از خاطرات او تأمل کننده را از دو واقعیت بسیار مھم و تعیین کننده    

  :کند آگاه می
ای ازحکومت اسالمی است و آقای دکتر یزدی با آن  جمھوری اسالمی مرحلھ: نکتھ اول● 

  و. است موافق شده
است، بھ قطع و یقین  ای از آن بوده حکومت اسالمی کھ جمھوری اسالمی مرحھ  ●

زیرا جمھوری یعنی . ایجاد گردد» است والیت با جمھور مردم«توانستھ است برپایھ  نمی
نویسد تسلیم  آقای دکتر یزدی می. تواند داشتھ باشد حلھ بعدی نمیوالیت جمھور مردم و مر

، نیز گویای این است اما بخش دوم طرحی کھ او تھیھ کرده. است نظر حاج احمد آقا شده
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ّ                                    کار مخفی و سر ی، قرار بر استقرار والیت جمھور مردم   واقعیت است کھ در راه             
   :توجھ کنید. است نبوده

 »﷽ 
  بخش دوم تشكیل شورای موقت رھبری

بھ موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران کھ نسبت بھ آقای 
شده است و در جھت تحقق اھداف مراحل کنونی مبارزه، شورایی بھ شرح خمینی ابراز 

 :زیر از طرف آقای خمینی تعیین میگردد
 .نفر میباشد ٧تعداد اعضای این شورا حداقل  - ١ماده  

ازدیاد تعداد اعضاء شورا با نظر و رأی آقای خمینی و یا با پیشنھاد شورا و  - ١تبصره  
 .تصویب آقای خمینی خواھد بود

 .باشد حذف فرد و یا افرادی از این شورا با رأی و نظر آقای خمینی می - ٢تبصره 
 :وظایف و اختیارات شورا بھ شرح زیر است - ٢ماده  
 .اجرای دستورات و تصمیمات آقای خمینی - الف 
 ھماھنگ کردن تمامی فعالیت ھای اسالمی و ایجاد مرکزیت سازمانی و تشکیالتی - ب 
 روابط خارجیایجاد و تنظیم  - ج 
مطالعھ، بررسی و شناسایی افراد واجد صالحیت برای شرکت در دولت احتمالی آینده  - د 
 .ھا برای اجرای مرحلھ ی دوم و ایجاد تدارکات و آمادگی) مرحلھ ی دوم(

ای را تنظیم و برای تصویب  شورا برای چگونگی انجام وظایف خود نظامنامھ - ٣ماده  
 .م می داردنھایی بھ آقای خمینی تقدی

تشکیل این شورا و حدود وظایف و اختیاراتش توسط آقای خمینی بھ تمامی جناحھا  - ٤ماده 
 . و دستھ جات بھ تدریج و بر اساس مصلحت، بھ تشخیص آقای خمینی، معرفی میشود

  .  ھویت برخی از اعضای این شورا مخفی و برخی دیگر علنی اعالم میگردد - ٥ماده 
ای این شورا در داخل کشور و برخی دیگر در خارج از کشور برخی از اعض - ٦ماده 

 .خواھند بود
االمکان در جایی خواھد بود کھ خود آقای خمینی  مرکز عملیات این شورا حتی - ٧ماده  

حضور دارند و ساکن ھستند در صورت عدم امکان منوط بھ رأی شورا با تصویب آقای 
 .خمینی است
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آقای  - بھ فالنی (اعضای شورا و عدم امکان راه حل در موارد اختالف بین  - ٨ماده  
ا رجوع میشود و در صورت عدم امکان اجرای امر منوط بھ اکثریت آراء ب) خمینی

 )  ٥٨٦(».تصویب آقای خمینی است
اما آنچھ در آن مشاھده . العنانی یک شخص، آقای خمینی است این طرح، طرح مطلق   

  شود،  نمی
بدون اطالع و اذن آقای خمینی و تھیھ کننده طرح بھ انقالب روی مردم ایران ھستند کھ . ١

  و. االثر ھستند در این تشکیالت، مردم غایب مفقود. آوردند
است، نیز بالاثر و » والیت با جمھور مردم«شوند،  نقش می بدیھی است وقتی مردم بی. ٢

  و . شود حذف می
گیر آنھا نبود، ھرگاه آنھا بمنزلھ  ھا و شخصیتھای سیاسی کھ ھرگاه مبارزه پی سازمان. ٣

  . االثر ھستند شد، نیز غایب مفقود بدیل وجود نداشتند، انقالب میسر نمی
خاطر  بدین. است» حکومت اسالمی«دوم، توضیح دھنده بخش اول بنابراین، بخش      

). مطلقھ استوالیت فقیھ کھ بنا براین بخش (» یحق شرع«است کھ بنای بخش دوم، بر 
اختیار مطلقی کھ . شود خوانده می» رجوع«ھمان کھ در فقھ، . ردم، رأی اعتماد استرأی م

شود کھ کارش  شود و برای نخستین بار، شورائی تشکیل می بھ آقای خمینی داده می
گوید کھ در خفا، قرار بر   ھای آقای خمینی است، با صراحت تمام می اجرای امر و نھی

  . تاس بوده» والیت جمھور مردم«حذف 
دو . آقای خمینی، یعنی والیت است» حق شرعی«ای  ماده ٨ترتیب، پایھ برنامھ  بدین    

براساس والیت . والیت، یکی والیت او و دیگری والیت جمھور مردم، ناقض یکدیگرند
گویند مردم یکسره  مواد ھشتگانھ می. رسد ای بھ عقل نیز نمی جمھور مردم، چنین برنامھ

و بویژه   ٢و  ١موافق  ماده . پذیرد نھا با دادن رأی اعتماد پایان میکار آ. نقش ھستند بی
حتی شورایی  . این برنامھ، آقای خمینی ھمھ کاره و دیگران مجری اوامر او ھستند ٢ماده 

 -الف « : شود، باید  مجری دستورات آقای خمینی باشد کھ طبق این برنامھ تشکیل می
تصویب نھایی نظامنامھ شورا ھم  با آقای » .یاجرای دستورات و تصمیمات آقای خمین

حدود وظایف و اختیارات شورا  با آقای خمینی و توسط ایشان ھم ). ٣ماده. (خمینی  است
بھ تمامی جناحھا و دستجات بھ تدریج و بر اساس مصلحت، بھ تشخیص آقای خمینی، 

مینی است و بر ، مصلحت سنج ھم آقای خ ٤تازه بر اساس ماده ) ٤ماده .(شود معرفی می
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حل اختالف بین .  شود سنجد، شورا بھ دیگران معرفی می اساس مصلحتی کھ وی می
  ). ٨ماده . (اعضای شورا ھم با آقای خمینی  است

  : نویسد توضیح پیرامون برنامھ راھبردی و گفتگو در باره آن آقای یزدی میدر مقام     
رنامھ گاھی اوقات حاج احمدآقا و آیة در جلسات گفتگو با آقای خمینی در باره این ب«  

باالخره این متن بھ صورتی کھ در این گزارش آمده . کردند اشراقی نیز حضور پیدا می
قبل ازآنکھ بھ بررسی چگونگی اجرای این برنامھ راھبردی بپردازم الزم . است، نھایی شد

  : دانم در باره دو طرح دیگر ھم توضیح بدھم می
اقدام   طرح دومازماندھی نیروھای انقالب در شھرھا و استانھا؛ و چگونگی س  طرح اول

از . ھر دو طرح در ادامھ آمده است. ابتکاری آیتا طالقانی است بعد از آزادی از زندان
یک نسخھ بھ آقای خمینی داده شد، برای رھبران داخل ایران نیز رونوشت  طرح اول

تھیھ  »شوراھا «روھای انقالب تحت عنواناین طرح کھ جھت سازماندھی کل نی. فرستادم
  ای دارد، کھ ضمن آن ویژگی سازماندھی  شده بود مقدمھ

برای مرحلھ جدید انقالب مطرح شده  ایجاد سازماندھی واحددر انقالب ایران و ضرورت 
شتاب انقالب، بیش ازسرعت حرکت ما . البتھ این طرح بھ تصویب نھایی نرسید. است
 ) ٥٨٧(».بود

  :ھ مھم در این قسمت وجود داردچند نکت
ضرورت ایجاد «حتی پیش از آنکھ بدانیم قصد او از سازماندھی واحد چیست، جملھ  - ١

با » سازماندھی واحد«اما . در سر دارد» حزب واحد«گوید کھ  می» سازماندھی واحد
  . کند در تناقض است، خواھیم دید دکتر یزدی این تناقض را چگونھ حل می» شوراھا«
حاج . اند در جلسات گفتگوی راھبردی فقط خود دکتر یزدی و آقای خمینی شرکت داشتھ - ٢

متن نھائی بھ . اند یافتھ نیز گاھی حضور می) داماد آقای خمینی(احمدآقا و آیةهللا اشراقی 
  . صورتی در آمده کھ در فوق ارائھ شده است

اد سازمانی واحد ، بنابر ایج»شوراھا «نیروھای انقالب تحت عنوان«در پوشش  - ٣
» نھضت آزادی«ن سازمان بھ شرحی کھ خواھیم دید، از دید تھیھ کننده طرح، آ. است بوده
از » نھادھای انقالب«آوردن  اال اینکھ با تشکیل حزب جمھوری اسالمی و بدر .است بوده

حکومت موقت، مأموریت ایجاد سازمان واحد را تشکیل دھندگان حزب جمھوری چنگ 
  .اما ناتوان شدندوسرانجام، حزب بھ دستور آقای خمینی منحل شد.ه گرفتنداسالمی برعھد
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و از طرحھای . آقای دکتر یزدی معاون نخست وزیر مأمور تھیھ طرحھای انقالب شد - ٤
شدند و ستون فقرات فقیھ او، دو طرح بھ اجرا درآمدند کھ عامل استقرار والیت مطلقھ 

. گرفتند واحد را برعھده می» سازماندھی«و قضائی این دو، باید نقش بازوان نظامی . آنند
اما سپاه . نھضت آزادی نشد، حزب جمھوری اسالمی شد و برجا نماند» سازماندھی واحد«

  . ھای استبداد فقیھ شدند و دادگاه انقالب ماندند و دو پایھ از پایھ
و با توجھ بھ  دھد این امر کھ آقای دکتر یزدی در خاطرات خود این طرح را انتشار می    

کند کھ طرح اجرا شده و حاصل آن وضعیت کنونی ایران است،  این واقعیت منتشر می
کار او، آقای خمینی و ھرکسی جانشین او  است کھ با راه دانستھ  کند کھ او می معلوم می

. کند در خاطرات، ھیچگونھ انتقادی از طرح خود نمی. کند شود را مدار و محور قدرت می
است و  است برای اینکھ ایرانیان بدانند تاریخ چگونھ جریان یافتھ را منتشر کرده  پس، یا آن

شود او را بانی دولت والیت مطلقھ فقیھ  یا با علم بھ این کھ انتشار این طرح، سبب می
کرد وضعیت جز این  است کھ بگوید ھرگاه طرح را او اجرا می را منتشر کرده بدانند، آن

کند، شق دوم  تگوی آقای دکتر یزدی با آقای کاظمیان معلوم میگف. است شد کھ شده می
ِ        ، در مصاحبھ با آقای کاظمیان کھ در نشریھ  نامھ، ١٣٨٣در سال . است منظور نظر او بوده                                       

جلد در است و بعد آقای یزدی آن را  منتشر شده ١٣٨٣مورخ خرداد و تیر  ٣٠شماره 
  :یشان می پرسد سوم خاطرات خود آورده است، آقای  کاظمیان از ا

متوجھ شدید كھ جریانی كھ دمكرات نیست دارد  ٥٨یعنی شما از سال «: کاظمیان●  
  » خودش را نمایان می كند؟

وی » .بلھ؛ تقابل دو جریان از ھمان روزھای اول بعد از پیروزی آغاز شد« :دکتر یزدی  
توانیم با آنھا کار کنیم و  نمیمنجر بھ این شد کھ آرام آرام فھمیدیم « افزاید کھ بلھ سرانجام  می

. قدرت دست آقای خمینی بود و آن ھا ھم مجری نظرات. ای نبودیم ما کاره. باید کنار برویم
 )٥٨٨(» .این را باید بفھمیم

و اینکھ قدرت دست آقای خمینی بود و آن ھا ھمھ باید مجری نظرات آقای خمینی باشند،    
 ٨برنامھ  ٨و  ٤،  ٣، و بند الف و ب و د، ماده ١ماده  ٢و١چیزی غیر از عمل بھ تبصره 

. کاری بود کھ آقای یزدی خود آن را آماده و در اختیار گذاشتھ بود ھمان راه. ای نبود ماده
آمد را  شد، وضعیت دیگری پیش می پندارد ھرگاه او متصدی اجرای طرح می اما اگر او می

مایھ طرح قدرت است و در . ت گذاشتتوان بھ پای ناآگاھی او از روال کار قدر حداقل می
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ای برقرارکند کھ، در  است میان انسان و قدرت رابطھ کس موفق نشده طول تاریخ بشر، ھیچ
دلیل آن . است ھمواره انسان وسیلھ دست قدرت شده. آن، قدرت وسیلھ دست انسان بگردد

و زور تضاد پدید در این رابطھ، میان انسان . است کھ قدرت رابطھ زور با زور است نیز این
اوی شود کھ مس بسود زور حل می. آید و این تضاد ممکن نیست بسود انسان حل شود می

کھ طرح او را ناقص نگذاشتھ باشیم، مقصود او را  و برای این .با تخریب شدن انسان است
، ارگان نھضت آزادی خارج از کشور »پیام مجاھد« دو نمونھ از » سازماندھی واحد«از 
ّ                و اال  ھدف از انتشار  آورم  می  ده سال با اتحادیھ«، بھ شرحی کھ در کتاب »پیام مجاھد«    

و بھ انحصار در آوردن  قدرت در خارج از کشور بود آورده شده، قبضھ کردن » درآلمان
)٥٨٩: (  
از عام ترین وجھ اشتراک تمام انقالبات  –و تشکل تمامی نیروھا تحت یک رھبری واحد «  

م اکنون این وحدت نیروھا در تحت سلطھ ایدئولوژی اسالمی بوجود آمده در ایران ھ.  است
  )  ٥٩٠(»  است

  و :نھضت آزادی است"  سلطھ ایدئولوژی " و" رھبری واحد"  این  
نھضت آزادی ایران برای اولین بار سازمان و حرکتی می شود کھ کلیھ نیروھا، از «     

کلیھ عناصر ملی را ...پشتیبانی می کنند اسالمی و غیر اسالمی آنرا پذیرفتھ و از آن
  ) ٥٩١(» .وآن ھا راحول محور نھضت آزادی متشکل می سازد. دربرمیگیرد

دھد چرائی حذف شدن او و نھضت آزادی را  سان، طرح دکتر یزدی ھم توضیح می بدین    
ئھ کار والیت جمھور مردم و ارا دھد رویاروئی طرفداران راه توسط خمینی و ھم توضیح می

اگر اولی مخفی بود، دومی علنی بود و ھر روز، از زبان . کنندگان بیان استقالل و آزادی را
  :دادند شد و آنان در جھان انتشار می نگاران اظھار می آقای خمینی خطاب بھ روزنامھ

دھد چرائی حذف دکتر یزدی و نھضت آزادی را زیرا طرح قدرتمداری  طرح توضیح می. ١
راست بخواھی، مقدمات . سپرد شود، بھ طراح آن نمی مدار قدرت می را کسی کھ محور و

داند اجرای  زیرا می. کند شود و سپس از آنھا خلع ید می  بدست او و سازمانش انجام می
کامل طرح را بھ طراح و سازمان سیاسی او سپردن، دادن گوشت قدرت بھ دھان گربھ 

کرد، در  اند، تأمل می طرح را اجرا کرده ھائی کھ این اگر آقای دکتر یزدی در رژیم. است
این کار را نکرد و او و . دھد یافت کھ خود و سازمانش را در معرض حذف قرار می می

  و. سازمانش حذف شدند
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خمینی ھور مردم و میزان رأی مردم است و باتوجھ بھ تضاد این طرح با والیت جم. ٢
معروف » بیان پاریس«، آنچھ بھ )مواضع آقای خمینی در نوفل لوشاتو(پیرو مردم است 

صدر  در این باره، آقای بنی. تواند حاصل فکر آقایان دکتر یزدی و خمینی باشد شد، نمی
مراجعھ شد، آقای خمینی بھ او  مربوط می است در آنچھ بھ تئوری و نظر و فکر راھنما گفتھ
  :خواندنی است طھدر این راب پاسخ آقای دکتر یزدی بھ پرسش آقای کاظیمان. است کرده می
خمینی  - بنی صدر می گوید كھ آقای . بگذارید در اینجا پرسشی را مطرح كنم: کاظمیان«● 

در پاریس مشورت ھای نظری و تئوریک را با او انجام می دادند اما كارھای عملی را بھ 
   »این درست است؟. شما سپرده بودند

  :ایشان چنین پاسخ می دھد
کارھای عملی یعنی چھ؟ در نوفل لوشاتو مسؤولیت ! زی نیستنھ، چنین چی«: دکتر یزدی 

ً                      اصال  ما در آن کارھا دخالت . کارھای اجرایی یا عملی با مرحوم مھدی عراقی بود    
ً     مثال  پیش . کردم ھا صحبت می اما من با آیت هللا پیش از انجام دیدارھا و مصاحبھ. کردیم  نمی    

ریکا من برای ایشان توضیح دادم کھ این از اولین مصاحبھ آقای خمینی با تلویزیون آم
ھا چیست و ما باید چھ  تلویزیون بھ چھ گروھی تعلق دارد، رابطھ اش با صیھونیست

نفر از جوانان و  ١٥- ١٦عالوه بر این ما ... میلیون بیننده دارد و ٣١موضعی داشتھ باشیم، 
آنھا تمام روزنامھ . بودیم آورده  - دانشجویان ایرانی را از آمریکا و اروپا بھ نوفل لوشاتو 

ھای مھم دنیا را ھر روز مطالعھ کرده و یک گزارش سیاسی از مھمترین وقایع ایران، 
ھمھ ی آنھایی کھ در آن جا بودند می دانند کھ صبح ھای زود . منطقھ و جھان تھیھ می کردند

. می زدیمکھ کوچھ ھا خلوت بود، باایشان می رفتم و در کوچھ باغ ھای نوفل لوشاتو قدم 
  )٥٩٢(» .بحث می کردیم

: و جرئت گفتن این حقیقت را ندارد کھ حتی بگویددر این پاسخ، او نگران است     
صدر و دکتر یزدی  شد و درھیأتی کھ بنی پرسشھای روزنامھ نگاران از آنھا گرفتھ می

 ھا را در پاسخ بھ پرسشھایشد و آقای خمینی، آن پاسخ عضو آن بودند، پاسخ تھیھ می
مطلع کردن آقای خمینی از ھویت یک تلویزیون یا روزنامھ، یک . کرد خبرنگاران بازگو می

این کار دیگر است کھ آقای خمینی از . کار است و تھیھ پاسخ برای پرسشھا کاری دیگر
  .  صدرخواستھ بود آقای بنی

دکتر ھم از آقای » بیان پارس«من فرض را بر این می گذارم کھ . فرض محال محال نیست
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ان را تھیھ می کرده، نبوده یزدی است  و بنی صدر در ھیأتی  کھ پاسخ پرسشھای خبرنگار
در این . ھمچنان کھ خودش بھ آقای کاظمیان می گوید، ھمھ در اختیار او بوده استاست، 

ّ                                        صورت آقای دکتر یزدی در خفا طرح سر ی قبضھ کردن قدرت را تھیھ و بھ دست آقای                                  
میزان رأی «، »والیت با جمھور مردم است«: را کھ» بیان پاریس« خمینی می دھد، آیا آن

باید اختیارات دست مردم باشد «، »جمھوری نظیر ھمین جمھوری فرانسھ«، »مردم است
من برای خودم نقشی جز ھدایت ملت و «،  »مقدرات ھر کس باید دست خودش باشد...

ان ناظر و ھادى مجریان امور آن. علما خود حكومت نخواھند كرد«، »حکومت بر نمی گیرم
باشند این حكومت در ھمھ مراتب خود متكى بھ آراء مردم و تحت نظارت و ارزیابى و  مى

                                                   ً    کھ  ملت ایران را بھ میدان انقالب کشاند، می تواند اصال  از ...و» .انتقاد عمومى خواھد بود
ّ                            در  خفا  طرح سر ی  قبضھ کردن قدرت را تھیھ ک! و اگر آری! او باشد؟ آشکار ردن و در               

 ! انت بھ خود و ملت ایران نیست؟آیا اینگونھ عمل کردن خی ،را» بیان پاریس«و در علن 
  و باز ھرگاه فرض کنیم، این اطالع را نداشتیم، طرحی کھ آقای دکتر یزدی انتشار داده
است، ھم با والیت جمھور مردم و ھم با استقالل و آزادی ھر شھروند ایرانی و ھم با 

طرح . ناپذیر دارد الل و آزادی ملت ایران و سازماندھی بر وفق این اصول تضاد آشتیاستق
  .نھ از آقای خمینی و نھ از آقای دکتر یزدی است » بیان پاریس«گوید  خود می

در خاطرات آقای دکتر یزدی، از بیان و سازماندھی گویای والیت جمھور مردم  کھ در علن 
و جھان، از زبان آقای خمینی بیان می شد، نسبت بھ آن، و نزد افکار عمومی ملت ایران 

است و تنھا بھ طرح شورای انقالبی پرداختھ است کھ آیت هللا طالقانی در کار  سکوت کرده 
  .دارند کھ در قسمت دوم بھ آن پرداختھ خواھد شد تشکیل آن بود و او را از این کار باز می

    

 پاریس در طالقانی از لعم ابتکار شدن وخارج ھمھ حذف تصمیم - ٢ 
  

 –اما آقای خمینی در نوفل لوشاتو، روزانھ با خبرنگاران روزنامھ و رادیو       
ھا، در موارد گوناگون،  در این مصاحبھ. کرد جھان مصاحبھ می نھای کشورھایتلویزیو

ان عنو» بیان انقالب«ھا  مجموع پاسخ. گفت آورد، باز می آنچھ را انقالب باید بھ ارمغان می
این بیان کھ سانسور شد و ھمچنان در سانسور است، تعھد او در حضور جھانیان بھ . یافت

مردم ایران و انقالبشان و اسالمی بود کھ بنا بر این بیان، والیت را متعلق بھ جمھور مردم 
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چون . و مروج استقالل و آزادی و حقوق انسان و رشد بر پایھ عدالت بود. شناخت می
مردم : گویند انقالب از آن اطالع ندارند، توجیھ کنندگان استبداد فقیھ مینسلھای بعد از 

با این جملھ، بار گناه را از دوش . خواھند دانستند چھ می خواھند اما نمی دانستند چھ نمی می
. گذارند دارند و بر دوش مردم می آقای خمینی و ھمکاران روحانی و غیر روحانی او بر می

تواند  ھرکس خاطرات او را بخواند نمی. زدی، از این بیان ھیچ نیستدر کتاب آقای دکتر ی
  . بفھمد مردم ایران برای کدام ھدفھا انقالب کردند

ّ                    با برنامھ و سازماندھی  سر ی آقای دکتری یزدی  » بیان پاریس«و یا »  بیان انقالب«البتھ                          
از جملھ، نمونھ . د،  در تضاد است و اصال خوانائی ندار –کھ در قسمت اول بررسی شد  –

و البتھ مانع از اجرای . بست ھایی از تعھدھای آقای خمینی، کھ راه را بر تجدید استبداد می
کاره  ھیچ ک مستبد ھمھ کاره و مردم ایران راشد کھ آقای خمینی را ی سازماندھی می

کھ در را  بعنوان مشت نمونھ خروار، سخنان او و نیز سازماندھی متناسب بھ آن . گرداند می
  :آورم نوفل لوشاتو بھ او پیشنھاد شد، می

  

 پاریس بیان .الف
  
  : کنند تمام مردم در رھبری شرکت می. ١
جامعھ «و ) ٥٩٣(» ...اند نھضت ما قائم بھ شخص نیست ھمھ ملت رھبرند و بیدار شده« 

فردا، جامعھ ارزیاب و منتقدى خواھد بود كھ در آن تمام مردم در رھبرى امور خویش 
  )٥٩٤( .»ت خواھند جستشرك
مردم در رھبری امور خویش « و »ملت رھبرند و نھضت ما قائم بھ شخص نیست«    

والیت با «از . گذارد ، محلی برای صاحب اختیاری فقیھ بر مردم نمی»کنند شرکت می
چراکھ والیت با جمھور مردم مانع از آن نیست کھ .  قوی تر است» جمھور مردم است
اما بنابر این قول، مردم در رھبری امور خویش . ھبران انتخاب کنندمردم برای خود ر

داند، بنا بر روایت آقای دکتر  کسی کھ با این صراحت مردم را رھبر می. کنند شرکت می
است کھ او را فعال مایشاء و مردم را مطیع  یزدی، در حفا، با سازماندھی موافقت کرده

کند و گویای نقض  چھ بھ عمل درآمد، تصدیق میمدعای آقای دکتر یزدی را آن. شناسد می
   .عھد صریح آقای خمینی است



٥٢٧     

  

  :اصل بر استقالل و آزادی است. ٢ 
را آزادى و  در جمھورى اسالمى ھر گونھ ستم و زورگویى محكوم است و جاى آن«     

 )      ٥٩٥(»گیرد استقالل مى
  :خمینی و روحانیان نقشی در دولت نخواھند داشت. ٣
در مورد رژیم، جمھورى كھ شما مىخواھید تشكیل دھید، اسالمی خواھد بود، : رنگارخب«   

  بنابراین آیا خواھید پذیرفت كھ در رأس آن قرار گیرید؟
مردم ھستند كھ باید افراد كاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب كنند و مسئولیت «: خمینی

انم در این تشكیالت مسئولیت خاصى تو نمى" امور را بدست آنان بسپارند ولیكن من شخصا
را بپذیرم و در عین حال ھمیشھ دركنار مردم ناظر بر اوضاع ھستم و وظیفھ ارشادى خود 

آنان ناظر و ھادى مجریان . علما خود حكومت نخواھند كرد«و ) ٥٩٦( »دھم را انجام مى
ارت و باشند این حكومت در ھمھ مراتب خود متكى بھ آراء مردم و تحت نظ امور مى

  ).٥٩٧. (»ارزیابى و انتقاد عمومى خواھد بود
باید اختیارات دست مردم باشد و ھر آدم عاقلى این را قبول دارد كھ مقدرات ھر كس «    

  )٥٩٨(.»باید در دست خودش باشد
ھر آدم عاقلی قبول دارد کھ مقدرات ھرکس باید دست خودش باشد کجا و والیت مطلقھ       

کرد کھ اختیار باید دست مردم باشد و  او  ینی در برابر دنیا، تعھد میآقای خم! فقیھ کجا
  . کند علماء نیز حکومت نخواھند کرد شود و بھ نظارت بسنده می وارد دولت نمی

  :ھا را ندارد دولت حق دخالت در رسانھ. ٤
 بنظر من رادیو و تلویزیون و مطبوعات باید در خدمت ملت باشد و دولتھا حق نظارت«    

تحمیق ملت از كجا صادر مى شود كھ ھمین اسم را باید . شود تحمیق كرد ملت را نمى. ندارند
دولت حق نظارت ندارد و شما باید آزادانھ كار كنید و حق خود را . بھ خود او گذاشت

  )   ٥٩٩(» . مطبوعات در نشر ھمھ حقایق و واقعیات آزادند«و »  .بگیرید
  :آزادی عقیده و احزاب. ٥

« و  ) ٦٠٠.(»جناحھاى سیاسى در حكومت اسالمى در اظھار عقاید خود آزادند«    
ھمھ : رابطھ این جنبش با احزاب و گروھھاى مختلف چگونھ است؟ خمینی: خبرنگار

  )    ٦٠١(» .دھیم گروھھا در بیان عقاید خود آزادند ولكن خیانت را اجازه نمى
  :آزادی مذھبی. ٦
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اقلیتھاى مذھبى آزادى بطور كامل ھست و ھركس مىتواند براى ھمھ : آزادى مذھبى«    
و اسالم جواب ھمھ عقاید را بعھده دارد و دولت اسالمى تمام . اظھار عقیده خودش را بكند

  ).      ٦٠٢.(منطقھا را با منطق جواب خواھد داد
  :استقالل استقالل از سلطھ داخلی و خارجی است. ٧

 .دھند زادى واستقالل ارزش قائلندكھ اینگونھ خون مىببینیدمردم ایران چقدربراى آ«    
برنامھ سیاسى ما ابتدا آزادى، دمكراسى حقیقى و استقالل بھ تمام معنى و قطع « و ) ٦٠٣(

در مرحلھ اول ھدف «   و )٦٠٤(   »ایادى دولتھائى كھ تصرفاتى در داخل مملكت كرده اند
اخلى متكى بھ خارج است و بیرون مستقل نمودن كشور و قطع ایادى و سلطھ خارجى و د

راندن استعمارگران و استثمارگران ھركھ باشد و اختصاص دادن مخازن و منابع كشور بھ 
ً                 مردم رنج كشیده و در فقر و بیمارى غوطھ خورده كھ قرنھا، خصوصا  قرن حاضر بواسطھ                                                             

را رژیمھاى  اند و تمام مخازن و ثروت كشور كجرویھاى رژیمھا با ھمھ بدبختیھا مواجھ بوده
» .ھایى كھ درخدمت آنابوده اند ریختھ است فاسد ازبین برده و بھ جیب خارجیھا یا داخلى

)٦٠٥ (      
  :ھای فشار و اختناق از میان خواھند رفت دستگاه. ٨

جامعھ آینده ما، جامعھ آزادى خواھد بود و ھمھ نھادھاى فشار و اختناق و ھمچنین «    
ما ساواك و تمامى سازمانھاى امنیتى ضد مردم « و ) ٦٠٦. (»تاستثمار از میان خواھد رف

را منحل خواھیم كرد، آگاھى مردم و مشاركت و نظارت ھمگانى آنھا با حكومت منتخب 
  )٦٠٧( .»خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعھ مىباشد

  :نظام اجتماعی بدون سلطھ و استثمار. ٩
  )  ٦٠٨. (»ان مسلمان و غیر مسلمان قرار نداده استخدا ھرگز سلطھ براى انس«    

  :تواند رئیس جمھو بشود زنان حقوق برابر با مردان دارند و زن می. ١٠
از نظر حقوق انسانی تفاوتی میان زن و مرد نیست زیرا ھر دو انسانند و زن حق «      

دادن و حق  و زنان ما حق رأى«  و نیز »دخالت در سرنوشت خویش را ھمچون مرد دارد
آزادیھاى زنان ھمانند آزادیھاى  ان در انتخاب شغل وو زن) ٦٠٩(» انتخاب شدن دارند

زنھا آزاد ھستند و در تحصیل ھم آزاد ھستند و دركارھاى دیگر ھم آزاد « :مردان ھستند
  )      ٦١٠(» حاال است كھ نھ زن آزاد است و نھ مرد. ھستند ھمانطور كھ مردھا آزادند

  :ل دستگاه قضائی و منزلت قضائی شھرونداناستقال. ١١
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 .قاضى باید در رئیس و فرد عادى یكسان بنگرد و حكمش درباره ھمھ یكسان اجرا شود    
در حکومت اسالمی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشتھ باشد پیش قاضی می «

را حاضر می کند و او  ھم حاضر می ) شخص اول مملکت(رود و قاضی او را 
اما براى اینكھ این استقالل قوه قضائی واقعیت پیدا كند، نباید  اشخاص ). ٦١١:(»شود

مجازات اشخاص جنایتكار و مجرم بعد از اثبات ... « :متعارف بھ مجازات مجرمان نپردازند
و در زندان نیز نباید با زندانى بدرفتارى ). ٦١٢(با محاكم صاحلھ است نھ با اشخاص جنایت
راى كسى كھ گناه ندارد یك ساعت حبس قائل نیست، آنھا ھم كھ گناھكارند یك اسالم ب« :شود

و بارھا تکرار کرد قاضی  )٦١٣.(فحش نباید بھشان بدھند، یك سیلى نباید بھشان بزنند
مأموریت داد زندانیان » قاضی«، بھ سھ ١٣٦٧باوجود این، در تابستان . مستقل است

حکومیت خود، اگر بر سر موضع  خود بودند، محکوم شده و در حال گذرراندن دوران م
ترین سازمان چماقداری را  و خود بزرگ. اعدام کنند و آنھا زندانیان را قتل عام کردند

  . تأسیس کرد
ّ   ، با سازماندھی سر ی پذیرفتھ بودن و آشکارا بیان و در علتعھد ھای فوق کھ آقای خمینی                    

بنا بر آن است کھ  سازماندھی موافقت کرده  ادر خفا، بآقای دکتر یزدی تھیھ کرده و او  کھ
شناسد، در تناقض کامل و روشن است و  او را فعال مایشاء و مردم را مطیع می ،طرح

ّ                     ماندھی سر ی آقای دکتر یزدی استآنچھ بھ عمل درآمد، ھمان طرح ساز کھ خود گویای          
جھانیان آن  نقض عھد صریح  و وفای بھ عھدی است کھ آقای خمینی آشکارا و در برابر

ّ                      روشن است کھ با راه کار سر ی آقای دکتر یزدی  نمی.  را پذیرفت ِ  توانست والیت از آن                                            
من بعید می دانم کھ در آن زمان آقای دکتر یزدی متوجھ این امر بدیھی .  جمھور مردم باشد

  .و روشن نبوده است
نھا برنامھ پیشنھادی است، ت برنامھ و سازماندھی کھ آقای یزدی در خاطرات خود آورده     
نوع دیگری از سازمان دھی بود کھ آقای خمینی آشکارا و »  بیان پاریس«از جملھ .  نبود

   .در علن در برابر جھانیان اعالن داشتھ است
کند مرحوم طالقانی نیز در حال تشکیل شورای انقالب  خاطرات دکتر یزدی معلوم می   

است ھرچھ زودتر شورای انقالب  الزم بودهوبرای جلوگیری از تشکیل آن، . است بوده
اما اگرازبیان پاریس وطرحھای دیگری کھ البد بھ آقای خمینی ارائھ شدند،  .تشکیل شود

درعوض، طرح سازماندھی دیگری کھ آقای . درخاطرات آقای دکتر یزدی، ھیچ نیست
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  :و ھستطالقانی در کار اجرای آن بود و چگونگی جلوگیری از اجرا شدنش در خاطرات ا
  

  طالقانی هللا آیت طرح اجرای شدن مانع چگونگی  -ب
  
چگونگی خارج کردن ابتکار ایجاد شورای انقالب از آیت هللا طالقانی کھ در این بخش  

وقتی فھمیده و مطلع شدند کھ آیت هللا طالقانی در  توضیح داده می شود، چنین است کھ
ار ایجاد آن از وی گرفتھ شد و از ترس ابتک. صدد ایجاد شورای انقالب با شرکت ھمھ است

شورای عضو او تشکیل شورای انقالب موازی با شورای انقالب امری آقای خمینی ابتدا 
  .شد آن و سپس رئیسانقالب 

  

  طالقانی آقای دست از عمل ابتکار گرفتن - ١
   

ملی جبھھ  ضومرحوم طالقانی ھم بھ این بھانھ کھ وی ع در بدو تشکیل شورای انقالب،   
بنابر خاطرات آقای دکتر یزدی، آقای . است است، از عضویت در شورای انقالب معاف بوده

  :است خمینی گفتھ بوده
آقای گویا بھ آقا گفتھ بودند کھ  - ایشان توجھ کنند کھ حسابشان را از جبھھ ملی جدا کند «

نی ھیچ وقت من برای ایشان توضیح دادم کھ آیتا طالقا!! طالقانی عضو جبھھ ملی است
  )  ٦١٤(» است عضو جبھھ ملی نبوده

ھم در تشکیل جبھھ ملی دوم، بھ عضویت آن پذیرفتھ شد نخست بدانیم کھ آقای طالقانی    
و ھم عضو کنگره جبھھ ملی بود و ھم او یکی از منتخبان کنگره برای عضویت در 

ای  از نو جبھھ در دوران انقالب،. اما جبھھ دوم از میان رفت. شورای جبھھ ملی بود
آیا وقتی آقای خمینی در : و سپس این سئوال. تشکیل شد کھ مرحوم طالقانی عضو آن نبود

زمینھ آن در پاریس  »جبھھ ملی از امروز مرتد است«اعالم کرد  ٦٠خرداد  ٢٥روز 
دانیم قرار بر حذف جبھھ ملی و سکان داری دولت و قدرت  فراھم نشده بود؟ وقتی می

ی کھ ابتدا از هللا طالقان اما  بھ چھ علت آیت.  است ھا بوده و نھضتیتوسط روحانیون 
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  بوده، بھ شورای انقالب فراخواند شده است؟شورای انقالب حذف 
  

  انقالب شورای از طالقانی هللا آیت حذف.١٫٢
    
  :نویسد آقای دکتر یزدی می  

دكتر فریدون ، آقای یطالقانھمزمان با این فعالیتھا و قبل از وصول گزارش آقای «     
آقای  مھندس « از تھران تلفن زد و گفت کھ ) ٢٢/١٢/٧٨( ٥٧آذر  ٢٧در   سحابی

است و لیست اسامی كھ در آنجا، آقای مھندس بازرگان  بازرگان از طرف آقا پیغامی آورده
اند كھ نام آقای طالقانی در آن نیست، چرا چنین شده است؟ این  است متوجھ شده بھ آقا داده

وی گفت كھ وزن سیاسی آقای طالقانی . است سألھ موجب سوء تعبیرات و ناراحتیھا شدهم
بھ ھر حال گفت كھ اگر فكری نشود ممكن . در اینجا، از مجموع روحانیت سنگین تر است

بھ عالوه چون آقای طالقانی از برنامھ سیاسی آقای خمینی و . است ایجاد اختالف شود
خبر است، اگر بھ سرعت فكری برای این كار  حال تأسیس بیفعالیتھای شورای انقالب در 

  » .                  ً                    نشود ممكن است بعدا  ضایعاتی بھ بار آورد
اما اینکھ در لیست تھیھ و پیشنھاد شده آقای مھندس بازرگان، نام آقای طالقانی نیامده بود «    

زندان ھنوز در  مرحوم طالقانیبھ پاریس آمد  مھندس بازرگاندر زمانی کھ . علت داشت
دانم و بھ یاد دارم دلیل  ایشان در ھشتم آبان ماه از زندان آزاد شدند، تا آنجا کھ من می. بود

  ) ۶١۵(» دیگری نداشت
  

دلیل « گوید حذف آقای طالقانی از لیست شورای انقالب  آقای دکتر یزدی می: توجھ● 
ا ایران فردا در اما قول او با آنچھ کھ وی و مھندس سحابی در مصاحبھ ب .»دیگری نداشت

ً           ، گفتھ اند کامال  متفاوت است١٣٧٧بھمن  یکی شقاقی کھ در : اند در آنجا، دو دلیل گفتھ.                
بارۀ مجاھدین و  اتفاق افتاده بود و موضع آقای طالقانی در ۵۵و  ۵۴زندان در سال 

دالیل حذف آیت هللا . استطالقانی نزد خمینی کھ او عضو جبھھ ملی دیگری سعایت از 
بھ شرح زیر آمده   -  قابل مشاھدهچاپ نیز ھمین ادر  ،چاپ اول آمدهدر کھ  –ی طالقان
  : است
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هللا طالقانى  هللا سحابى و ھم آقاى دكتر یزدى از آیت بنا بھ روایت آقاى مھندس عزت«     
شود  بھ روایت مھندس سحابى وقتى از وى پرسیده مى. نزد آقاى خمینى سعایت شده بود

 :دھد اولیھ شوراى انقالب نام آقاى طالقانى نبوده است؟ پاسخ مىكھ چرا در انتخاب 
و  ۵۴در زندان اوین از سال . علت آن ریشھ در زندان داشت. را اول تحقیق نكردم علت آن" 

سیاسى یك بگو و مگو و  - در میان زندانیھاى مذھبى . آن داستان مجاھدین اتفاق افتاد ۵۵
گفتند كھ ما از ناحیھ این روشنفكران  فت كھ یك عده مىگر شقاقى بود و از اینجا سرچمشھ مى

بنابراین بایدرھبرى مبارزه . ایم بھ اینھا اعتماد نداریم مذھبى یا گروھھاى مسلح ضربھ خورده
گفت رھبرى انقالب بھ طور  مى. آقاى طالقانى این نظررا قبول نداشت.دست روحانیان باشد

ودند، جلو افتادند، ھرچند یك عده روحانى ھم در طبیعى دست آنھایى باید باشد كھ پیشتاز ب
اند، اینھا را از انقالب  اى اشتباه كاریھایى كرده توانیم بھ دلیل اینكھ عده ما نمى. میان آنھا بود

این كدورت از آن زمان بین ... در این زمینھ یك اختالف و كدورتى بین آنھا بود. جدا كنیم
اى انقالب را تشكیل دادند، پیش امام رفتھ بودند و اسم بنابراین وقتى شور. آنھا وجود داشت

 )۴٩٠"(آقاى طالقانى را نیاورده بودند
روایت آقاى دكتر یزدى وجھھ دیگر از سعایت از آقاى طالقانى نزد آقاى خمینى حكایت      
اند كھ چھ كسانى سعایت  آقاى مھندس سحابى و دكتر یزدى معلوم نكرده. دارد
بھ خاطر اقدام آقاى طالقانى براى تشكیل شوراى انقالب و ترس از این سرانجام .اند كرده

 :مسئلھ كھ موجب نگرانى شده بود، بھ عضویت شوراى انقالب درآمدند
آقاى فریدون سحابى بھ من زنگ زد و نگرانى دوستان را اطالع داد و اینكھ ممكن «     

زه از زندان آزاد شده است در صدد چرا كھ مرحوم طالقانى كھ تا. است حادثھ بدى اتفاق افتد
مرحوم طالقانى بعد از آزادى از زندان بھ دلیل موقعیتى . باشد تشكیل یك شوراى انقالب مى

كھ داشتند نمایندگان ھمھ گروھھا را دعوت كرده بودند بھ یك گردھمایى براى تشكیل یك 
 شوراى انقالب

 انقالب است؟ شاید اطالع نداشتند كھ چنین حركتى موازى شوراى: س  
اطالع نداشتند و بھ ابتكار خودشان تشكیل یك چنین شورایى را شروع . بلھ: دكتر یزدى 

كرده بودند و از نمایندگان ھمھ احزاب، حزب مردم ایران، جاما، جمعیت خداپرستان 
جمع شده بودند كھ یك ھستھ ... سوسیالیست، حزب ایران، جبھھ ملى، نھضت آزادى و

مرحوم دكتر سامى ھم دبیر این جلسھ بود و صورت جلسات را . اورندمركزى بھ وجود بی
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 .شامل موضوعات و اسامى اشخاص و احزاب ھمھ را نوشتھ است
اطالع بوده بھ دكتر یدهللا سحابى و  مرحوم طالقانى چون از تشكیل شوراى انقالب بى   

دكتر سحابى و  دھد و در نتیجھ مھندس بازرگان ھم پیشنھاد مشاركت در آن جلسھ را مى
زیرا از یك سو قرار بوده كھ تشكیل شوراى . گیرند مھندس بازرگان در معذوریتى قرار مى

انقالب بھ صورت مخفى باشد و ناگزیر این آقایان بنابھ تعھد اخالقى كھ داشتند بھ مرحوم 
ً                        من مطلب را عینا  با آقاى خمینى مطرح كردم. طالقانى چیزى نگفتھ بودند جالب است كھ .                

این " گویند آقاى طالقانى عضو شوراى جبھھ ملى است مى: " اولین واكنش ایشان این بود كھ
ً                                                   داد كھ اوال  مسئلھ دعوت از ایشان بھ شوراى انقالب مطرح شده است و  اظھار نظر نشان مى           

من براى ایشان توضیح دادم كھ مرحوم طالقانى در جبھھ . اند كسانى كھ چنین جوابى را داده
اند ولى عضو مؤسس نھضت  بھ عنوان عضو شوراى جبھھ ملى بوده ۴٠ر سال ملى دوم د
: درجواب گفتند. كنم اآلن دیگر ایشان عضو جبھھ ملى باشند تصور نمى. باشند آزادى مى

من بھ مرحوم طالقانى تلفن . حاال شما بپرسید. درھرصورت بھ من این جورى گفتھ شده است
در پاسخ گفتند كھ بعد از آزادى اخیر از زندان نھ . مكردم و از ایشان این موضع را پرسید

براى اینكھ بتوانم ھمھ نیروھا را جمع كنم . عضو شوراى نھضت آزادى ھستم و نھ جبھھ ملى
من این . ام را انجام بدھم توانم وظیفھ فكر كردم بھ ھیچ حزب و گروھى وابستھ نباشم بھتر مى

پس حاال كھ این : ایشان گفتند. خمینى انتقال دادمبھ آقاى . مكالمھ تلفنى را ضبط كرده بودم
جورى است شما یك تلفن بھ مطھرى بزن كھ از طالقانى دعوت كند و یك تلفن ھم بھ طالقانى 

این تلفنھا انجام شد و بھ این ترتیب آقاى طالقانى ھم بھ . بزن كھ دعوت مطھرى را بپذیرد
 )...۴٩١".(عضویت شوراى انقالب درآمدند

كھ مصادف با محرم بود مرحوم طالقانى با مشورت دفتر خود  ۵٧ذر ماه سال در آ    
تصمیم بھ برگزارى تظاھرات و راھپیمایى در روز تاسوعا و عاشورا گرفتند و پس از اینكھ 
از این تصمیم آقاى طالقانى روحانیون شوراى انقالب با خبر شدند، با وى تماس گرفتند و 

ھ حقوق بشر و شوراى انقالب یك كمیتھ ھمآھنگى تشكیل شد از دفتر آقاى طالقانى و كمیت
طرفھ اینكھ ھنوز آقاى . كھ تظاھرات و راھپیمایى تاسوعا و عاشورا را سازماندھى كند

طالقانى از وجود شوراى انقالب اطالعى ندارد و آقایان روحانى عضو شوراى انقالب 
 ..)..۴٩٢(.گیرند ھاى تھران با وى تماس مى بعنوان روحانى

دم ایران، جاما، جمعیت خداپرستان آقاى طالقانى ازنمایندگان ھمھ احزاب، حزب مر   
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براى گردھمآیى جھت تشكیل ... سوسیالیست، حزب ایران، جبھھ ملى، نھضت آزادى و
شوراى انقالب دعوت كرده بود كھ مرحوم دكتر كاظم سامى نیز دبیر آن بوده و صورت 

 ) ۴٩٣(.خاص و احزاب ھمھ را نوشتھ استجلسات شامل موضوعات و اسامى اش
. خبر بود مرحوم طالقانى چون در محاق سانسور بوده است، از تشكیل شوراى انقالب بى   

لذا بھ آقاى دكتر سحابى و مھندس بازرگان نیز پیشنھاد مشاركت در جلسھ شوراى انقالب 
نطوریكھ در صفحات قبل شوند ھما بعد از اینكھ از این اقدام وى مطلع مى )۴٩۴(.دھد را مى

مالحظھ كردید، از ترس ایجاد شوراى انقالب دیگرى وسیلھ آقاى طالقانى بھ آقاى خمینى 
 : گوید دھند كھ وى را وارد شوراى انقالب كند و آقاى خمینى در اولین واكنش مى اطالع مى

لفنھا كھ پس از رد و بدل ت  )۴٩۵"(گویند آقاى طالقانى عضو شوراى جبھھ ملى است مى« 
و معلوم شدن اینكھ آقاى طالقانى بعد از آزادى از زندان اخیر، نھ عضو شوراى نھضت 

  )۶١۶(» .شوند آزادى است و نھ جبھھ ملى، بدستور آقاى خمینى وارد شوراى انقالب مى
سئوال مھم در این رابطھ این است کھ چھ کس و یا کسانی، دستھ و یا گروھی از آقای 

نی سعایت کرده بودند؟ آیا بھ غیر از روحانیون حلقھ آقای خمینی و طالقانی نزد آقای خمی
یا نھضت آزادی کسان دیگری ھستند؟ چون این دو گروه ھستند کھ در پاریس و طبق 

البتھ آقای یزدی . دارند گذارند کھ قدرت را در دست خود نگھ برنامھ راھبردی یزدی قرار می
ر می شده کند، کھ فک و با زبان بی زبانی  تایید میعالوه بر آنچھ در باال آمد، غیر مستقیم 

شود و بدون  ولی ایشان فعال می. پردازند ی از زندان بھ استراحت میکھ طالقانی بعد از آزاد
اطالع از شورای انقالب آقای خمینی، دست بھ ابتکار تشکیل شورای انقالب موازی با 

ھا و افراد  از ھمھ گروه ھا و دستھکھ در آن زند  نقالب امری آقای خمینی   میشورای ا
. است و این عمل موجب نگرانی ایشان و آقای خمینی را فراھم می آورد منفرد دعوت شده

  :توجھ کنید
فشار زندان و  .آیت هللا طالقانی بعد از آزادی از زندان قرار بود کمی استراحت کنند«   

د بھ سالمتی طالقانی لطمات شدیدی مرداد بھ بع ٢٨تبعید سالھای دراز و متمادی از کودتای 
بعد از آزادی از زندان، خود مرحوم طالقانی در صحبتھا گفتھ بود کھ شاید مدتی . زده بود

  ) ٦١٧(» اما از ھمان روزی کھ از زندان آزاد شد مردم بھ سراغش رفتند. استراحت کند
تنھایی نمی توانست  اما تنوع و وسعت و پیچیدگی کارھا آن قدر بود کھ دیگر یک فرد بھ«   

یاران قدیم جدید طالقانی بھ دورش . بھ تمامی نیازھای انقالب در آن وضعیت جواب بدھد
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از . اما این کافی نبود. را درست کردند تا او را  یاری دھند  «دفتر طالقانی «حلقھ زدند و
برای  رھبری واحد جمعیرسیدگی بھ مراجعات روزمره مھم تر، مسألھ ی ایجاد یک 

درست است کھ رھبری کلی و نھایی . یدگی بھ تمامی مشکالت و مسائل انقالب بودرس
 ) ٦١٨(»  سیاسی حرکت از جانب آقای خمینی اعمال میشد

طالقانی از تھران تلفن زد و در )  ٧٨دسامبر   ٢٢برابر با ( ٥٧آذر ٢٧بھ ھر حال در «   
داخل کشور، تحت نظر مورد ضرورت ایجاد یک مرکزیت واحد برای رھبری عملیات در 

رسم ما در . سخنان آن روز طالقانی، اھمیت زیادی دارد. آقای خمینی، نظر و پیشنھاد داد
ً                     نوفل لوشاتو آن بود کھ برخی از مطالب و پیغامھا و نظرات را عینا  از روی تلفن در نوار                                                               

ی آن روز از جملھ، مکالمھ ی تلفن. کاست ضبط میکردیم و عین نوار را برای آقا میگذاشتیم
ً                        آیت  طالقانی، کھ روی نوار ضبط شده بود عینا  بھ اطالع آقای خمینی رسید متن مکالمھ، .                                            

 )  ٦١٩) (٥٧واخر آبانماه  (کھ از روی نوار پیاده شده چنین است  
آذر است و اطالع بھ آقای خمینی  ٢٧تلفن در :  ھا رخ داده اشتباھی در این تاریخ:  توجھ( 

 )این دو با ھم نمی خواند؟  ھک است ٥٧اواخرآبان 
ً             ما اجماال  صورتجلسھ را ...«     كنیم تا بھ  و  مختصرش م. كنیم داریم تنظیم می) حاال(        

كنم،  می) تحقیق(ای بتوان بھ آنجا فرستاد، و بعد ھم اشخاصی كھ من آنھا را تائید  وسیلھ
ائھ دادم كھ ھمھ یک طرح مشترك در مسائل روز، روی ھمان اصول كلی نظریات ایشان، ار

اینھا باشد با شرکت ) خود(گیری  اصول كلی، در مرحلھ اجرا بھ شور و تصمیم. پذیرفتند
 خود من توجھ کردید؟

، نھضت آزادی و )ملی(چون زمینھ اآلن فراھم شده، مسألھ گروھھای سیاسی، جبھھ ... 
خود من باشند، و غیره، و فالن نیست، از اینھا ھم ممكن است افرادی را اگر مورد اعتماد 

شاید بتوانیم ... ھایی باشند كھ قطع نظر از وابستگیھایشان در این مسألھ، شركت كنند چھره
. این جریان را بھ تدریج بھ صورت یک ھستھ، یک سلولی برای مسائل آینده قرار دھیم

  ... ولی حاال در ھمین حدود است
 نھضت مقاومت؟                   ً                       بفرمایید این تقریبا  چیزی میشود مثل تشكیالت : یزدی

من دلم می خواھد کھ آقا با شور با آقایان و در نظر گرفتن ... نھ آن جور ھم نیست: طالقانی
شرایطی کھ در اینجا ھست، لزوم یک چنین مسئلھ ای را بررسی کنند، یعنی كھ یک عده 
                           ً                                                    باشند، اگر خواستند، ما بعدا  خصوصیات و اسمھای ایشان را ھم ممكن است بفرستیم، ولی 
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 .نظر من صحیح تر است كھ اول اصلش تصویب بشود بھ
 بفرمایید این مطالب را كی فرستاده اید؟: یزدی

ایم، صورتجلسھ و خطابیھای كھ من در جلسھ  این مطالب را ھنوز نفرستاده: طالقانی
داشتم، ھنوز تنظیم نشده، فضالی قوم ھمھ بودند، از علمای قم بودند، از جبھھ، از نھضت 

فردین ھم بودند، از تمام كسانی كھ دركارند و مشغول فعالیت ھستند، از میان بودند، از من
  آنھا من ده، دوازده نفر را انتخاب كردم   

مرحلھ دومش این است كھ با آقایان علما، جبھھ، غیرجبھھ، نھضت و منفردین گفتم كھ 
نفر را خود  ١٠یا  ٥اسمھایی را بنویسند و بعد من روی اشخاص حساب كنم از بین اینھا، 

و بعد ھم ممكن است خود من و خود شما ھم كھ وارد ھستید، نظر بدھید كھ . من تعیین بكنم
ھمانطور كھ مالحظھ میشود در مكالمھ ی تلفنی برخی از «) ٦٢٠(» . فالنی باشد یا نباشد

 .مطالب نا مفھوم ھستند، بھ ناچار كمی ویرایش شد
 :آقای طالقانی جواب دادند کھآقای خمینی بعد از اطالع از پیشنھادات 

 .  اصل وجود یک مركزیت را تصویب می نمایند. ١
 .انتخاب اشخاص با مشورت آقایان بھشتی، مطھری، ھاشمی رفسنجانی صورت گیرد. ٢
اشخاص حزبی و گروھی، آنھا كھ دارای عنوان نیستند و صحیح العمل ھستند با شرط . ٣

اگر مشكل است استعفایشان، خود . عفی بشونداگر بشود مست. غمض عین از جبھھ بیایند
   )٦٢١(» ولی ناگوار است جدا شدن از حزبش. آقایان مطمئن بشوند كھ اھل استفاده نیستند

فردا بھ پاریس  مھندس عزت هللا سحابیآقای طالقانی ھم چنین خبر دادند کھ چون آقای «
در اوایل دیماه « ). ٦٢٢(» .میآیند، گزارش کامل کارھا را توسط ایشان خواھند فرستاد

آذر گفت کھ  ٢٧توجھ گفتھ شده بود کھ طالقانی در ) ٦٢٣(» مھندس سحابی بھ پاریس آمد
  .آذر سحابی بھ پاریس می رود ٢٨فردا یعنی 

برای . توضیح آنکھ ھمان طور کھ گفتیم برنامھ ی سیاسی آقای خمینی در دست اجرا بود«
سھ . تخاب افراد و معرفی آنھا جھت تصویبتشکیل یک شورای رھبری برای انقالب و ان

نفر آقایان بھشتی  رفسنجانی  مطھری از جانب آقا مأمور این کار شده بودند و بھ ھمین دلیل 
 .آقا انتخاب اشخاص را موکول بھ مشورت با این آقایان کردند

رض بالفاصلھ با تھران تماس گرفتم و نظرات و پاسخ آقای خمینی را خدمت آقای طالقانی ع
 :آقای طالقانی گزارش داد کھ. کردم
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جلسات مقدماتی بھ ھمین منظور داشتھ اند و از روحانیان آقایان  حاج سید ابوالفضل «
زنجانی و دكتر سید دمحمحسین بھشتی، بھ عنوان نمایندگان روحانیت در آن جمع حضور 

آیت هللا « )٦٢٤(» از ھر گروه و دستھ ای ھم افرادی را دعوت كرده اند. پیدا كرده اند
موضع گیریھای متفاوت افراد بھ تدریج از بین میرود و افكار « : طالقانی توضیح دادند كھ

مشكالت متأسفانھ ھست و دشمن از آن استفاده . اما بھ ھر حال این. بھ ھم نزدیک میشود
  .می برد

اما . ھستندطالقانی گفت كھ ایشان ھم با آقای خمینی درباره افراد حزبی و جبھھ ھم عقیده  
چگونھ میتوانیم آن را عالج كنیم؟ چگونھ بھ آنھا بگوییم كھ با حزب و گروه و جمعیت 

  .خودت ھر طور و ھر جور كھ  میخواھی كار بكنی، بكن اما در این جمع فقط خودت باش
علمای امامیھ ھم «: طالقانی ھم چنین بھ اشکاالت علما در این مجموعھ اشاره کرد و گفت 

بھ ھر حال با آقایان، از ھمھ گروھھا . عناوین و غرورھا ھنوز وجود دارد. دعنوان دارن
. تفھیم میكنیم كھ مسألھ خیلی سطحش باالتر از وابستگی سیاسی گروھی و قشری است

مردم مخلص و قابل اعتماد و . ھمین آقایان علمایی كھ  در اطراف ھستند، ھمھ جور ھستند
» حاجی انا شریک «اما حاال آمده  كھ . بیراه میگفتند ھایی ھستند كھ تا دیروز بد و چھره
بھ ھر . ھایی ھم ھستند شناختھ شده، با ھمھ شناختی  كھ از ضعف و قدرت آنھا داریم چھره

یک مقداری بھ ھمین ترتیب از وابستگیھا و  سعی میكنیم كھ مسائل مبھم نماند حال
. عجلھ نمیكنیم. داشتھ باشند سعی خواھد شد كھ خلوص. گیریھا جلوگیری خواھد شد جبھھ

اسامی آنھایی را كھ بھ مرحلھ نھایی برای عضویت در مركزیت پیشنھاد میشود میفرستم 
  ) ٦٢٥(» .تا ھر چھ آقا خواستند كم و زیاد كنند

فردا بھ پاریس  مھندس عزت هللا سحابیآقای طالقانی ھم چنین خبر دادند کھ چون آقای «     
  ) ٦٢٦(» .رھا را توسط ایشان خواھند فرستادمیآیند، گزارش کامل کا

اجرا ھرگاه طرح طالقانی . ب طالقانی جلوگیری شدترتیب، از تشکیل شورای انقال بدین    
آمد کھ متکی بھ مردم بود و یک دست بھ اختیار آقای  شد، شورائی مستقل پدید می می

ی آقای را کھ منبعث از طرح» شورای انقالب« اما  طرح . خمینی در نمی آمد ّ ِ       ھکار سر         
ھا داشت و نھضت آزادی و سران آن نیز در  بھ اجرا در آمد کھ قربانیدکتر یزدی است، 

  .شمار قربانیان آن بودند
این برنامھ راھی بھ آزادی، ھ آقای یزدی متوجھ نبوده است کھ شما فکر می کنید کآیا   
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گرایانھ و قبضھ کردن دموکراسی و حقوق گرایی ندارد؟ و چیزی جز یک برنامھ انحصار
ّ                       با توجھ بھ طرح سر ی انحصارگریانھ دکتر یزقدرت نیست؟  و حذف افرادی کھ خارج از دی                 

نھضت آزادی و روحانیت حلقھ اسرار خمینی  بوده اند، نشان از این دارد کھ وی  متوجھ 
تحت ھژمونی ردن قدرت کشاید فکر می کرده کھ با یک کاسھ و . این مسئلھ بوده است

آن را در انحصار نھضت آزادی یعنی خودش قرار دھد، خمینی، قادر خواھد بود کھ آقای 
گرانی کھ در باال آورده دست بھ حذف گروه و دیاز این می بود، الزم نمی آمد کھ اگر غیر 
کھ خود از پایھ گذاران نھضت آزادی در - و حتی مانع از عضویت  آقای قطب زاده شد بزند 

  :ورای انقالب  در پاریس  بشوداز ش - خارج از کشور است
  

  شد می تشکیل باید کھ سازمانی از ملی جبھھ حذف - ج  
  
مھندس سحابی بھ پاریس آمد،  ٥٧در اوایل دیماه   آقای یزدی گزارش می کند کھ وقتی    

مھندس سحابی  یزدی،( آقای موسوی اردبیلی ھم در پاریس بود، جلسھ مشترک سھ نفره 
دیماه  ٩( آقای خمینی در مورد اعضای شورای انقالب داشتھ اند با ) و موسوی اردبیلی 

  :برگزار شد) ٣٠/١٢/٧٨برابر با   ٥٧
در بحث سھ نفری، مسألھ . بعد از مالقات با آقای خمینی، جلسھ سھ نفری ادامھ پیدا کرد«     

اصلی تشکل و سازماندھی جنبش، جھت گیری در جنبش، وحدت در جھت گیری بھ 
در این جلسھ ھم چنین عضویت سھ ... مینی و برخی از مسائل دیگر بحث شدرھبری آقای خ

گفتھ شد . برای شورای انقالب مطرح شد ای، زنجانی و طالقانی سیدعلی خامنھنفر آقایان 
اما خوب است . کھ حاج سیدرضا زنجانی پیرمردی است کھ حرکت و فعالیتش مشکل است

. طالقانی ھم مشکالتی دارد اما قابل حل است. ننداز مسائل مطلع باشند تا خود را ھماھنگ ک
برخی از . گفتھ شد کھ جناحھای مختلف دارد جبھھ ملیدر مورد ... اما بھ ھر حال باید باشد

. نمی توانیم بھ آنھا کمترین مجالی بدھیم. آنھا نھضت را از اصل و فرع رد می کنند
الھ روی بکنند، بکنند اگرخواستند اگر خواستند دنب. جناحھای غیراسالمی را باید نفی کرد

  ) ٦٢٧(» مخالفت بکنند، با نظر آقا مخالفت کرده اند
  :شود بنابراین متن، قرار بر حذف می    
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مرداد رھبری  ٢٨آقای حاج رضا زنجانی کھ نھضت مقاومت ملی را بعد از کودتای . ١٫١
. تر بود خمینی جوان کرده بود، بھ این عنوان کھ پیر زمین گیر است، دو سال ھم از آقای

  . اما اوآقای خمینی را مستبد شناختھ بود و ھم مشرب آقای خمینی نبود و باید حذف می شد
یافت  شد و اجازه می شد اما ابتکار عمل از دست او خارج می آقای طالقانی حذف نمی. ١٫٢
 و. » بھ ھر حال باید باشد«کھ 

« شود کھ  اسم نھضت آزادی، توافق می بین روحانیون و یزدی بھ نمایندگی و یا بھ. ١٫٣
« .از جبھھ ملی» .کمترین مجالی بدھیم]برخی از جناحھای جبھھ ملی[توانیم بھ آنھا  نمی

اگر خواستند دنبالھ « شود کھ  و بھ آنھا ارفاق می» .جناحھای غیراسالمی را باید نفی کرد
یعنی » .اند آقا مخالفت کردهخواستند مخالفت بکنند، با نظر « ولی اگر » روی بکنند، بکنند 

  . کنند اینکھ با حربھ آقای خمینی ھمھ را حذف می
در )  یزدی، مھندس سحابی و موسوی اردبیلی ( این تصمیم کھ در جلسھ سھ نفره    

شود با آنچھ دو نماینده نھضت آزادی بھرام بھرامیان و دمحم  مورد جبھھ ملی گرفتھ می
، در مالقات استمپل گفتگو ٧٨سپتامبر  ١٣۵٧ همھرما ٣در تاریخ ) توسلی(توکلی 

اعضاى نھضت آزادى گفتند كھ «: جان استمپل گزارش می کند. اند، ھمسان است کرده
آنھا گفتند كھ نھضت . زند جبھھ ملى یك گروه ساختگى است كھ بر محور افراد دور مى

ً                       آزادى دیگر واقعا  با جبھھ ملى ھمكارى نمى كھ دو عضو دیگر  نظریھ، این با چیزى. (كند                 
  )۶٢٨(» ). گفتند، مطابقت دارد اى دیگر بھ ما مى جبھھ ملى از دستھ

  

 پاریس در انقالب شورای از صدر بنی و زاده قطب حذف - د 
  

زاده و بنی صدر بنا بھ نوشتھ آقای یزدی وقتی آقای خمینی در مورد عضویت آقایان قطب 
نظر مخالف خود را با عضویت آن دو ، ایشان در شورای انقالب با وی مشورت  می کند

  :  ابراز می دارد
در حضور آقای موسوی اردبیلی راجع بھ عضویت دو نفر آقایان قطب زاده و بنی صدر «

. من مایل نبودم اظھار نظری بکنم. برای عضویت در شورای انقالب از من نظر خواستند
در مشورت ھر نظری بدھی،  اما آقای خمینی دو  باره سؤال خود را تکرار کردند و گفتند
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غیبت محسوب نمیشود من باالخره جواب دادم کھ مخالفم و دالیل مخالفت خود را نیز بیان 
این دو نفر برای عضویت در شورای انقالب دعوت نشدند تا وقتی کھ دولت موقت . کردم

ت تشکیل شد و ما بر طبق اساسنامھ شورای انقالب، با قبول عضویت در کابینھ، از عضوی
در آن موقع بود کھ آن دو را ھم برای عضویت در شورا . در شورای انقالب استعفا دادیم

  ) ٦٢٩(» !دعوت کردند
باز در جای دیگر بدون اینکھ نام آن دو یعنی بنی صدر و قطب زاده را ببرد، ھمان نظر را 

  :تکرار می کند
رسیدند من از پاسخ در برخی از موارد کھ خود آقای خمینی درباره اشخاص از من می پ«

در یک مورد ھم کھ مسألھ مھم بود، در حضور آیت هللا موسوی اردبیلی . دادن طفره میرفتم
از من درباره ی افرادی پرسیدند و من اکراه خود را در پاسخ نشان دادم، آقای خمینی گفتند 

من ھم . کھ چون با شما مشورت میکنم، اگر حرفی داری و بزنی غیبت محسوب نمیشود
. »حوادث بعد از انقالب ھم صحت داوری مرا تأیید کرد. نظرم را در مورد آن افراد دادم

)٦٣٠ (  
می  شرع بیرون نمی رود، وی برای اینکھ بھ خواننده القاء کند کھ متشرع است و از دایره

گوید وقتی آقای خمینی بھ من گفتند کھ مشورت غیبت محسوب نمی شود، من نظرم را 
در یک مورد ھم کھ مسألھ «  :ا دست خود را درجا رو می کند و می گویدام. ابراز داشتم

حوادث بعد از انقالب «  :صحت نظر خودش می افزایدمن نظرم را گفتم و برای » مھم بود
یعنی اینکھ بنی صدر را برکنار کردند و قطب زاده ھم کھ . »ھم صحت داوری مرا تأیید کرد

ر مورد این دو نفر پس بنابر این نظر من د. م شددست بھ کودتا علیھ انقالب زد، اعدا
با وجودی کھ می نویسد، دالیل مخالفت خودم از این دو نفر را  برای . صائب بوده است

حوادث بعد « و بھ ھمانتاب از بیان دالیل خودداری کرده آقای خمینی بیان کردم ولی در ک
  .اکتفا می کند» از انقالب ھم صحت داوری مرا تأیید کرد

من می توانم بفھمم کھ چرا با بنی صدر مخالفت کرده است، دورتر توضیح مختصری 
خواھد آمد، اما اینکھ با دوست و ھمکار خود مرحوم قطب زاده چنین کرده بسیار تعجب 

را درک نکرده، از زبان  هبرای خواننده این سطور و یا نسلی کھ قطب زاد. برانگیز است
طب زاده کیست؟ و رابطھ اش با یزدی چگونھ بوده است؟ خود آقای یزدی خواھد آمد کھ ق

  : توضیح می دھد» پیام مجاھد«وی در مورد انتشار 
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 - باعلنى شدن فعالیت سازمان مجاھدین خلق،ھیئت سھ نفره رھبرى نھضت آزادى ایران«
دكتر چمران، صادق قطب زاده و من، تصمیم گرفت كھ براى انعكاس  - خارج ازكشور 
در جای )  ٦٣١(» .را منتشر سازد» پیام مجاھد «ات داخل كشور، نشریھ فعالیت و مبارز
  :دیگر می نویسد

در رأس ھرم تشكیالت نھضت آزادى در خارج از كشور سھ نفر، دكتر چمران از «
ما سھ نفر عالوه بر ارتباط . خاورمیان، صادق قطب زاده، مسئول اروپا، من مسئول آمریكا

» .یك بار یكدیگر را مى دیدیم و فعالیتھا را ھماھنگ مى كردیمبا تلفن و نامھ، حداقل سالى 
باز وقتی در مورد امور داخلی ستاد نوفل لوشاتو صحبت می کند کھ چھ کسانی چھ ) ٦٣٢(

صادق قطب زاده بھ طور عمده عھده دار امور «: اموری را بر عھده داشتند، می نویسد
  ) ٦٣٣(» .بین المللی بود

ھد کھ وقتی آقای خمینی بھ پاریس آمد، برای اینکھ منع مصاحبھ آقای یزدی توضیح می د
  :آقای خمینی را با رسانھ ھای فرانسوی لغو کنیم، آقای قطب زاده وارد عمل شد

در گام اول ما باید دستور دولت فرانسھ را مبنی بر منع مصاحبھ با رسانھ ھا فرانسوی «  
کھ مسؤول روابط بین المللی  ق قطب زادهصادبرای این منظور . علیھ دولت ایران لغو کنیم

نھضت آزادی ایران  خارج از کشور بود و آشنایی گستردھای با محافل مطبوعاتی فرانسھ 
 یروزنامھ او توضیح داد کھ سردبیر . داشت، نظرش را با من مطرح و مشورت کرد

مھور ، کھ یک روزنامھ محافظھ کار و دست راستی است روابط نزدیک با رئیس جفیگارو
را بھ  فیگارواو اگر بتواند . مرحوم قطب زاده با سردبیر آن آشنایی داشت. فرانسھ دارد

 مصاحبھ با آقای خمینی
روابط ویژه سردبیر فیگارو با رئیس جمھور بھ او . راضی کند، این سد شکستھ خواھد شد

تن این چاپ مصاحبھ فیگارو با آقای خمینی یعنی شکس. امکان میدھد مصاحبھ را چاپ کند
با انتشار . دو دستور و باز شدن راه برای مراجعھ و مصاحبھ سایر روزنامھ ھا و مجالت

ً                             مصاحبھ آقای خمینی در روزنامھ ی فیگارو ما عمال  جلوی اعتراضھای احتمالی بعدی                                              
دولت فرانسھ در مورد انتشار مصاحبھ ھای دیگر روزنامھ ھا و رسانھ ھای گروھی را می 

قطب زاده درخواست سردبیر برای مصاحبھ را مطرح کرد ما از آن  وقتی صادق. گرفتیم
  ) ٦٣٤(» .استقبال کردیم

ھ در کنفرانس رئیس جمھور فرانسدکتر یزدی می نویسد،کھ آقای خمینی از موضع 
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ده برای آن ھا روشن کرده است آن ھم بھ علت اینکھ صادق قطب زاگوادلوپ تشکر کرده 
ینی، چھ نوع سیاست ھایی از جانب  ایشان اتخاذ خواھد در صورت پیروزی آیت هللا خمکھ 
  . شد
ً       رئیس جمھور فرانسھ نھ تنھا با سیاست کارتر مخالفت کرده بود، بلکھ بھ وی مؤکدا  توصیھ «                                                                           

 :نموده بود کھ
با مخالفان تماس بگیرد، بھ علت آنكھ در این مورد، خود دولت فرانسھ بر اساس اطالعات 

 »ور شاه را قلم بگیردخصوصی، تصمیم گرفتھ است د
اما نکتھ قابل توجھ در پاسخ آقای خمینی این بود کھ آقای خمینی از موضع گیری دولت «

فرانسھ، در کنفرانس گوآدلوپ اطالع داشتند و در مالقات نماینده رئیس جمھور فرانسھ از 
 .این موضع گیری تشکر کردند

ً         اطالع آقای خمینی ظاھرا  از طریق  ھمان طور کھ اشاره کردم، یک . بود صادق قطب زاده                     
ھفتھ قبل از کنفرانس گوآدلوپ، وزارت امورخارجھ ی فرانسھ با صادق قطب زاده تماس 

 :علت تماس آنھا با صادق قطب زاده چنین بیان شده است کھ. می گیرد
داماد «او بسیار بھ آیت هللا خمینی نزدیک بود در واقع بھ آن حد نزدیک بود كھ بھ نام  ..«  

فرانسوی  ھا مشغول تھیھ تداركات كنفرانس گوآدلوپ بودند و . شناختھ شده بود» امبرپی
مطمئن بودند كھ مسألھ ایران در كنفرانس مطرح خواھد شد، لذا از قطب زاده خواستند كھ 

ی از برای آنھا رو شن كند كھ در صورت پیروزی آیت هللا خمینی، چھ نوع سیاست ھای
 »شدجانب  ایشان اتخاذ خواھد 

 :قطب زاده موضوع را پیگیری کرد
كمی بعد از سفر رئیس جمھور فرانسھ بھ گوآدلوپ آیت هللا از قطب زاده  می خواھد كھ " 

تحقیق كند آیا رئیس جمھور فرانسھ مسألھ ایران را در كنفرانس مطرح خواھد كرد و آیا 
اده تماس در ظرف چند ساعت قطب ز.تحلیل قطب زاده بھ رئیس جمھور داده شده است

گرفت و بھ او پاسخ داده شد كھ بلھ رئیس جمھور مسألھ ایران را در كنفرانس مطرح 
عالوه بر این، نماینده وزارت امور خارجھ .خواھد كرد و او تحلیل قطب زاده را دیده است

گفت كھ تحلیل قطب زاده بھ قدری رئیس جمھور را تحت تأثیر قرار داده است كھ 
توصیھ خواھد كرد كھ با دولت احتمالی جدید تھران كھ ریاست ژیسكاردستن بھ كارتر 

  ) ٦٣٥(» ." معنوی آن با آیت هللا خمینی خواھد بود، وارد مذاکره شود
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خارج  - ھیئت سھ نفره رھبرى نھضت آزادى ایران« کسی کھ با قطب زاده کھ  یکی از
پیام «نشریھ  کھ تصمیم می گیرند کھ» دكتر چمران، صادق قطب زاده و من - ازكشور 

را منتشر سازند و وی در رأس ھرم تشكیالت نھضت آزادى در خارج از كشور  » مجاھد 
خارج از کشور است ایران و مسئول اروپا، مسؤول روابط بین المللی نھضت آزادی 
  . اینگونھ برای حذفش عمل می کند، دیگران کھ جای خود  دارد

ل باال آمد، اما از خالل مطالبی کھ در مورد نظردکتر یزدی درمورد بنی صدر، در دو نقل قو
بنی صدر نوشتھ، حکایت از این دارد کھ وی کوشش کرده تا جائی کھ ممکن است بنی 
صدر را حذف و  در جائی کھ ممکن نشد، حد اقل فعالیت ھا و کارھایش را کم ارزش و بی 

وق را بر خواننده دوم و سوم خاطرات آقای دکتر یزدی نکتھ فمطالعھ جلد  .بھا جلوه دھد
این سئوال دراخرین قسمت این نقد، بھ . آشکار می کند و مرا از توضیح بیشتر بی نیاز

ّ                       پاسخ داده می شودکھ آیا مھندس بازرگان از طرح راھبردی سر ی آقای دکتر یزدی اطالع                                                       
  !داشتھ است ؟ و یا خیر

  

ی طرح از بازرگان مھندس آیا - ٣ ّ  سر    است؟ داشتھ اطالع  
  

ّ                                 مشاھده شد کھ در طرح سر ی راھبردی آقای دکتر یزدی  بھ جز  نخست این نقددر قسمت                       
روحانیون و نھضت آزادی دیگران در آن حذف ھستند با وجودی کھ ریش و قیچی در 
دست آقای خمینی است، ولی در عین حال اجرای  طرح  با  ائتالفی از روحانیون و آقای 

اما نظرات مھندس بازرگان در . مراه استدکتر یزدی بھ عنوان نماینده نھضت آزادی ھ
سیاسی تردید آقای دکتر یزدی در برنامھ مورد انقالب و آقای خمینی موجب نگرانی و 

آیا مھندس بازرگان می تواند نقش عمده و اساسی را بر عھده « طراحی شده اش شده کھ
ّ        سر ی دکتر جھت اجرای طرح . دکتر یزدی ھمچنان نگران انجام کار است  )٦٣٦( »بگیرد؟  

تأسیس و اعالم دولت موقت  تا   « یزدی کھ در سھ مرحلھ تدوین شده بود، مرحلھ دوم آن
در صورت خلع و فرار شاه و امکان در دست گرفتن قدرت سیاسی و جلوگیری از خالء 

تأسیس   « خوب طبیعی است کھ برای این مرحلھ یعنی) ٦٣٧(» .قدرت سیاسی، عمل نماید
ً                    الملھ است کھ اوال  مسئولیت نخست وزیری  نیاز بھ شخصی وجیھ »و اعالم دولت موقت                 
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                           ً                                                     دولت موقت را بپذیرد و ثانیا  مورد قبول آقای خمینی و روحانیون داخل و سایر سیاسیون 
و مردم داخل کشور و شورای انقالب امری در آن طرح باشد، چون می داند کھ خود وی 

کھ دارای مشخصھ  اید کسی باشددر این مرحلھ دارای مشخصھ ھای فوق نیست، پس ب
بھ نظر وی تنھا . او بیرون برود ھم نباشد کھ شیرازۀ امور از دستفوق بوده و کسی 

شخصیت مقبول مھندس بازرگان است کھ ھم دارای خصوصیات فوق است و ھم در داخل 
کشور فرد سیاسی متدینی است و ھم رھبر نھضت آزادی است و ھم در نظر خارجی ھا  

با این وجود بھ شرحی کھ در زیر خواھد آمد از . ختھ شده مورد قبول استشخصی شنا
اما قبل . گان نیستمھندس بازرگان ھم نگرانی ھایی دارد ولی چاره ای جز مھندس بازر

پرداختن بھ نگرانی دکتر یزدی از مھندس بازرگان، بد نیست بدانید کھ مرحوم بازرگان 
مرحوم بازرگان  در کتاب انقالب در .  د نداشتھ استانقالب را نمی پسندیده و بھ آن اعتقا

ایران تجربھ را انقالب «: در ایران منتشر شده است می نویسد ٦٣دو حرکت  کھ در سال 
ً                                                             نداشت و اصال  انقالب یک ارمغان غرب و یک فرھنگ و یا سنت بیگانھ برای ایران و             

دس بازرگان انقالب را دکتر یزدی ھم ضمنی اذعان دارد کھ مھن) ٦٣٨(» مسلمانان است
نمی پسندیده است و بیانیھ ھای نھضت آزادی داخل و شیوۀ سنگر بھ سنگر موجب جدا 

  .کردن خط داخل و خارج از کشور و اختالف در رھبری گردید
ِ           شروع شده بود و نامھ  مھندس بھ  ٥٧بیانیھ ھای نھضت آزادی داخل کھ از اوائل سال «                    

داد، کھ حاکی از اعتقاد بھ  ش سیاسی او را نشان مینگر ١٣٥٧آقای خمینی در شھریور  
ھای نھضت با واکنشھای منفی بھ  این اعالمیھ.    ِ                                  شیوه  پیشرفت تدریجی و سنگر بھ سنگر بود

حتی نھضت آزادی خارج از کشور . خصوص از جانب برخی از جوانھا رو بھ رو شده بود
ود از نھضت آزادی مجبور بھ موضعگیری و تا حدی جدا کردن خط سیاسی و حساب خ

  )  ٦٣٩(» .داخل کشورگردید
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 بازرگان مھندس از نگرانی
  

آیا « آقای دکتر یزدی نگرانی خود را از بازرگان با طرح سئوالی چنین مطرح می کند
مھندس بازرگان می تواند در این مجموعھ و در این مرحلھ نقش عمده و اساسی را بر عھده 

 :ی بازرگان بھ عنوان نخست وزیر اجتناب ناپذیر بودولی می گوید کھ معرف »بگیرد؟ 
در مورد رھبر . مسألھ ی دیگر کھ نگران کننده بود برخورد مھندس با آقای خمینی بود« 

نھضت آزادی داخل، رھبری آقای خمینی را در حد . انقالب ما با ھم اختالف نظر داشتیم
برای ایشان، » امام « عنوان یک مرجع عالیقدر و بزرگ قبول داشت و از بھ کار گرفتن 

در حالی کھ برخورد شاخھ ی نھضت در اروپا، با آقای خمینی غلو . خودداری می کرد 
عنوان . شاخھ نھضت در آمریکا، یک برخورد بینابینی و متعادل داشت. آمیز و افراطی بود

ادبیات شاید در . امام را برای آقا با مفھوم خاص سیاسی ایدئولوژیک آن  بھ کار می برد
برای رھبر انقالب توسط پیام مجاھد و نشریات » امام « معاصر اسالمی اولین بار عنوان 

  .نھضت آزادی خارج کشور بھ کار برده شد
ً                                                       این مسائل موجب نگرانی و نتیجتا  تردید من شده بود کھ آیا مھندس بازرگان می تواند در این                                

ھده بگیرد؟ از طرف دیگر برای مجموعھ و در این مرحلھ نقش عمده و اساسی را بر ع
اجرای برنامھ ی سیاسی آقای خمینی معرفی نخست وزیر اجتناب ناپذیر بود و آقای خمینی 
چھ کسی را میتوانست معرفی کند کھ مورد قبول عموم باشد؟ آقای خمینی چندین بار بھ 

زدگی و  حاج احمدآقا با نوعی از ھیجان و ذوق. صداقت و دیانت بازرگان اشاره کرده بود
  ) ٦٤٠(» . ارادت مخصوص از بازرگان صحبت میکرد

   خبرگزاریھا و  مطبوعات با نکردن مصاحبھ  
 

شود  آقای یزدی برای رفع نگرانی خود از آقای مھندس بازرگان، وقتی بازرگان دعوت می
کند کھ با کسی و  بھ پاریس بیاید برای مالقات با آقای خمینی، تلفنی با او صحبت می

  ای نکند اری مالقات و یا مصاحبھخبرنگ
شاید این اولین تماس تلفنی من با . بعد از این مقدمات بود کھ با مھندس تماس گرفتم... « 
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بعد از کمی گفتگو و احوال پرسی، مطلب را عنوان کردم . مھندس بعد از سالھای دراز بود
وجھ بھ ایرادی کھ از مھندس گفت کھ با ت. کھ باید بھ دعوت آقای خمینی بھ پاریس بیایید

جانب برخی از روحانیان طرفدار آقای خمینی در مورد صلوات فرستادن بھ ایشان شده 
ً نظر آقای خمینی چیست؟ من کھ با آقای خمینی قبال  . است، آیا باز ھم میخواھند من بیایم                                             

ا با وجود این سؤال مھندس را ب. صبحت کرده بودم جواب دادم تصور نمیکنم مسألھ ای باشد
آقای خمینی مطرح کردم و گفتم بعضی ھا سخن مھندس بازرگان را حمل بر موضعگیری 

آیا اگر ایشان بیایند مشکلی پیش نخواھد آمد؟ ایشان گفتند . علیھ شخص شما تعبیر کرده اند
. خیرمسألھ ای نیست، کارھای ما مھمترازاین حرفھاست، ما با کسی برخورد شخصی نداریم

ً                                               ددا  تلفنی با ایشان صحبت کردم و توضیحات الزم را دارمیک یا دو روز بعد مج ایشان قانع .    
ِ            رود دنبال تھیھ  مقدمات سفر شد و قبول کرد کھ بیاید و گفت می بھ ایشان توصیھ کردم کھ از .              

فرودگاه یکسره بھ نوفل لوشاتو بیایند و از ایشان خواھش کردم کھ تا دیدار و مالقات با ھم با 
  :این درخواست من بھ چند دلیل بود. یھا مصاحبھ ای نکنندمطبوعات و خبرگزار

ً اوال   ھای آقای خمینی مطلع نبودند و برای شخصیتی در سطح  ایشان از نظرات و برنامھ -    
 .ایشان مناسب نبود کھ بدون چنین اطالعاتی اظھار نظر بکنند

ً ثانیا   ً                              اظھارنظرھای احتماال  متضاد ایشان با سخنان و برنامھ -       توانست مضر  میھای آقا                    
ً  ثالثا   . باشد صداقت و صراحت مھندس در طرح مسائل سیاسی از یک طرف و شیطنت و      

توانست زیرکانھ مورد بھره  موذی گریھای مغرضانھ خبرگزاریھا و مطبوعات می
ھایی کھ گفتھ شد نظر من این بود کھ  بر اساس برنامھ     ً  رابعا   . ھای دشمنان قرار گیرد برداری

» .ندس بازرگان بی سروصدا می آمدند و می رفتند بھتر و مفیدتر بودھر قدر آقای مھ
 :وی در مورد نظرات مرحوم بازرگان می نویسد) ٦٤١(

. با مھندس ھم قبل و ھم بعد از دیدار با آقای خمینی بحث و گفتگوھای مفصلی داشتیم« 
یم بھ بن بست ایشان معتقد بودند کھ رژ. مھندس بازرگان نظرات خود را بھ تفصیل شرح داد

ً      رسیده است، خزانھ خالی است، اقتصاد ورشکستھ است، اداره چنین مملکتی واقعا  مشکل                                                                        
مخالفان رژیم اگر دولت را در دست بگیرند و مسؤولیت . است و نیاز بھ یک معجزه دارد

مستقیم اداره ی مملکت را بپذیرند، مفتضح خواھند شد، بھ خصوص کھ دشمنان خارجی، 
غربی ھا ھرگز حاضر نخواھند شد امکاناتی را کھ در اختیار رژیم شاه  آمریکایی ھا و

رژیم فعلی کھ تمامی امکانات و حمایت داخلی و . ھست در اختیار چنین دولتی بگذارند
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و اگر ما قبول مسؤولیت کنیم، نمی . خارجی را دارد نتوانستھ است مشکالت را مھار کند
و تمامی کاسھ کوزه ھا را بر سر انقالب خواھند  توانیم وضع اقتصادی را جمع و جور کنیم

بھ ھمین دلیل مھندس . شکست و انقالب را در افکار عمومی داخل و خارج بدنام می کنند
ً                                                                        عمیقا  اعتقاد داشت کھ باید یک برنامھ درازمدت داشت و سنگر بھ سنگر جلو رفت و بھ       

لھ از مبارزه قطعی می دانست بازرگان رفتن شاه را در این مرح. تدریج خود را آماده ساخت
باور نداشت کھ ادامھ ی . مردد بود و شک داشت. اما آیا سلطنت ھم از بین خواھد رفت یا نھ

مبارزه در آن اوضاع ممکن است منجر بھ سقوط سلطنت شود و تمامی برنامھ ھای 
رد با بخش اول سخن ایشان در مو. زودرس خود را در چھارچوب این احتمال قرار داده بود

در تحلیل ھایی کھ مدتھا قبل از آن تھیھ و در نشریھ ی پیام مجاھد . پایان کار شاه موافق بودم
تمام شواھد و عالئم سیاسی از »  شاه رفتنی است« منتشر کرده بودم، نشان داده بودم کھ 

  ) ٦٤٢(»  .رفتن شاه حکایت میکرد

   شد تمام گران کشور از خارج نھضت برای کھ ای مصاحبھ
  

در پاریس گفتگو و مصاحبھ ای با کسی انجام ازرگان بنا بھ توصیھ دکتر یزدی، مھندس ب  
نداد، اما پس از دیدار با آقای خمینی و مذاکره با ایشان در سفر دو روزه خود بھ لندن در 
آنجا با روزنامھ ایران پست، بوسیلھ آقای فرامرز فرشاد، مصاحبھ ای انجام داد کھ برای 

آن  ١٣٥٧آبان  ١٢در آن مصاحبھ کھ جمعھ . رج از کشورگران تمام شدنھضت آزادی خا
روزنامھ انتشار پیدا کرد، مھندس بازرگان ھم وضعیت خودشان در داخل را توضیح داد و 

با داخل کشور را نفی کرد و ھم از یالتی، نھضت آزادی خارج از کشور ھم ارتباط تشک
  . یری سخن بھ میان آوردکمک خود بھ دکتر علی امینی در صورت نخست وز

   :ایران پست از آقای بازرگان سئوال می کند 
اگر روزی نھضت شما حکومت را در دست بگیرد، چھ برنامھ ای برای اداره کشور «  

  دارید؟ آیا این آمادگی را دارید؟
این مسئلھ را ما ھنوز برای خودمان طرح نکرده ایم چرا کھ حاال ملت و : مھندس بازرگان

، ما در مرحلھ نخست باید مالکیت را بھ ملت بر گردانیم و آنوقت .اره ای نیستندمردم ک
ما ھنوز در مرحلھ ای نیستیم کھ اختیار کشور را در . اکثریت ھر چھ خواست ھمان کنیم
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ما اکنون مرامنامھ ای در دست تھیھ داریم کھ البتھ برای خالی نبودن . دست داشتھ باشیم
  ».عریضھ است

  آیا شما در خارج از کشور فعالیتی دارید؟« : پرسد پست می و باز ایران
خیر، اما مدتی کھ ما در زندان بودیم، نھضت آزادی ایران : دھد مھندس بازرگان پاسخ می

در خارج از کشور تشکیل شد کھ بعضی از افراد آنھا، ھمان افراد گذشتھ ھستند و برخی 
القھ بھ اصول و سنن گذشتھ نھضت، کم و بیش آنھا بلحاظ ع. دیگر بعدھا بھ آنھا پیوستھ اند

بدنبال نھضت ھستند، اما بلحاظ عدم ارتباط تشکیالتی، آنھا مستقل ھستند و نامشان نھضت 
  ».آزادی خارج از کشور است

چون در آن روزھا  بر سر زبانھا بود کھ بھ منظور حل بحران فعلی کشور، قرار است کھ 
وزیری انتخاب کند، در این رابطھ وقتی  ایران پست از شاه  دکتر علی امینی را بھ  نخست 

فکر می کنید در شرایط حاضر دکتر امینی می تواند کاری از «بازرگان در این باره کھ  
گمان می کنم او بتواند موفق «: سئوال می کند، مرحوم بازرگان جواب می دھد»  پیش ببرد؟

م تا در جھت خواستھ ھای ملت توفیق شود و تا جائی ھم کھ در اختیار من ھست کمک می کن
 »  یابد، اما بیشتر از این نمی دانم و نمی توانم چیزی بگویم

                                                                           ً با مصاحبھ فوق، آقای بازرگان رھبر نھضت آزادی با وضوح تمام و با صراحت گفت فعال  
عالوه بر آن، بر نمایندگی نھضت . قادر بھ حکومت کردن نیست و برنامھ و تشکیالت ندارد

نھضت آزادی خارج از . کشور، از نھضت آزادی داخل کشور خط بطالن کشید خارج از
ای صادر کرد و در  ، نا گھان علیھ رھبران خود قطعنامھ١٣٥٧آذر ماه  ٤کشور در تاریخ 

فاقد قاطعیت و واجد ابھام گوئی، موضع گیری نارسا و : آن بر رھبران داخل تاخت کھ
  :ھ چنین استقسمتی از قطعنام. ھستند... توجیھ گر و

و بدین ترتیب تمام روشنفکران وارداتی و یا ملی نما و تمام آنھا کھ بھ ایدئولوژی ھای "...
بیگانھ بھ فرھنگ و شرایط اجتماعی ایران و ایرانی مجھز بوده و ھم آنھائی کھ بینشی غیر 

ان منطقی با زمان داشتھ و تمام آنھا کھ فقط گفتھ اند و ھر گز عمل نکرده اند یعنی ھم
مفسران و پژوھشگران بھ اصطالح انقالبی کھ منتظرند تا دیگران خون نثار کنند و ایشان 
توشھ بردارند و خالصھ ھمھ کسانی کھ علی وار عمل نکرده و نزیستھ و مبارزه نکرده اند 
متحیر و سرگشتھ یا بھ توجیھاتی در جھت رسیدن بھ آمال و آرزوی خود و یا حفظ قالبھای 

قد تبین .کھنھ خود پرداختھ بھ دروغ چھره حقیقت را خدشھ دار کرده اندخشک عقیدتی و 
  ." الرشد و من الغی
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 :دکتر یزدی ھم جریان  مصاحبھ بازرگان با روزنامھ ایران پست را چنین بیان کرده است
در . آقای مھندس بازرگان پس از دیدارھای پاریس، بھ اتفاق میناچی بھ لندن سفر کردند« 

دیدار و گفتگو  دكتر تقی زاده، دكتر خرازی، دكتر سروشان فعال سیاسی، لندن با دوست
ھم چنین . با مسؤوالن دفاتر صلیب سرخ و عفو بین الملل در لندن، دیدارکردند. نمودند

این روزنامھ را یک گروه ایرانی در . شنیدیم با روزنامھ ایران پست ھم مصاحبھ ای کردند
بھ گروه ھای سیاسی غیر اسالمی وابستھ بود و ما با آنھا لندن بھ فارسی منتشر میکردند و 

دوستان نھضت در اروپا مصاحبھ ی آقای مھندس بازرگان با این . رابطھ ای نداشتیم
ً                                       مسلما  آقای مھندس با وابستگی سیاسی این نشریھ . روزنامھ را بھ ھیچ وجھ درست ندانستند      

ای مھندس بازرگان بھ نظر من، بحث عالوه بر این برخی از صحبتھای آق. آشنایی نداشتند
ً        انگیز و مضر بود و نتوانستم بفھمم کھ چرا آقای مھندس بازرگان مثال  درباره   دكتر امینی                                                              

متأسفانھ یادداشتی از آن مصاحبھ در دسترسم نیست و . می باید آنچنان موضعگیری کنند
از دوستان را  این مصاحبھ و موضعگیری آقای مھندس برخی. مطالب آن را بھ یاد ندارم
جامعھ درآن مرحلھ دو دل کرد و موجب » وضعیت انقالبی « نسبت بھ درک ایشان از

رقبای  سیاسی و دوستان نادان و مغرضان نیز بیکار ننشستند و با تردستی و . نگرانی شد
زیرکی از این مصاحبھ سوء استفاده ھا کردند و مرتب آن را بر سر ما می کوفتند در حالی 

آقای مھندس از لندن بھ . میتوانستیم تکذیب یا تأیید کنیم و نھ قابل دفاع میدانستیمکھ ما نھ 
یک یا دو روزی در پاریس ماندند و فرصت مالقات دیگری با آقای خمینی . پاریس برگشتند

  .دست نداد
. در این فرصت با آقای مھندس صحبت بیشتری شد کھ مواضع خود را قاطع و صریح کنند

ِ        مسألھ  مصاحبھ در مورد صدور اعالمیھ و بیان . با ایران پست را مطرح و اعتراض کردم     
مواضع با صراحت، آن را موکول بھ برگشت بھ تھران و مشورت با دوستان نھضتی 

 مھندس بازرگانچھ طور است کھ آقای . من اگر چھ قانع نشدم اما دیگر حرفی نزدم. کردند
تان نھضتی موضعگیری ھایی می کنند کھ در مصاحبھ با ایران پست، بدون مشورت با دوس

قابل قبول نیست و من کمترین تردیدی نداشتم کھ دوستان نھضتی در داخل نمی توانستند با 
اما در مواردی کھ موضع نھضت در داخل و خارج روشن است، اعالم آن . آن موافق باشند

شاید بھ . ن نبودعلت این امر برای من روش. را بھ مشورت دوستان داخل موکول می سازند
بھ ھر حال . این دلیل بود کھ آقای مھندس نمی خواستند تحت فشار جو دست بھ این کار بزنند
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ً                              در آن زمان من شخصا  با آن موضعگیری ھا موافق نبودم                   . «)٦٤٣ (  
 :این گفتھ آقای یزدی خالی از اتھام، اتھام و نادرستی  نیست 

معرفی می کند، گردانندکان روزنامھ ایران  آقای دکتر یزدی کھ خود را فردی متشرع - الف
« بر وابستگی آنھا  متھم می کند و »بھ گروه ھای سیاسی غیراسالمی وابستھ« را پست

ً                                                     مسلما  آقای مھندس با وابستگی سیاسی این نشریھ آشنایی نداشتند تأکید ھم دارد بدون اینکھ  ».     
و ما با آنھا رابطھ ای «  آورد کھولی در جا می ! اشاره ای بکند کھ بھ کجا وابستگی دارند؟

آیا منظور ضمنی این جملھ این نیست اگر با آنھا رابطھ داشتند، غیر اسالمی » نداشتیم 
  بودن و وابستھ بودن اشکال و ایرادی نداشت؟

بھ نظر من، «  با این روزنامھاز صحبتھای آقای مھندس بازرگان  می افزاید کھ برخی - ب
از عنوان کردن این نکات مضر صحبتی بھ میان نمی آورد و  اما» بحث انگیز و مضر بود

ً                 مثال  درباره دكتر امین« : تنھا می گوید رد در موباز  ».ی می باید آنچنان موضعگیری کنند   
کنیم و نھ قابل  ما نھ میتوانستیم تکذیب یا تأیید« دارد کھ صحبتھای مرحوم بازرگان تأکید 

موضعگیری آقای مھندس برخی از دوستان را « : ردو در حالی کھ می آو ».دفاع میدانستیم
جامعھ درآن مرحلھ دو دل کرد و موجب » وضعیت انقالبی « نسبت بھ درک ایشان از

  :ولی در جا ھمھ را فراموش می کند و می نویسد» . نگرانی شد
  ».متأسفانھ یادداشتی از آن مصاحبھ در دسترسم نیست و مطالب آن را بھ یاد ندارم«   

: نویسد شان با آقای خمینی و دکتر یزدی میازرگان در مورد گفتگوھایام مرحوم بسرانج
آقای دکتر یزدی عقیده و تا حدودی اصرار داشت کھ قبل از ترک پاریس و دیدار و خدا «

من این عمل را . ای در تعیین موضع خودم و تأیید رھبری امام خمینی بدھم حافظی، اعالمیھ
ادم پس از گزارش مالقات بھ دوستان نھضت در تھران و با غیر فوری دیدم و ترجیح د

  ) ٦٤٤(» ھا انجام شود تصویب آن
آمده کھ  برنامھ راھبردی سیاسی خود را بھ دو نفر آقایان  دیدر خاطرات آقای دکتر یز

 :مطھری و بازرگان ارائھ کرده است
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 مطھری - ١
  

  :داده استطھری مرحوم م نویسد، یک کپی از برنامھ خود را بھ در مورد مطھری می
شورای بعد از آنکھ برنامھ ی راھبردی تنظیم و نھایی شد، در مرحلھ ی اول الزم بود « 

آقای خمینی گفتند کھ بھ جز چند نفری، از جملھ آقایان دکتر سحابی و . تشکیل شود انقالب
ن سھ نفر بنابرای. مھندس بازرگان و خود من از اشخاص سیاسی افراد زیادی را نمی شناسند

را معین کردند کھ افراد را شناسایی و معرفی کنند تا  آقایان بھشتی، مطھری و ھاشمی
قرار شد بھ این افراد خبر . برای عضویت در شورای انقالب و دولت موقت منصوب شوند

یکی از اولین روحانیانی کھ بھ پاریس فرا خوانده «و) ٦٤٥(» .داده شود کھ بھ پاریس بیایند
حترام فراوانی قائل آیت هللا خمینی برای مرحوم مطھری ا. آیت هللا مطھری بود شد، مرحوم

برنامھ ی پس از ورود شھید مطھری بھ پاریس بھ تفصیل درباره ی «  و) ٦٤٦(» .بود
اولین گام . یک کپی از متن تھیھ شده را بھ ایشان دادم. با ایشان صحبت کردم سیاسی

مرحوم مطھری از تدوین این . بود شورای انقالب ضروری در اجرای این برنامھ، تشکیل
  ) ٦٤٧(» . برنامھ ابراز خوشحالی بسیار کرد و چندین بار از من تشکر کرد

در مورد دولت موقت ھم مرحوم مطھری ضمن تأیید « : نویسد در مورد دولت موقت ھم می
» .استشایستھ ترین فرد برای این پست مھندس بازرگان اصل برنامھ اظھار داشت کھ 

در زمانی کھ مطھری در پاریس بود، آقای خمینی ھر  «وی سپس  می افزاید کھ  ).٦٤٨(
این صحبتھا در نوار . روز، بعد از نماز مغرب و عشاء برای حاضران صحبت میکرد

آقای خمینی در این صحبتھا، از ھر دری سخن میگفتند، . ضبط و سپس تکثیر و توزیع میشد
ً               کھ بعضا  ارتباطی با ھم  ً در فضای پاریس، بھ عنوان رھبر یک انقالب بعضا  . نداشتند                                                  

مرحوم مطھری، بعد از چند روز و شنیدن این سخنان ناراحت شد . مطالب جالبی ھم نبودند
ً اوال  و بھ من گفت آقای خمینی نباید  ً                   این قدر زیاد حرف بزنند و ثانیا  این حرفھا را بزنند     از .                               

و سایران بھ  اشراقیجواب دادم، خیر، اما آقای . داده اممن پرسید کھ آیا من بھ ایشان تذکر 
ً               ایشان تذکر داده اند، اما ظاھرا  اثر نداشتھ است گفتم اگر . پرسید کھ چرا من حرفی نزده ام.                               

از اوخواستم کھ ایشان ھم این مطلب . باید کافی می بود اشراقیقرار بود اثر بکند، تذکر آقای 
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فت حاضر است بھ شرطی کھ من ھم او را ھمراھی و مطھری گ. را با آقا مطرح سازند
بعد از سخنان مطھری، آقای خمینی . این جلسھ برگزار شد. قبول کردم. سخنش را تأیید کنم

من سخنان مطھری را تأیید و پیشنھاد کردم کھ . بھ من نگاه کردند، یعنی نظر مراجویا شدند
زیرا در اروپا روزھای . ت کنندایشان فقط روزھای شنبھ، بعد از نماز ظھر وعصر، صحب

از . شنبھ و یکشنبھ تعطیلی آخر ھفتھ است و شنبھ ھا شلوغ ترین روز در نوفل لوشاتو است
من مھمترین مسائل روز ایران و جھان را برای . تمام اروپا ایرانیان  بھ نوفل لوشاتو می آیند

گروه . مسائل صحبت کنند                                                   ِ       ایشان یادداشت میکنم و ایشان در سخنان روز شنبھ درباره  ھمان 
. ای از صحبت ھا را تدوین، ترجمھ ومنتشرمیکند مستقردرنوفل لوشاتو ھم خالصھ سیاسی

  ) ٦٤٩(» .ازآن پس بھ ھمین ترتیب عمل شد
  

 بازرگان مھندس- ٢
  

  :کند در مورد سفر مھندس بازرگان بھ پاریس چنین گزارش می
ِ                                مھندس برنامھ  سفر خود را در چند بند برای من «   گفتگو با ھم و تبادل نظر و : توضیح داد           

از  ٥٦مشورت در مسائل کالن کشور، بھ خصوص با توجھ بھ نامھ ای کھ من در سال 
عالوه بر این قرار شد دیداری با اعضای فعال نھضت . آمریکا برای ایشان فرستاده بودم

آقای خمینی و بخش اصلی برنامھ ایشان دیدار با . آزادی در خارج از کشور نیز دیدارکنند
تحلیل اوضاع داخلی ایران و ارائھ نظرات و پیشنھادات بھ ایشان و باالخره اطالع از 

  .نظرات و برنامھ آقای خمینی بود
مھندس . با مھندس ھم قبل و ھم بعد از دیدار با آقای خمینی بحث و گفتگوھا مفصلی داشتیم

من برنامھ ھای سیاسی  « و)... ٦٥٠(» .بازرگان نظرات خود را بھ تفصیل شرح داد
مھندس برنامھ را پذیرفت و آن . راھبردی تعیین شده آقای خمینی را برای ایشان شرح دادم

  ) ٦٥١(» . را تأیید کرد، اما احساس کردم ھنوز قانع نشده است
حال بھ سراغ یادداشت ھای روزانھ مرحوم بازرگان برویم و ببینیم آن مرحوم، در باره دو 

  :  گوید با آقای خمینی در پاریس، چھ می جلسھ مالقات خود
ِ         بھ اتفاق آقای دکتر ابراھیم یزدی در خانھ اندرونی، کھ آن طرف  کوچھ و  ٣٠/٧/٥٧روز «                                                          
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آقای اشراقی، داماد ایشان در . قدری بھ طرف مشرق بود، مالقات و مذاکره بھ عمل آمد
ھ سھ نفری قریب جلس. ابتدای جلسھ و برای پذیرائی و تعارفات اولیھ حضور داشتند

ً                                          یکساعت و نیم طول کشید و ھمانطوری کھ قبال  از آقای بھشتی شنیده بودم، ایشان ابتدا بھ                                         
کالم و استفسار از حال و نظریات طرف و ابراز انبساط چندان نداشت؛ وقتی ضرورت 

مختصری از وضع ایران، عقب . تعیین یک ھیئت نمایندگی را مطرح کردم، تأییدی ندیدم
انتخابات : ی شاه و امکان توسعھ فعالیت و پیشروی و پیروزی صحبت کرده گفتمنشینی ھا

مجلس کھ وعدۀ آزادی آن را داده اند فرصت خوبی برای نفوذ و موفقیت خواھد بود وشاه را 
ایشان . ھای قانونی و مجلس مؤسسان تغییر نظام شود بتدریج بیرون انداختھ، از راه می

گفتم برعکس است، . »شور و ھیجان مردم خواھد خوابید « : ندبالفاصلھ اشکال کردند و گفت
فعالیتھای انتخاباتی ھمیشھ بھترین فرصت و وسیلھ برای بحث و تبلیغات و تجمع و تحرکات 

  »تضمین می کنند؟« :ایشان اظھار ناامیدی کرده و گفتند. است
؛ از جملھ ھا و مسائلی رو در رو خواھیم بود صحبت کردیم از مشکالت و مخالفت   

العاده متعجب  فوق. ھای بزرگ و لزوم دقت و تدبیر در پیشروی ھای حتمی دولت کارشکنی
. خواھند وجود یا اثر آمریکا را قبول کنند گیرند و نمی شدم کھ دیدم ایشان مسائل را ساده می

  .باالخره آمریکا را با قدرت و موقعیتی کھ دارد باید بھ حساب بیاوریم: گفتم
گوییم  زنیم ، آمریکا مخالفت نخواھد داشت، ما نمی چون ما حرف حق می:" دجواب دادن

ای کھ خودمان در بازار آزاد  فروشیم ولی بھ قیمت عادالنھ فروشیم، می نفتمان را بھ آنھا نمی
." ھای کشاورزی خواھیم خرید ھا تعیین نماییم و بعد ھم از آنھا بجای اسلحھ، ماشین مشتری

و محیط بین المللی، حوزه علمیھ نجف و قم نیست کھ حرفمان حق باشد دنیای سیاست : گفتم
از خونسردی و بی اعتنایی ایشان بھ مسائل بدیھی سیاست و مدیریت، . تا آنھا تسلیم شوند

  .  ماتم برد و دنبال کردن بحث را در این زمینھ بی فایده دیدم
ھم ساده نگری و سکینھ و  بینید؟ باز جنابعالی چگونھ اوضاع و تکلیف  را می: پرسیدم

مثل اینکھ قضایا را انجام . اطمینان ایشان بھ موفقیت نزدیک، مرا بھ تعجب و تحسین انداخت
شاه کھ رفت و بھ ایران آمدم، مردم نمایندگان مجلس و بعد : " شده و حل شده دانستھ، گفتند

واھم افرادی را خ دولت را انتخاب خواھم کرد، منتھی چون کسی را نمی شناسم از شما می
کھ مسلمان و مطلع و مورد اعتماد باشند، عالوه بر خودتان و دکتر یزدی معرفی کنید کھ 

ھا بگویند چھ کسی برای نمایندگی مجلس خوب است، تا من بھ  مشاورین من باشند و آن
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. دھندالبتھ مردم آزاد خواھند بود رأیی را کھ مایل باشند ب. عنوان نامزد بھ مردم پیشنھاد نمایم
کافی است این وزراء مسلمان و . وزراء ھم، آن ھیئت در نظر بگیرند کھ من پیشنھاد نمایم

اصرار ندارم، حتی ممکن است از وزرای سابق کھ خیانت نکرده اند . درستکار باشند
  »   باشند

این بود کھ ایشان از ما فقط برای مرحلۀ بعد از انقالب کھ ) و شاید دکتر یزدی( احساس من 
خواھند استفاده نمایند و نسبت بھ مرحلۀ  شکیل دولت و مجلسین  و اداره مملکت است میت

نشینیم و  چشم؛ با آقای دکتر یزدی می: گفتم. ماقبل، خیالشان راحت  و برنامھ معین است
خواھم بگویند  سفارش کردند تنھا از خودتان نباشد، نمی. دھیم صورتی تھیھ کرده خدمتتان می

ّ       دستھ خاص ی ھستم کھ من طرفدار البتھ نظر و رویھ ما ھمیشھ ھمینطور بوده، اھل : گفتم .        
کردم قبل از رفتن شاه و آمدن  در آخرین جلسھ، چون فکر می. ھمکاری و وحدت ھستیم

اجازه بدھید ھیئت : ایشان بھ ایران، مسائل و مراحلی در اداره و پیروزی انقالب داریم ، گفتم
ً                                              د، فعال  وظیفھ رابط و نمایندگی را برای انقالب در ایران مشورتی کھ منصوب خواھید کر       

  ) ٦٥٢(» .این نظر را رد نکردند ولی استقبالی ھم نکردند. داشتھ باشد
طرح  - ١: بنا بھ گزارش مھندس بازرگان، وی دو پیشنھاد بھ آقای خمینی کرده اند

کھ سمت ھیئت مشاور منصوب آقای خمینی  - ٢ضرورت تعیین یک ھیئت نمایندگی  و 
. کھ ھر دو را آقای خمینی رد کرده است. رابط و نمایندگی انقالب در ایران را داشتھ باشند

رد نکردند ولی «  و دومی را» تأییدی ندیدم« کھ: نویسد در اولی مرحوم بازرگان می
و تنھا  آقای خمینی از ایشان خواستھ کھ عالوه بر خودشان و دکتر » استقبالی ھم نکردند 

در گزارش، نگرانی و نارضایتی . انی را برای مشاور بھ ایشان معرفی کنندیزدی کس
بنا بر . شود مرحوم بازرگان از نتیجھ مذاکرات  با آقای خمینی بطور آشکار ابراز می

ای بھ دولت موقت  ھای مھندس بازرگان با آقای خمینی اشاره گزارش، در مالقات و گفتگو
و باز بنا بھ گزارش دکتر یزدی حتی مھندس . و نخست وزیری آن مرحوم نشده است

بازرگان بعد از سفر دو روزه اش بھ لندن و باز گشت بھ پاریس، در پاریس دیداری باآقای 
در این سفر مھندس بازرگان «  .است  و بدون خداحافظی بھ تھران بازگشتھ  خمینی نداشتھ

 ٢/٨/١٣٥٩دیدار دوم در  و ٣٠/٧/١٣٥٩دیدار اول در. دو بار با آقای خمینی مالقات کرد
قرار بود کھ بعد از بازگشت از سفر لندن، برای بار سوم ھم دیدار داشتھ باشند کھ . انجام شد

ھای آقای خمینی این دیدار  بھ دلیل عجلھ مھندس بھ بازگشت بھ ایران و پر بودن برنامھ
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  ) ٦٥٣(» ای ھم برای بحث وجود نداشت مطلب تازه. صورت نگرفت
قرار بود کھ بعد از بازگشت از سفر لندن، برای بار سوم ھم دیدار « : نویسد یدکتر یزدی م

« : است دلیل او این. آورد، نھ تنھا نارسا بلکھ لودھنده است ، اما دلیلی کھ می»داشتھ باشند
 اما. »مطلب تازه ای ھم برای بحث وجود نداشت «  و» پر بودن برنامھ ھای آقای خمینی 

ً اوال   ی آقای خمینی چنان پر بود کھ نتواند با کسی کھ خود بھ فرانسھ دعوت ھا نھ برنامھ    
ب تازه ای ھم برای بحث نبوده و نھ اینکھ مطل .کرده بود، بنابر قرار، دیدار و گفتگو کند

   .است
با مصاحبھ مرحوم رابطھ   در تی برای خدا حافظی، چھ بسا برگزار نشدن دیدار سوم، ح   

زمامداری علی امینی و نھضت ن پست و اظھار نظراو نسبت بھ یرابازرگان در لندن با ا
. است  آزادی خارج از کشور و سلطنت نخواھد رفت و امریکا را باید بھ حساب آورد، بوده

با آقای خمینی  افزون بر این، ھم گزارش دکتر یزدی از دیدارمھندس بازرگان با خودش و
ازرگان از دیدارش با ارش مھندس ببا ایران پست در لندن و ھم گز و مصاحبھ مھندس

آیا وقت برای خدا حافظی ھم . اند گویند کھ دو طرف از ھم ناراضی شده میآقای خمینی 
زرگان ھمان مصاحبھ انبوده است؟ روشن است کھ علت اصلی حذف دیدار سوم خمینی با ب

  .بازرگان با ایران پست در لندن است
ً                                       نا  آقای دکتر سنجابی و ھمراھان ایشان عالقھ ضم« نویسد در پاریس، مھندس بازرگان می     

  داشتند یک مالقات  اضافی و تعیین موضع مشترک با آیت هللا خمینی داشتھ باشیم و اعالمیھ
تنھا بھ دعوت . مای داده شود، ولی دکتر یزدی و من ضرورتی در این کار ندیدی سھ جانبھ

از این جلسھ  )٦٥٤(». ان داشتیمره در محل اقامت ایش، یک جلسھ سھ نفآقای دکتر بھشتی
چیزی بھ بیرون  کھ چھ مسائلی رد و بدل شده تا بھ حال سھ نفره بازرگان، یزدی و بھشتی

  .درز پیدا نکرده است
مھندس بازرگان بعد از  حذف شدن خودش و نھضت آزادی از قدرت، متوجھ شد کھ از  

در سخنرانی  ، بھ صراحت، و بھ این امر. است وی بھ عنوان نردبان قدرت استفاده شده
  : کند اعالم و  اعتراف می  ٢/١١/١٣٦٠خود در تاریخ  

ً                              دوستان و من ھم غافل از این بودیم کھ بعدا  با ما چھ معاملھ خواھند کرد و « مرا بھ                                          
جلب اعتماد مردم ایران و خارج و اعتبار انقالب بھ عنوان نردبان قدرت  طورموقت برای 

مرحوم طالقانی . خواھند کرد وبرنامھ خودشان راگام بھ گام دنبال گذارند وراه  درآنجامی 
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ولی دوستان و خود من . بود این آقایان وفا و صفا نخواھند داشت توصیھ کرده بود و فرموده 
دانستیم کھ شانھ از زیر  در چنان اوضاع و احوال وظیفھ شرعی و ملی خودمان می

  )٦٥٥(   .مسئولیت خالی نکنیم بار 
دیده و بھ ھمین علت ناراضی از پاریس  سا او طرح را انحصارگرایانھ میب     

اما چون غافل از ساز و کار قدرت بوده، وارد کار شده و بگاه حذف شدن . است بازگشتھ
است کھ از  غافل بوده: است فوق، زبان حال خود گشتھ و گفتھ ازغفلت بھ درآمده ودرگفتار

  .  ده خواھد شداستفا» بھ عنوان نردبان قدرت« او 
خالی نکردن شانھ از مسئولیت یک چیز است و قبول طرح انحصاری قدرت کھ آقای    

و اگر بنا بھ نوشتھ آقای . یزدی تھیھ کرده و آقای خمینی آن را پذیرفتھ مطلب دیگری است
ّ                                         دکتر یزدی، مھندس بازرگان ھم از طرح سر ی راھبردی مطلع بوده، و با اطالع از طرح و                                      

آن، نخست وزیری آن طرح را ھم پذیرفتھ، آیا ھمان چیزی نیست کھ در دوران  پذیرفتن
تیغھ تشبیھ  چاقوی بیھا، دولت خودش را بھ  نخست وزیری خود، در پاسخ بھ اعتراض

شود کھ طرح،  زیرا طرح چنان بیین و آشکار است کھ ھر کسی متوجھ می )٦٥٦(کرد 
ِ                                     طرح  بھ انحصار در آوردن و قبضھ کردن قدرت  طرح قدرتمداری  کسی کھ است و در    

و این ھمان واقعیت است کھ در . سپرد شود،  آن را بھ طراح آن نمی محور و مدار قدرت می
توانیم با  آرام آرام فھمیدیم نمی « :گوید ، دکتر یزدی در پاسخ بھ آقای کاظمیان می٥٨سال 

ھا ھم  ت آقای خمینی بود و آنقدرت دس. ای نبودیم ما کاره. آنھا کار کنیم و باید کنار برویم
و اما قدرتی کھ در دست آقای خمینی بود، جز  )٦٥٧(» .این را باید بفھمیم. مجری نظرات

این تنھا امری است کھ . آمد با بھ عمل در آوردن طرح راھبردی خود آقای یزدی، پدید نمی
او تنھا بھ . است هبھ احتمال زیاد مھندس بازرگان از آن غافل بوده و آن را بھ حساب نیاورد

ھای خوب،   فارغ از حرفغافل از اینکھ قدرت . د کرده استھای آقای خمینی اعتما حرف
کار نتایج خود را بھ بار ساز و کار خود را دارد و غفلت و یا نادیده گرفتن این ساز و 

  .   خدا داناتر استآورد و  می
دیم خواننده گان گردید، نشان ت تقکھ در سھ قسم نقد نظر بھ اینکھ ھدف اصلی  این    

ّ                                                             دادن طرح سر ی چگونگی قبضھ کردن قدرت و پاشیده شدن بذر انحصاگری در پاریس             
و کسانی کھ مایل بھ اطالعات بیشتری ھستند، . یابد بود، نقد خاطرات بھ ھمین جا خاتمھ می
    .مراجعھ کنند دوم و بویژه سوم. ج می توانند بھ خاطرات آقای دکتری یزدی
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  افزاید می خود بر و زاست خشونت خشونت،- ٤
  

ّ                                  طرح سر ی چگونگی قبضھ کردن قدرت در انقالب «  تحت عنوانقسمت نقد سھ  در  »٥٧     
. منتشر شد ١٣٩٥نقد خاطرات آقای دکتر ابراھیم یزدی، بھ قلم اینجانب در اردیبھشت 

ورده بودند، مطالب آن مقالھ ھا چیزی بھ غیر از آنچھ آقای دکتر یزدی در خاطراتشان آ
تنھا کاری کھ اینجانب کرده بودم، این بود کھ ھر جا ضروری تشخیص داده شد بھ . نبود

منظور بھتر روشن شدن آن گفتھ ھا توضیحاتی بھ آنھا افزودم و نھایت سعی خود را بکار 
ھدف از نوشتن و انتشار آن و سایر نوشتھ . بردم کھ ھیچ دخل و تصرفی در آن وارد نشود

 ٥٧خ مھمترین انقالب کالسیک سال شن کردن و شدن نکات مبھم و تاریک تاریھا ھم رو
استبداد بود ولی ) ملی و مردمی(برای ھمھ کھ ھدفش آزادی استقالل و جمھوری اسالمی

و چون اینجانب بھ دلیل اینکھ  یران بھ ارمغان آورد، بوده و ھستتمام عیار برای ملت ا
ل و چھ بعد از پیروزی انقالب در آن شرکت داشتھ خود در بخشی از آنچھ رخ داد، چھ قب

ام، وظیفۀ ملی میھنی و دینی خود دانستھ و می دانم کھ تا جائی کھ برایم میسر است، بھ 
علل و عواملی کھ سرانجام انقالب آزادی بخش ما بھ دیکتاتوری گرائید، را برای صاحبان 

  .   ان قرار داده شوداصلی آن کھ ملت ایران است بھ عنوان تجربھ در اختیارش
در دست دوستان نھضتی  نقد ، از تھران اطالع رسید کھ نقدچند ھفتھ ای بعد از انتشار    

من ھم بھ سھم . دست بھ دست می گشتھ و قرار است کھ جوابیھ ای بر آن انتشار داده شود
. دھند خود خوشحال از این خبر کھ چھ بھتر کھ آنھا ھم نظر خود را در اختیار عموم قرار

.                                           ً                                       چون چیزی کھ اینجانب انتشار داده بودم تماما  بر گرفتھ از خاطرات آقای دکتری یزدی بود
در ھر حال بعد از گذشت . بنابراین امکان تکذیب و یا رد در آن منتفی است مگر برای جدل

، در پاسخ بھ آن، مقالھ ای از آقای جواد سلیمانی کھ گویا  از نقد ماھی از انتشار  ٢
  .ان جوان و یا ھوا دار نھضت آزادی است، منتشر شددوست

بھ نظر اینجانب نظر بھ اینکھ مقالھ بھ غیر از بازی با کلمات چیز دیگری در بر نداشت،    
آن مشکل بھ نظر نمی رسید،  یو برای خوانندگان ھم بگمانم قضاوت در درستی و نادرست
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تاریخ آن «باشی در برنامھ تلویزیونی                                   ً             آن مقالھ نادیده گرفتھ شد ولی اخیرا  آقای حسین دھ
اکنون کل آن در یوتیوب مصاحبھ ای کھ با آقای دکتر یزدی بھ عمل آورده و ھم » الین

نکتھ ای از آن مصاحبھ مرا واداشت کھ در مورد انقالب و زمانی کھ  .)٦٥٨(موجود است
ً  سھ گانھ کھ قبال  منقد  آقای خمینی در پاریس بود چند نکتھ دیگر کھ در  نتشر شده،  نیامده               

  .بود، بدان ھا افزوده گردد
  :، مجری برنامھ از آقای دکتر یزدی می پرسد»تاریخ آن الین«در برنامھ 

اعضای مجاھدین کھ در سالھای قبل، یعنی قبل از تشکیل سازمان، کسانی بودند کھ ارادت «
تشکیالت  زیادی داشتند بھ بزرگان نھضت آزادی مثل مھندس بازرگان، چطور در دل یک

ً    اھل مسالمت اھل گفتگو، یک جریان انشعابی خشونت طلب آن ھم بھ این حد کھ بعدا  تو                                                                          
سالھای بعد حتی حاضر می شود کھ با صدام ھمکاری کند، زائیده می شود؟ شما کھ آنھا را 

  »می شناختید ریشھ ماجرا را در چھ می بینید؟
یا سیاستی را کھ مجاھدین اتخاذ کرده ببینید خط مشی «: آقای دکتر یزدی چنین پاسخ می دھد

  » بودند، الجرم بھ این خشونت کشیده می شد
نھ سرخوردگی بی عملی کھ آنھا فکر می کردند بزرگانشان مھندس « : مجری می پرسد

  »بازرگان تو سالھای قبل از انقالب رفتارشان انقالبی نیست؟
ریت گروه ھا خشونت طلب شده ببینید شما باید بروید تو آن ظرف زمان کھ اکث«: ج یزدی

بودند وازھمین موضع بازرگان را نقد می کردند واعتراض می کردند، راھی کھ ما مخالف 
  »اعمال خشونت بھ نفع دولت موقت نبود. چھ خشونتی، با خشونت. بودیم

در یک دوره . عرضم بیشتر سالھای قبل از انقالب ھست«: در اینجا مجری باز می پرسد
بوب بودند، قھرمانان در واقع کشور بودند، شما بھ عنوان مبارز در خارج ای مجاھدین مح

  »از ایران خط مشی مسلحانھ گروه ھای چریکی را علیھ حکومت شاه تأیید نمی کردید؟
  . »ما آن را در ھر حال یک ضرورت اجتناب ناپذیر می دانستیم! چرا! چرا«: ج یزدی
  »اما بازرگان خودش تأیید نمی کرد؟«: مجری

البتھ من یادم نمی آیدکھ مھندس بازرگان با جنگ مسلحانھ مخالفت صریح و ! نھ خیلی«: ج 
دولت ھمھ راه ھا را بستھ . اما بھ نظرمن راه دیگری نبود. آشکارکرده باشد ولی موافق نبود

  »است دیگھ" ھوی"، "ھای"جواب . بود
وقتی . می خواھد باشدخشونت، خشونت زاست و بر خود می افزاید، درھر دوره ای کھ    

ر زمان این طرز فک» است دیگھ" ھوی"، "ھای"جواب «کھ بھ زعم آقای دکتر یزدی 
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از خاطرات آقای یزدی، نشان داده شد کھ چگونھ آقای  در آن سھ قسمت نقد. نمی شناسد
دکتر یزدی طرح حذف دیگران از جبھھ ملی گرفتھ تا بعضی از روحانیون و حتی قطب زاده 

دکتر . یر از روحانیون حلقھ آقای خمینی و خودشان را بھ آقای خمینی داده است، بھ غ...و
شود، طرح را  کھ محور و مدار قدرت میبوده کھ در طرح قدرت مداری، کسی یزدی غافل

شود و   راست بخواھی، مقدمات بدست او و سازمانش انجام می. سپرد بھ طراح آن نمی
داند اجرای کامل طرح را بھ طراح و سازمان سیاسی  زیرا می. کند سپس از آنھا خلع ید می

  . او سپردن، دادن گوشت قدرت بھ دھان گربھ است
نکتھ دیگر کھ نشان دھنده، تفکر قدرتمداری و روش اجرای آن است  ٤بعد از این مقدمھ، 

  . از خاطرات دکتر یزدی در اینجا آورده می شود قسمت نقدبرای تکمیل آن سھ 
  جبھھ مشترک بر اساس الگوی نھضت آزادی،   حزب واحد و یا - ١
  ترور افسران عالیرتبھ ارتش با مجوزخمینی و موافقت یزدی، - ٢
  ارتباط با آمریکائی ھا، - ٣
بودن  گذرنامھ دانشجویان برای انقالب - ٤ ِ                              ر      ُ  

 .آزادی نھضت الگوی اساس بر مشترک جبھھ یا و واحد حزب - ١ 
  

، مرحوم دكتر بھشتی بھ آمریكا آمد و ١٣٥٧ل سال در نیمھ او «:آقای دکتر یزدی می نویسد
در . ، نیویورک، واشنگتن دی سی، دیدار كرد)ھوستون(از ایاالت مختلف از جملھ تگزاس

ھوستون ما با ھم درباره وضعیت جنبش در ایران و ضرورت ایجاد تشكلھای سیاسی 
عالیتھای دانشجویی آشنایی ما با ھم و برخی ھمكاریھا از زمان ف .مذاكرات مفصلی داشتیم

وی سپس می  )٦٥٩( ». و جنبش ملی شدن صنعت نفت آغاز شده بود)  ١٣٢٣- ١٣٢٨(
با توجھ بھ این سوابق طوالنی دوستی و ھمكاری، سفر ایشان بھ آمریكا و تگزاس «افزاید کھ 

بھ خصوص كھ سفر ایشان مقارن بود . در دیدار و گفتگوھا برای ھردوی ما بسیار مغتنم بود
ھر دوی ما قبول داشتیم كھ . ر قریب الوقوع من بھ نجف و دیدار با آقای خمینیبا سف

با پراكندگی نیروھا آینده جنبش در ابھام . نیروھای اسالمی نیاز بھ تشكل و سازماندھی دارند
. در مورد چگونگی سازماندھی نیروھا، با ھم اختالف نظر پیدا كردیم. قرار خواھد داشت

ھ یك حزب واحد تشكیل شود و ھمھ نیروھای اسالمی، از روحانیان و نظر ایشان این بود ك
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نفری از روحانیان، بر  ٥تا  ٣اسالمی در آن شركت كنند ولی یك گروه  –روشنفكران ملی 
از قانون اساسی مثال زدند كھ یك . تصمیمات حزب نظارت نھایی با حق وتو داشتھ باشند

نھ را مورد بررسی قرار میدھد و آنھا را نفری از مجتھدان، مصوبات مجلس مقن ٥گروه 
در برابر . من این نظر و قیاس را نادرست و غیرواقع بینانھ می دانستم. تایید و یا رد میكند

نظرم این بود كھ نھضت آزادی ایران در داخل فعالیت خود را آغاز كند، و تجدید سازمان 
این دو باھم یك جبھھ مشترک ایجاد  روحانیان نیز سازمان ویژه خود را داشتھ باشند و. نماید
در حالی كھ در پاره ای . ھر دو گروه در پاره ای از مسائل از استقالل برخوردارند. نمایند

اما اگر قرار باشد نیروھای اسالمی، یك حزب . از مسائل باھم مشتركند و ھمكاری می كنند
ین باورم كھ رابطھ روحانیان و و سازمان واحد داشتھ باشند، با آن ھم مخالفتی ندارم ولی بر ا

در . باشد شورای مركزی نھضت آزادی ایرانروشنفكران در این حزب واحد ھمان الگوی 
نھضت آزادی مرحوم طالقانی عضو ھیئت موسس و شورای مركزی بود، اما حق ویژه ای 

در تصمیمات شورا او ھم یك رای داشت، برابر رای جوانترین عضو . برای خود قائل نبود
در یك سازمان سیاسی تصمیمات فقھی یا قانون گرفتھ نمی شود كھ بھ نظر اجتھادی . وراش

اما وقتی صحبت از مسائل فقھی و تخصصی بھ میان آید و نیاز بھ . روحانیان نیازی باشد
نظر كارشناسی باشد، منطق و خردورزی و احساس مسئولیت دینی حكم میكند كھ شورای 

روحانیان عضو شورا را خواستار شود و بر طبق آن عمل تصمیم گیری، نظر كارشناسی 
مرحوم . این ھمان كاری بود كھ در شورای مركزی نھضت آزادی صورت میگرفت. كند

ً        و نھایتا  ھم حزب . بھشتی با این نظر بھ شدت مخالفت كرد و بر نظر خود اصرار ورزید         
  ) ٦٦٠(» .جمھوری اسالمی براساس ھمین دیدگاه تشكیل شد

ِ                                 راین مالحظھ می شود کھ در اصل انحصار  قدرت و تشکیل حزب واحد بھ منظور بناب                                     
منتھا آقای دکتر بھشتی برای روحانیون . حذف دیگران اختالف نظری وجود نداشتھ است

الگوی شورای «  یعنی خودش حق وتو می خواستھ و آقای دکتر یزدی حزب واحد را بر
  .تطلب می کرده اس» مركزی نھضت آزادی ایران 

  :دکتر یزدی در پی آن ادامھ می دھد
موضوع دومی كھ مرحوم بھشتی در این گفتگوھای دوجانبھ مطرح كرد تشكیل شورای «

اجتھاد یا مرجعیت بود و معتقد بود كھ با توجھ بھ تنوع و پیچیدگی مسائل جامعھ جدید، یك 
باشد و خودشان در مرجعیت باید شورایی . فرد نمی تواند در باره ھمھ این مسائل نظر بدھد
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طرح شورای مرجعیت و استقاللی كھ ھر یك . آن حضور داشتھ باشند و آن را مدیریت كنند
. از مراجع برای خود قائل ھستند، تا چھ اندازه می توانست عملی باشد قابل تامل بود

ھمانطور كھ اشاره كردم، سفر ایشان بھ ھوستون و این گفتگوھا، ھمزمان بود با برنامھ سفر 
ایشان مطالب و نكاتی را ھم درباره آقای خمینی، روحیات ایشان . من بھ خاورمیانھ و نجف

مرحوم بھشتی بعد از این گفتگوھا ھوستون را بھ . و نیز برخی از مواضع مطرح كردند
خبر سفر ایشان را بھ دوستان نیویورک و ضرورت تماس و . مقصد نیویورک ترک كرد

اما دوستان ما در نیویورک نتوانستند با ایشان تماس بگیرند . گفتگو را با ایشان مطرح كردم
و ظاھرا بھ جای نیویورک بھ واشنگتن دی سی رفتھ بودند و با دوستان مقیم واشنگتن دی 

صراحت من در گفتگو با مرحوم بھشتی در مورد چگونگی . سی نیز تماس نگرفتھ بودند
حانیان ظاھرا بھ مزاق ایشان خوش اسالمی و رو –ھمكاری میان نیروھای روشنفكر ملی 

نیامده بود و موجب كدورت و تیرگی روابط شد و بعد از انقالب ھم، مسائل دیگری پیش آمد 
  )  ٦٦١(» و مزید برعلت شد

   

    یزدی موافقت و مجوزخمینی با ارتش عالیرتبھ افسران ترور- ٢
  

بیانیھ ی  ین خلقسازمان مجاھدکھ رھبری  ١٣٥٤در شھریور « : آقای یزدی می نویسد
عالوه بر این، رھبری . تغییر ایدئولوژیک سازمان و مارکسیست شدنشان را اعالم کرد

سازمان اعضای مسلمان درون سازمان را کھ حاضر بھ قبول این ایدئولوژی و تمکین از 
اعضای مسلمان سازمان . رھبری منحرف، نشده بودند، یا اخراج و یا سر بھ نیست می کرد

ج  از سازمان بیرون آمده بودند، دست بھ تشکیل گروه ھای کوچک مستقل زدنده کھ بھ تدری
در پاریس افرادی از این « « و)  ٦٦٢(» .بودند، ده ھا گروه کوچک مسلح بھ وجود آمد

گروھھا بھ دیدن آقای خمینی آمدند تا در باره ی برخی از شیوه ھای عملی، نظر ایشان را 
ً              استند در مذاکرات این افراد حتما  حضور پیدا کنمآقای خمینی، از من خو. بدانند یکی از راه .                                

آنھا فھرستی از . ھای مقابلھ با کودتای احتمالی، ترور برخی از فرماندھان ارشد ارتش بود
با برخی از رھبران داخل ایران نیز مشورت کرده و نظر . این فرماندھان تھیھ کرده بودند
بھ آنھا توصیھ شده بود کھ اجرای آن را بھ تصویب آقای  اما. موافق آنھا را جلب کرده بودند
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فھرستی از اسامی فرماندھان ارشد ارتش را، کھ احتمال کودتا از جانب . خمینی موکول کنند
 –؛ گارد شاھی فردوست و ھاشمی نژاد :سران نظامی: بھ شرح زیر ارائھ دادند. آنھا میرفت

ربیعی؛  - ؛ فرمانده نیروی ھوایی - غیشفقت؛ رئیس ستاد قره با - ؛ وزیر جنگ - نشاط 
حبیب اللھی؛ فرمانده  - جھانبانی؛ فرمانده نیروی دریایی  - فرمانده نیروی زمینی  بدره ای 

  .افشار - اویسی؛ دفتر ویژه  - رحیمی  - خسرو داد؛ فرماندار نظامی   - ھوا نیروز
ند و با رئیس ھمھ کاره بود شفقت - فردوست  - مثلث قره باغی بھ موجب ارزیابی آنان،  

فسرعالی مقام حسین فردوست ا. انگلیس ارتباط مستقیم داشتند ٦. آی.و ام) ترنر(وقت سیا 
. او و شفقت و شیالتی ھمکالس ھای شاه بودند وشاه بھ آن ھا اعتماد داشت. بود ٦. آی.ام

اویسی در زمان اعالم . بدره ای و خسروداد از اویسی ھم خطرناک تر و بی رحم تر بودند
این ھا حتی بھ شاه ایراد . ومت نظامی و کشتار میدان ژالھ، فرمان دار نظامی تھران بودحک

  . می گرفتند کھ چرا تسلیم شده و از ایران خارج می شود
کسانی کھ از جانب گروھھای مسلح بھ پاریس آمده بودند، این مطالب را با آقای خمینی 

بھ ھر کدام کھ دسترسی پیدا کردند، برنامھ آقای خمینی بھ آنھا اجازه داد کھ . مطرح ساختند
  ) ٦٦٣(» .بھ خصوص در مورد چند نفر تاکید کردند. را اجرا کنند

ر می شدند، از دفتر در اینجا ذکر یک نکتھ مھم است کھ در میان افرادی کھ باید ترو   
فکر افشار آمده کھ باید ترور می شد، اما ارتشبد حسین فردوست کھ مغز مت، ویژه اطالعات

و بعد از ی ھمکاری زنده می ماند، کھ ماند اطالعاتی و سازمان دھنده آن است، باید برا
سال ھمکاری و بعد از اینکھ سر زبان ھا افتاد کھ فردوست مغز متفکر سازمان  ٥حدود 

، ١٢/٨/١٣٦٢نوبنیاد اطالعات جمھوری اسالمی ایران است، اطالعاتی ھا در تاریخ 
  ) ٦٦٤. (ازداشت کرده اند و بعد ھم مسئلھ بھ خاموشی گرائیداعالن کردند کھ او را ب

آنھا برای شناسایی . این نمایندگان پرسش دیگری را نیز عنوان کردند« :وی می افزاید کھ 
ھدفھای مورد نظر باید بھ برخی از مراکز رفت و آمد این فرماندھان، نظیر کافھ ھای شبانھ 

ن مراکز، الزم بود از نظر قیافھ ظاھری و پوشش و برای ورود بھ ای. و باشگاه وارد شوند
از جملھ این کھ جوانانی کھ برای انجام تحقیقات و . غیره شبیھ مشتریان این محافل باشند

شناسایی بخواھند بھ این محافل وارد شوند باید با یک زن ھمراه باشند و پوشش این زن ھم 
از آقای خمینی این بود کھ آیا این پرسش اینھا . باید بھ تناسب فضای این محافل باشد
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خواھران مجاز ھستند کھ پوشش اسالمی را کنار بگذارند و از پوششی متناسب با جو این 
آن ھا سپس نیاز بھ اسلحھ را مطرح . جواب آقای خمینی مثبت بود. محافل، استفاده کنند

   )  ٦٦٥(»آقای خمینی بھ آن ھا توصیھ کردند کھ با من صحبت کنند. کردند 
ای ترور بنابراین گفتھ ھا آقای خمینی با ھمراھی و موافقت آقای یزدی، ھم  فتو    

و بخشی از .  کنار گذاشتن حجاب را برای ترور صادر می کندفرماندھان ارتش را و ھم 
  . ترورھای ارتشیان و یا تیربارانشان را در رابطھ با این فتوا باید جستجو کرد

 ھا آمریکائی با ارتباط - ٣
  

آمریکائی ھا از سھ کانال با این  ١٣٥٧از نیمھ ی دوم سال «: آقای دکتر یزدی می نویسد
اول تماس مستقیم با نمایندگان شورای انقالب، آقایان : گروه از رھبران ارتباط بر قرار کردند

دوم تماس مستقیم با دکتر بھشتی، . مھندس بازرگان، آیت هللا موسوی اردبیلی و دکتر سحابی
  )٦٦٦(» .آنچھ در زیر آمده است شرح تماسھای پاریس است. تماس در پاریس و سوم

آقای دکتر یزدی در اینجا بخشی از حقیقت را می گوید، و از بخشی دیگر طفره می رود،    
حقیقت آن است کھ نھضت آزادی در داخل و خارج از : و آن را بھ طاق نسیان می سپارد

بھ بعد  ٥٥ال طریق با آمریکائی ھا از نیمھ دوم سکشور مستقیم و غیر مستقیم از چند 
شرح داده ٢١٠- ٢٢٤از ص  در چاپ اول این اثر کھ چون این روابط. مذاکره داشتھ است

اما . نیاز بھ تکرار مجدد آنھا در اینجا نیست و در ھمین چاپ ھم موجود است، شده اند،
ھ جاسوسی آمریکا، کھ موافق گزارش اسناد الن. یادآوری یک نکتھ شاید بجا باشد

 ٥٧اردیبھشت سال  ٨تماسھاى فعال و مداوم نھضت آزادى با سفارت آمریكا از تاریخ 
در جلسات با سفارت، دمحم توسلی . ادامھ داشتھ است ٥٧آذر  ٢٧شود و تا  شروع مى

، بازرگان، دکتر یدهللا سحابی، بھرام بھرامیان حضور داشتھ اند ولی نھ اینکھ ھمھ )توکلی(
بخشى از این روابط در كتاب احزاب سیاسى بخش دوم، . جلسھ  شرکت داشتھ انددر ھر 

آمده است  و  ٢٤٤ -  ١٩٤مجموعھ اسناد النھ جاسوسى آمریكا، جلد سوم از صفحھ 
  .مطالعھ کنید ھمین اثرخالصھ ای از آن  را می توانید در 
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بودن   - ٤   انقالب برای دانشجویان گذرنامھ ُ     ِ ر 
  
جنبش اسالمى  ١٣٥٧تا سال  ١٣٥٠از سال «  :این رابطھ می نویسدآقای یزدی در   

خارج از كشور در سھ محور شكل گرفتھ و یك ارتباط ارگانیك بسیار خوبى میان این سھ 
محور انجمنھاى اسالمى دانشجویان : قلمرو فعالیت بھ وجود آمده بود كھ عبارت بودند از

ور نھضت آزادى ایران با اولویت كار سیاسى و درآمریكا و اروپا با اولویت كار عقیدتى؛ مح
تا زمانى كھ تعدادی . محور سوم با اولویت كارنظامى زیر نظر دكتر چمران در جنوب لبنان

ازاعضای كادررھبرى سازمان مجاھدین خلق اولیھ، اعالمیھ تغییر مواضع بھ ماركسیسم را 
دند، پس از تأیید صالحیت آنان، نداده بودند، افرادى كھ داوطلب براى ھمكارى با سازمان بو

قبل از سفر آنھا، باید براى خود یك گذرنامھ تھیھ می . امكانات سفرشان بھ لبنان فراھم مى شد
دانشجویانى كھ بورسیھ دولت ایران بودند و با سفارت رابطھ داشتند، زیر نظر گرفتھ . كردند

عكس صاحب اصلى  مى شدند و در یك فرصت مناسب گذرنامھ آنھا را برمى داشتند،
فرد داوطلب با این گذرنامھ بھ لبنان . گذرنامھ با عكس داوطلب سفر بھ لبنان عوض مى شد

مىرفت و پس از دیدن آموزشھاى رزمى و شركت در عملیات ضد اسرائیل در جنوب لبنان، 
در فصل مربوط بھ ھمكارى با . توسط دكتر چمران بھ سازمان مجاھدین معرفى مى شد

  )  ٦٦٧(» .دین خلق اولیھ سرگذشت و سرنوشت برخى از این افراد آمده استسازمان مجاھ
بوده  و یا    ُ            بھ چھ مجوز اخالقی، دینی و شرعی گذرنامھ دانشجویان بورسیھ دار ر  بر می «                                                           

                                    ً                                     و در حقیقت دزدیده می شد؟ این را حتما  آقای یزدی می داند؟ شما نیک می دانید » داشتند
را گذرنامھ ما در آمریکا، و اروپا بورسیھ دولتی داشتند، چکھ بسیاری از دوستان خود ش

  ربوده نمی شد کھ بھ انقالبیون داده شود؟ آنھا برداشتھ و یا 
ده سال با اتحادیھ در «در مورد انجمنھاى اسالمى دانشجویان در اروپا و آمریكا، در کتاب   

ل بھ اطالعات آن دوران گفتی ھا، با اسناد ومدارک گفتھ شده است، کسانی کھ مای» آلمان
  .ھستند، می توانند بھ آنجا مراجعھ کنند

ھم کھ بگذریم چند نکتھ فوق جای کوچکتری شک و شبھھ ای باقی  قسمت نقد از آن سھ  
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نمی گذارد کھ چھ کسانی در پی قبضھ کردن قدرت و یکدست کردن آن بوده اند، حال آقای 
ولی نمی تواند وقایع تاریخی را کھ ) ٦٦٨(جواد سلیمانی ھر چھ می خواھد، بگوید، بگوید

  . خود آقای دکتر یزدی اعتراف و اقرار کرده است، تغییر و یا مورد انکار قرار دھد
اگر آقای جواد سلیمانی و یا ھر کس دیگری با چشمان باز و بھ دور از نظر گروھی و    

نشود کھ نھ بحث بر  دستھ ای آن مقالھ ھا را مورد مداقھ قرار دھد، گمان نمی کنم متوجھ
بلکھ ) ٦٦٩(» اتھام زنی بھ کسی «  و نھ» .تخریب وجھھ آقای دکتر یزدی است«   ِ سر  

ً                           بحث بر سر  بیان امور واقعی است کھ اتفاق افتاده و تماما  در خاطرات  آقای یزدی آمده                                              ِ         
ھر کسی خود، خود را ھدایت و یا تخریب می کند و کسی نمی تواند دیگری را . است

نیک گفتھ اند کھ چاه کن،  چھ و   ِ                           خود  تخریب کننده، تخریب می شود ند، چونکھتخریب ک
شاید از دید گروھی، تنھا خالفی کھ من کرده ام این باشد، کھ از البالی .  خود تھ چاه است

و بھ آنھا روشنائی سایر نکات را بیرون آورده کتابھای قطور خاطرات ایشان، آن طرح و 
آقای جواد سلیمانی چنین عملی تخریب و یا اتھام زنی است، آن اگر بھ نظر . انداختھ ام

باز ھم گمان نمی کنم کھ پژوھشگران وتاریخ پژوھانی کھ بھ خاطرات . حرف دیگری است
ه از ناسر  آقای دکتر یزدی ب ه مراجعھ کنند، بھ روشنی در نیابند کھ                     ِ         ِ رای تحقیق و یافتن سر 

موعھ تحلیل چگونگی بیان  انحصار قدرت صرف نظر از بعضی تعاریف و جمالت،  این مج
کھ ) ٦٧٠(.لحھ و یا صلحای آقای دکتر بھشتیاما با نیت خیر است، نظیر دیکتاتوری صا

دیکتاتوری، دیکتاتوری است و صالح و غیر صالح بر نمی تاید، نظیر دزدی و یا جنایت کھ 
  .صالح و غیر صالح ندارد

این مطالب حاوی انحصار گری است و تنھا این کھ چرا آقای دکتر یزدی  با وجودی کھ  
کھ از زمانش گذشتھ، آن را منتشر کرده است؟  یسال ٣٥ودش از آن مطلع بوده، بعد از خ

بھ زعمای جمھوری اسالمی یادآور شود کھ این من  - یکم: در این عمل دو احتمال می رود
را ما را حذف پس چ. بودم کھ طراح چنین برنامھ راھبردی در جھت انحصار قدرت  بودم

مھمتر از آن قدرت و بھ انحصار در  - ودوم. کردید، ما و شما کھ ھمکار و یکی بودیم
  .  آوردنش را اصل دانستن است

این سئوال ھم برایم مطرح شده است کھ کسی کھ خود طراح چنین طرح راھبردی بوده، و 
نھا افتخار می کند، سال ھنوز بھ آ ٣٥یاده شده است، و اکنون بعد از آن طرح ھم در عمل پ

مذھبی  مصدقی معرفی می کند و باز ھم دم از آزادی و دموکراسی  - چگونھ خود را ملی
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  شما  چھ فکر می کنید؟. می زند؟ چگونھ این دو با ھم جور می آید، من کھ در آن مانده ام
ھمچنانکھ در مقدمھ چاپ دوم کتاب مطرح شد، کسانی کھ پیرو تئوری توطئھ و اصالت 

در این  .کھ آقای خمینی را خارجی ھا بھ ملت ایران تحمیل کردند ھستند، می گویندقدرت 
                                                    ً                            رابطھ مسئلھ پی گیری شد و نتیجھ آن در دو مقالھ کھ قبال  در سایتھای مختلف منتشر شد، 

و خالصھ بخشی دیگری از روابط را در فصل آخر مطالعھ  .اینک بھ کتاب افزوده می گردد
  .خواھید کرد

     

  بود؟ وابستھ جایی بھ خمینی ایآق آیا
  

برای بسیاری و بویژه اصحاب تئوری توطئھ، در مورد آقای خمینی، این سئوال مطرح     
آیا آقای خمینی را در نمک برای روز مبادا نخوابانده بودند؟ و یا : پرسند می. بوده و ھست

کھ  ی توطئھ، چنانآقای خمینی بھ کدامیک از قدرتھا وابستھ بود؟ اصحاب تئور: پرسند می
امریکا و انگلیس آقای خمینی را، برای : گویند اند، می پاسخ خود را از غیب دریافت کرده
 !روز مبادا، در نمک خوابانده بودند

، »ایماء و اشاره«ھم بھ استناد یکی دو   ھا، آن گونھ گمان اظھار اینطرح چنین سئوالھا و 
ساخت و یا یافت و اینگونھ اظھار نظرھا حل  توان وقتی واقعیت ندارد، در باره ھرکس می

پژوھش باز می دارد و ھم ده می سازد  و او را از تحقیق و مسئلھ را برای آدمی سا
  .   طور کھ ھست ندیدن، او را رھنمون می کند  واقعیت را آن

. کند ھر رویداد تاریخی ناگزیر سند و مدرک دارد و با رویدادھای دیگر خوانائی پیدا می   
برد و از انسان فعال و خالق، بھ انسانی  بدون سند متھم کردن، انسان را بھ کجراھھ می

ھای  کند کھ از او ھیچ کاری جز گمان ساختن و یا گمان فاقد اراده، اختیار و ناتوان تبدیل می
بھ  نال را از آسماطور کسان خدای قادر متع این. آید دروغ را عین حقیقت پنداشتن، بر نمی

کنند و روز دیگر، بھ قامت  یک روز بھ در نخست وزیر انگلیس مجسمش میورده، زمین آ
آورند و در اطاق بیضی کاخ سفید، در پشت میز ریاست  رئیس جمھوری امریکا درش می

را صادر نشانند و از قول او فرمان عزل و نصب این شاه و آن رئیس جمھور  جمھوری می
و بھ علت . خورد حکم کاخ سفید آب از آب تکان نمی بدون اراده واز دید اینان، . کنند می
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تر بینی، خویشتن را  گرائی است کھ ایرانیانی گرفتار عقده خودکم ھمین خیال بافی و ھم
گیرند  کنند و مأیوس از خود، بیراھھ خیانت بھ کشور خود را درپیش می ناتوان توصیف می

ً                    لبا  بھ خارج از ایران میو وقتی غا شوند و در پی فروختن خود بھ  میکا آیند، راھی آمری    
غافل از اینکھ، امریکا، . کنند ثمن بخس، سر در آخوری از آخورھای طویلھ کاخ سفید می

کند  کشوری کھ روزی مدعی بود در ھمھ جای جھان، از آزادی در برابر دشمنانش دفاع می
ت، اینک در امروز ھمھ ملک جھان زیر پر ما اس: گفت گر می و در واقع، در مقام سلطھ

است کھ دست بدامان فاسد ترین،  حال اضمحالل است واز حل مسائل خود چنان ناتوان شده
آقای ترامپ، با . اند مستبدترین، عقب افتاده ترین حاکمان منطقھ یعنی دولت سعودی شده

ھای نفتی، کیسھ آنھا را از پول خالی کرد  ھای واھی دادن بھ این دولت و شیخ وعده و عید
ھا  با امضای قرارداد با دولت سعودی، برای امریکائی: بھ امریکا بازگشت، گفت و چون

ھایش  بازد و از متحقق کردن وعده خود امریکا، اعتبار میاما ھمچنان در ! کار ایجاد کردم
 .  ناتوان است

 اینجانب کھ حد اقل از دھسال قبل از پیروزی انقالب تا بھ امروز پی گیر مسائل کشور    
آن بتوان گفت آقای خمینی متقنی کھ بھ اتکای بھ  و ھستم، ھنوز بھ سند و مدرک بوده

ظن و گمان مانع دسترسی بھ علم بجا است خاطر نشان کنم کھ . ام ھوابستھ بود، دست نیافت
اد و سیاست کشور خود              ً                         برند کسی حتما  باید وابستھ باشد تا اقتص بسیاری گمان می. شود می

خاطر  خارجی کند و منابع خود را در اختیار آنھا بگذارد و یا کھ بدین قدرتھای را وابستھ بھ
اما . داند کشور را بھ ورشکستگی سوق دھد کھ حفظ دولت خویش را اوجب واجبات می

قدرت تقدم قائل شود و حفظ قدرت  کھ ھرکس برایواقعیت اینست. است واقعیت جز این
طالب . ودش گذار می رود و باج جی میاوجب واجبات بداند، بھ سراغ قدرت خار ویش راخ

دربرداشتھ باشد و مرامی کھ وسیلھ توجیھ قدرت  یقدرت طلبی و سلطھ جوئی، ھر لباس
کند و بخواستش، ھمھ چیز را بھ  الفساد می گرفتار ام را خود ھرچھ باشد، کند، طلبی می

را وسیلھ  ست و آندان دین را بیان قدرت میآقای خمینی کھ بھ لحاظ تفکر . اندکش نابودی می
                          ً                      اگرقدرت بھ دستش بیفتد، اوال  ھمھ را زیر بیرق اسالم  کرد می فکر توجیھ قدرتمداری کرد،

 ! پس ھمھ چیز فدای آن –بخوانید قدرت  –            ً                   آورد و ثانیا  چون اسالم مقدم است  می
خواند و با ادامھ دادن بھ آن، » انقالب دوم«با چنین طرز تفکری گروگان گیری را     
کند و عراق بھ  باورداشت کھ کسی بھ ایران حملھ نمی. ھای قدرت خویش را محکم کرد ھپای
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وقتی خیالش آسود کھ قوای عراق قادر بھ تصرف خوزستان نیستند، . ایران حملھ کرد
دانست ادامھ دادن بھ جنگ در نفع امریکا و  آیا می. ادامھ دادن بھ جنگ را وسیلھ کرد

یعنی اشتراک آنھا در نفع ادامھ دادن بھ . او گفتند و او نشنید انگلستان و اسرائیل است؟ بھ
نابخردی در حل بھ موقع بحران گروگان . دانست انع طوالنی کردن جنگ نمیجنگ را م

گیری و جنگ موجبات خسارت عظیم مادی و معنوی شد کھ کشور ھنوز بھ رفع آن توانا 
ابر این کشوری را بھ نابودی بن. پردازد است و ھنوز کھ ھنوز است خسارت می نگشتھ

انحصارگری در . سوق دادن، نیازمند وابستگی پیشکی بھ این و یا آن کشور ندارد
.  کند قدرتمداری و استبدادگری مستبد را ناگزیر از معاملھ با قدرتھای خارجی می

 .  انحصارگری و استبدادگری در آقای خمینی جمع بود
ری در ھر دوره و زمانی، متناسب با وضعیت قدرت دلیل ھم نیست کھ ھر قدرت مدا بی    

ھا حمایت  ھا وچپ و کمونیست روزی از آزدیخواھان، روشنفکران، ملی. کند خود عمل می
.  کشد داند و روز دیگر ھمھ آنھا را می اشکال می گیرد وھمکاری با آنھا را بال و کمک می

گیرد و بھ  یا قدرت رابطھ می در دوره ضعف، بھ دور از چشم اغیار با این و آن مستبد و
 .کند این و آن شکل، طلب کمک می

با کنکاشھای مداوم بر اینجانب معلوم گشتھ . است روشی داشتھ آقای خمینی ھم چنین    
است کھ آقای خمینی، در مبارزه با رژیم شاه، ھم ھمکاری با تیمور بختیار جالد را بصالح 

ای بھ کندی مطلع باشد و ھم  میرزا خلیل کمره است از نامھ توانستھ دانستھ و ھم می می
  :رابطھ آقای خمینی را .ستزمانی کھ در پاریس بود، بھ کارتر پیام داده ا

 با تیمور بختیار   - الف 
  گیریم  پیام بھ کارتر و میزان اطالع او از نامھ بھ کندی را پی می - ب
  

  بختیار تیمور با خمینی آقای رابطھ - الف
  

ً     قبال  شنید     است، اما سندی  ه بودم کھ تیمور بختیار با آقای خمینی در نجف مالقاتی داشتھ   
بھ » نھضت امام خمینی«جلد دوم کتاب اینکھ سرانجام سر نخی در  در دست نداشتم تا

تیموربختیار در نجف و در منزل آقای  ٤٨در آن کتاب آمده بود کھ در سال . دست آوردم
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است این دیدار را  نویسنده کتاب کوشیده) ٦٧١.(است خمینی با وی دیداری بھ عمل آورده
کرد کھ با دریافت خبر  برادر سید محمود دعائی نقل« :است از قول دعائی آورده. توجیھ کند

ً                                                دیدار تیمور بختیار با امام، فورا  بھ حضور او رفتم و بدون آگاھی و تحقیق از چگونگی                                  
کرد شود توجیھ  چگونھ می: " اظھار داشتم رفتن بختیار بھ حضور او، لب بھ انتقاد گشودم و

است، امروز پذیرای عنصر   منزلی کھ روزی مھندس بازرگان بھ آن راه نداشتھ و راه نیافتھ
من ھیچگاه سابقھ ذھنی بھ آمدن او نداشتم و : "امام در پاسخ فرمود!". معلوم الحالی باشد؟

بھ بودن بختیار با خود نکرد و  ای استاندار کھ تقاضای مالقات کرد نیز کوچکترین اشاره
فقط در رفت و آمد از احترامی کھ استاندار . حتی در مجلس نیز او را بھ من معرفی ننمود

گفت، متوجھ شدم کھ بختیار است و  کرد و خودش کھ بھ فارسی سخن می نسبت بھ او می
استاندار  ای بھ عمل نیاید، در نظر دارم کھ ھر وقت برای آنکھ دیگر چنین سوء استفاده

تقاضای مالقات کرد، موافقت خود را مشروط بر این کنم کھ رجال غیر عراقی بھ ھمراه او 
خود آقای خمینی از گفتن دروغ ابائی نداشت و . ) ۶٧٢(») نزدیک بھ این مضمون" (نباشد

شود دروغ گفت و باالتر از  می) بخوانید حفظ قدرت روحانیت(حتی گفت برای حفظ اسالم 
سلمین دروغ گفتن ھم واجب اما برای حفظ اسالم و برای حفظ نفوس م« :گفتآن را ھم 
ھم بر روش امام خود ) زیارتی(آقای روحانی. )۶٧٣(» ب خمر ھم واجب استاست، شر

اینرو، بھ تحقیق بیشتر  از .دمی شین دو، باید بھ جد موضوع تحقیق پس قول ا. بود
ابطھ آقای خمینی با تیمور بختیار چھ از آقای بنی صدر پرسیدم کھ شما از ر .پرداختم

گویند  زمانی کھ من در نجف نزد او رفتم، بھ او گفتم می: اطالعی دارید؟ ایشان پاسخ داد
فقط یک باری کھ . ام تھای با او نداش پاسخ داد کھ نھ من رابطھ. شما با بختیار رابطھ دارید

ھ بھ من بگوید، تیمور ن اینکو بھ دیدارم آمد، بدو استاندار از من تقاضای مالقات کرد
  .در این دیدار ھم من الم تا کام با او سخن نگفتم.  ھم با خودش آورده بودبختیار را 

ً نظر بھ اینکھ قبال     و بعضی اسناد مربوط بھ کنفدراسیون دانشجویی آذر  ١۶ در ماھنامھ                 
ینی رابطھ داشتھ تھ و با آقای خمھایی بھ آقای خمینی نوش خوانده بودم کھ کنفدراسیون نامھ

پس از . اند ھم در نجف بھ دیدار آقای خمینی رفتھ و نمایندگان کنفدراسیون دانشجویان
پرس و جو معلوم شد کھ آقای مجید زربخش بھ اتفاق محمود رفیع از دبیران وقت 

بھ ھمین علت . اند کنفدراسیون در نجف بھ دیدار آقای خمینی رفتھ و با ایشان گفتگو داشتھ
  :   ای کتبی از آقای زربخش پرسیدم بھدر مصاح
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بھ اتفاق آقای محمود رفیع بھ عنوان نمایندگان کنفدراسیون جھانی  ١٩۶٩شما درسال  -  ١« 
  دانشجویان سفری بھ عراق کردید ، چھ  ھدف و منظوری  از این  سفر داشتید؟ 

،  در مورد در این سفر در دیداری کھ با حضور مصطفی خمینی با آقای خمینی داشتید – ٢
  ؟.چھ مسائلی با اقای خمینی گفتگو کردید

در مورد بختیار چھ بحثی شد . در این دیدار در مورد تیمور بختیارھم بحث و گفتگو شد – ٣
  و نظر  آقای خمینی در مورد تیمور بختیار چھ بود؟

مور ای ھم کھ با آقای  مصطفی خمینی داشتید ، ایشان در مورد تی در دیدار جداگانھ  -  ۴ 
  »بختیار نکات دیگری را ھم  یاد آوری  کرد؟

    

   داد پاسخ چنین زربخش آقای شده طرح سئوال ٤ مورد در    
 
اتحادیھ سراسری دانشجویان فلسطین از کنفدراسیون برای شرکت  ١٩۶٩درتابستان : ١ج «

،  در پنجمین کنگره اتحادیھ کھ دراوت ھمان سال درعمان پایتخت اردن برگزارمی گردید
ھیأت دبیران کنفدراسیون  پس از دریافت  این دعوت تصمیم ... دعوت بعمل آورده بود

گرفت ، افزون بر شرکت  در کنگره  از این فرصت  برای انجام  سھ برنامھ دیگراستفاده  
  :کند

رئیس پیشین  –برگزاری  کنفرانس مطبوعاتی در بغداد درافشای سپھبد تیمور بختیار   - یکم 
رھبر  "و اعتراض بھ رسانھ ھا ودولت عراق در تبلیغ  وی بعنوان   - یت ایران سازمان امن
  " مردم ایران

  .دیدار  با ایت هللا خمینی در نجف –دوم  
  .نشست با واحد  کنفدراسیون در بیروت  - سوم 
برای انجام این برنامھ ) محمود رفیع( و مالی ) مجید زربخش( قرارشد دبیران  تشکیالت  

  عراق و لبنان سفرکنند  بھ اردن ،
بدین ترتیب مسافرت ما درماه اوت،  با رفتن بھ عمان و شرکت در کنگره سراسری 

یک روز پس ازپایان کنگره کھ در افتتاح آن ملک حسین . دانشجویان فلسطین آغاز شد
پادشاه اردن، نخست وزیروشماری از مقامات این کشور،ھمچنین یاسرعرفات وبرخی 
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  ».زادی بخش فلسطین حضور داشتند، بھ عراق رفتیم ازرھبران جنبش آ
کھ پیش ازآن کنفدراسیون با او ( در دیداربا آیت هللا  خمینی، آقای مصطفی خمینی: ٢ج 

ارتباط داشت و نشریات کنفدراسیون را بھ  تعداد زیاد بھ آدرسی کھ داده بود، ارسال می کرد 
  .و ھمچنین آقای امالئی حضور داشتند

قات دبیران کنفدراسیون ابتدا بھ تشریح فعالیت ھای عمومی کنفدراسیون در در این مال 
زمینھ ھای  گوناگون در کشورھای  مختلف  جھان ، بویژه  فعالیت ھا  در دفاع  از زندانیان  
سیاسی تمامی گروه ھا و سازمان ھای  مبارز و اعزام حقوقدانان و نمایندگان سازمان ھای 

شار  وسیع گزارش ھای آنان در زمینھ  سرکوب  در ایران ، حقوق بشربھ ایران و انت
پرداختند پس از این توضیح فعالیت ھا توسط  نمایندگان کنفدراسیون  آقای  خمینی  ضمن 
قدردانی از فعالیت ھای کنفدراسیون خاطرنشان ساخت کھ کنفدراسیون باید اسالم را تبلیغ  

ما در پاسخ یاد آور شدیم  کھ کنفدراسیون  یک . کند و از مبارزه  روحانیون بیشتر دفاع کند 
سازمان  غیر مذھبی است کھ در آن از باورمندان  بھ ادیان مختلف تا کسانی کھ بھ دین 

دراین سازمان دانشجویان با  نظرات و گرایش ھای سیاسی . باورندارند، عضو ھستند
از روحانیون  نیز  در مورد دفاع.  مختلف ، از کمونیست  تا ملی گرا عضویت  دارند

کنفدراسیون بدون ھیچ قید  و شرط  و تبعیضی ازھمھ گروه ھا و زندانیان سیاسی ازجملھ 
روحانیون مبارز، دفاع کرده و مبارزه آنان  و فشار وسرکوب علیھ آنھا را بطور گسترده  

  .در محافل  بین المللی منعکس  نموده است
مبارزۀ خلق فلسطین  و ضرورت  کمک بھ  از نکات دیگرمورد گفتگو موضوع پشتیابی از

جنبش آزادی بخش  فلسطین بود کھ ما با توجھ بھ حضوردر کنگره عمان بھ آن اشاره کردیم 
را خاطرنشان "  مبارزه عادالنھ  خلق فلسطین"و آیت هللا خمینی نیز لزوم ھرگونھ  کمک بھ 

  .ساخت
م  بھ آن  می از دیگرنکات مھم مورد گفتگو، مسألۀ  تیمور بختیار بو  ّ              د کھ  در پرسش  سو                  

  .پردازیم
مسألھ تیمور بختیار و فعالیت ھای او درعراق و حمایت دولت عراق از او برای : ٣ج  

کنفدراسیون  مسألھ ای مھم بود ، بویژه اینکھ ھم رژیم شاه و ھم تیمور بختیار و دارودستھ 
رزان آزادیخواه و میھن موضوع واھی رابطھ  بختیار با مبا –با ھدف ھای مختلفی  –اش

دوست و ضد امپریالیست را در دستورکار تبلیغاتی خود قرار داده بودند و چنان وانمود 
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  .کردند کھ گویا بختیار گردانندۀ  مبارزات  خارج از کشور است
دانست کھ نشان دھد، مبارزات آزادیخواھانھ در خارج از  کنفدراسیون وظیفھ خود می    

شد، ھیچگونھ ارتباطی با تیمور  ز سوی کنفدراسیون سازماندھی میکشور کھ بطورعمده ا
بختیار بنیان گذار و رئیس  سازمان امنیت شاه و عامل و مجری بسیاری از سرکوب ھا و 

  .کشتار مبارزان ایرانی ندارد
ما پس از طرح موضوع تیموربختیار اظھارداشتیم کھ برای روز بعد دربغداد یک    

داریم و برآنیم کھ در آنجا  ضمن  افشاگری  در باره تیمور بختیارنسبت  کنفرانس مطبوعاتی  
ھای عمومی ودولت عراق در حمایت از تیمور بختیار اعتراض  بھ تبلیغات  گسترده رسانھ

بختیاردرعراق ازنفوذ زیادی برخورداراست و اقدامات : مصطفی خمینی درپاسخ گفت. کنیم
ای داشتھ باشد، دراینجا  برای  شما خطراتی  بدنبال  نتیجھتواند، بدون اینکھ  شما علیھ وی می

  .آورد
ً                وی پس از پافشاری دوباره  ما دراین زمینھ، گفت،  تیمور بختیار احتماال  از این کنفرانس                                                                        

اگر یکباره بھ این کنفرانس بیاید و ضمن اعتراف بھ بخشی از . مطبوعاتی شما با خبر است
آن موقع چھ خواھیدکرد؟ آقای خمینی در مدت  این "  ردم توبھ ک"اتھامات شما، بگوید 

ً                       بھر حال او فعال  دارد علیھ شاه  مبارزه : گفتگو سکوت کرده بود و تنھا در پایان  گفت               
  )جملھ ای  با این مضمون. ( کند می
ھا تأثیری در برنامھ ما نداشت و ما روز بعد برای گفتگو  با دو  البتھ تأکیدھا و اشاره   

وابستھ  " النور" ارگان حزب دولتی بعث و دیگری " الثوره" مھ  بزرگ عراق یکیروزنا
  .بھ حزب  دمکرات کردستان  بھ بغداد رفتیم

در پایان  دیدار ما با آقای خمینی، مصطفی خمینی از دبیران کنفدراسیون برای ظھر :۴ج
روز بعد عازم   با توجھ بھ اینکھ قبل از ظھر. روز بعد جھت صرف ناھار دعوت بعمل آورد

در گفتگوھای  . بغداد بودیم ، این دعوت بھ صبح  روز بعد  و صرف صبحانھ موکول گردید
 .صبح آن روز  آقای  دعائی نیز حضور داشت

ای مطرح نشد جز تأکید مجدد آقای مصطفی  در بحث در بارۀ تیمور بختیار مطالب تازه    
مور بختیار و تکرار این مسئلھ کھ مھم این خمینی برای  انصراف ما از افشاگری در بارۀ تی

 .کند است کھ او امروز علیھ شاه مبارزه می
ً                                  گفتگوھای ما درآن دیدار عمدتا  پیرامون  اوضاع ایران ، وضعیت گروه     ھای سیاسی                              
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. بود) ازجملھ روحانیون(ھای سیاسی مختلف درایران  مبارزات گروه و خارج ازکشور
کاری میان کنفدراسیون و روحانیون مبارز و لزوم دفاع مصطفی خمینی  بر ضرورت ھم

ھای گروه ھای  بیشتر کنفدراسیون از روحانیون مبارز تأکید داشت و از برخی فعالیت
 .سیاسی خارج از کشور  انتقاداتی کرد

یکی از انتقادات وی بھ تقویمی بودکھ از سوی جبھھ ملی خارج از کشور تھیھ و چاپ     
تقویم در ارتباط با رویدادھا، عکسی از چھ گوارا بود، بھ نظر او تقویم  در این.  شده بود

آقا دعائی درپاسخ بھ ایشان گفت، . ھای خارجی ندارد جبھھ ملی ایران ارتباطی با شخصیت
  ) ۶٧۴(» .چھ گوارا یک شخصیت انقالبی  جھانی است و بھ ھمھ انقالبیون تعلق دارد

د، در گفتگو با مصطفی خمینی، آشکار است کھ بنا بر دست نوشتھ ھای صادق قطب زا 
  :بین بختیار و مصطفی خمینی ھمکاری ھایی وجود داشتھ است

ً                                نکتھ دیگری کھ بھ ایشان تذکر دادم این بود کھ اصال  ھمکاری با این افراد در اصل غلط «                                                 
یعنی [بوده است و اگر مسئلھ ھمکاری با بختیار ھست ھمان در یک برنامھ صحبت کردن 

کافی برای تھمت و افترا زدن بوده است و حال ] ن . برنامھ رادیو بغداد صحبت کردنیک 
پس از آن ...« و یا )۶٧۵(» .با توده ای ھا چھ بوده است کھ چنین کرده اید دیگر بیرون آمدن

روشن شد، بحث در باره .] ن. یعنی جبھھ دومی ھا و کنفدراسیون[کھ ماھیت حضرات 
کھ من نظرات خود را در این زمینھ . و کارھایی از این قبیل شدھمکاری با رادیو بغداد 

ً       مشروح بیان داشتم کھ مختصرا  این کھ صرف ھمکاری و مطالبی را در بوق گذاشتن و :                           
و دستجات چپ ] اصفھانی[بختیار و موسی] تیمور[خود را غیر مستقیم با افرادی مانند 

البتھ قطب زاده بھ مصطفی خمینی ). ۶٧۶(» ...وابستھ کردن کار منطقی و صحیحی نیست
نکتھ ای دیگر کھ بھ «: بالی آقای خمینی باشند و روحانیون در عراق تذکر می دھد کھ سپر

آن تأکید فراوان کردم و آن ھا قبول کردند آن کھ حضرت آقا شخصیتی است عظیم و حفظ 
ما ھر چھ فکر  با ایشان نباید بازی کرد و. ایشان در درجھ اول اھمیت برای ھمگی ما دارد

می کنیم کھ خوب است نباید متوقع باشیم کھ  ایشان بالفاصلھ راجع بھ آن موضع گیری کنند 
م بھ عکس باید سپر بالی ایشان شد و ھیچ کاری و خالصھ ایشان را سپر بالی خود کنی

عظمت ایشان کھ پیوندی ناگسستنی با عظمت اسالم دارد دارا  نکرد مگر آن کھ بھ نوعی
 ) ۶٧٧(» .باشد
صدر و  دیدار آقای  نقل دیدار بختیار با آقای خمینی توسط آقای زیارتی و گفتھ آقای بنی    



٥٧٤     

  

محمود رفیع از دبیران کنفدراسیون، و ھمکاری بختیار با مصطفی خمینی مجید زربخش و 
و تنھا در پایان  گفت بھر حال « و بحث در مورد جنایات بختیار  و این گفتھ آقای خمینی کھ 

ً                             و فعال  دارد علیھ شاه  مبارزه می کندا و قول آقای مصطفی ) جملھ ای  با این مضمون(  .»     
گذارد  جای شک نمی  ،».مھم این است کھ او امروز  علیھ شاه مبارزه می کند«خمینی کھ 

  :کھ
آقای خمینی، کسی کھ وقتی بر تخت قدرت نشست ، مردم ایران را بھ مکتبی و ضد ● 

زد،  از یک   کرد و دم از صد در صد اسالمی می تفاوت تقسیم می و بیمکتبی و نیمھ مکتبی 
مرداد و  ٢٨ھا، موافق بود و از طرف دیگر شرکت در کودتای  طرف با ھمسوئی ضد شاه

وقتی ھم البتھ . دانست را مانع ھمسوئی نمیشمار جنایت و خیانت و فساد    ارتکاب بی
توان از شیطان  از اسرائیل را داد و گفت می خویشتن را زمامدار یافت، اجازه خرید اسلحھ

  . ھم اسلحھ خرید
جھت یاب مواضع آقای خمینی نھ تنھا دین نبود و قدرت بود، بلکھ ھم پیش و ھم پس از ● 

مقایسھ مواضع . کرد  ت داشتپیروزی انقالب، دین را وسیلھ توجیھ ھرآنچھ قدرت ضرور
  .قالب، بسیار عبرت آموز استاو در ایام انقالب، با پیش و پس از پیروزی ان

   کندی بھ نامھ و کارتر بھ پیام -ب
 

ای بھ کندی مورد بحث  قبل از اینکھ پیام کارتر بھ آقای خمینی و نامھ میرزا خلیل کمره   
آقای خمینی کھ خود ازمخالفان والیت فقیھ : این امر باید موضوع تحقیق شودقرار گیرد، 

فکری و در رابطھ با جامعھ و ازلحاظ سیاسی در وی  بود، چھ تحولی، بھ لحاظ روانی و
بوجود آمد کھ او را موافق والیت فقیھ و سرانجام والیت مطلقھ فقیھ کرد؟ آن عوامل کھ از 

ای ساختند کھ، والیت فقیھ را بمثابھ زعامت سیاسی و  خمینی مخالف والیت فقیھ، خمینی
ت بگرداند عنوان و مدعی نمایندگی رھبری کشور، جعل کند و دین را وسیلھ رسیدن بھ قدر

اند و فقیھ ھم  از  رسول خدا و امام زمان، بشود و بگوید آنھا والیت مطلقھ بر مردم داشتھ
ھمان والیت را دارد و از والیت ھم جز اعمال قدرت، نداند؟ آیةهللا منتظری در خاطرات 

او . است قیھ معتقد نبودهاست کھ آقای خمینی تا قبل از رفتن بھ نجف بھ والیت ف خود آورده
گوید خالفت بھ انتخاب است، شیعھ  سنت می«:  دربحث با ایشان من گفتم« :نویسد می
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است کھ امام باید معصوم و  مذھب تشیع این«: ، ایشان گفتند»گوید بھ نصب است می
در زمان غیبت تقصیر خود مردم است کھ امام غایب است، خواجھ ھم . منصوب باشد

ایم کھ امام غایب  حاال ھم ما الیق نبوده. ده لطف و تصرفھ لطف و عدمھ مناوجو: گوید می
ما گفتیم پس در زمان غیبت . بیاید) عج(است، ما باید شرایطی فراھم کنیم تا کھ امام زمان 

این تقصیر خود مردم است، خداوند نعمت را تمام کرده ما : باید ھرج و مرج باشد؟ فرمود
است کھ امام فقط باید  نظر شیعھ این. را در خود فراھم کنیم) عج(مان باید لیاقت آمدن امام ز

ای ھم بھ والیت فقیھ  این بود اظھارات ایشان در آن وقت، و اشاره. منصوب و معصوم باشد
ً                                                                     بعدا  کھ ایشان بھ نجف رفتند، در آنجا دوازده جلسھ راجع بھ والیت فقیھ وحکومت . نکردند     

  ).۶٧٨.(»اسالمی بحث کردند
آنچھ را کھ مرحوم منتظری در خاطرات خود در مورد مخالفت آقای خمینی با والیت      

خود کھ » رسالھ اجتھاد و تقلید«وی در . فقیھ ذکر کرده در انطباق با نظر آقای خمینی است
  :  کند قبل از انقالب نوشتھ شده، تصریح می

شکالی نیست در این جای ھیچ ا. وجود ندارد) ۶٧٩(» عدم والیت«اشکال در اصل «   
کند کھ حکم  اصل و قاعده عدم نفوذ حکم ھیچکسی بر کس دیگر، شکی نیست، فرقی نمی

زیرا صرف . مذکور قضائی باشد یا غیر آن، حاکم پیامبر باشد، یا وصی پیامبر یا غیر آنھا
نبوت و رسالت و وصایت و یا علم و فضائل نفسانی، بھ ھر درجھ باشد، موجب نمی شود 

ندگان این گونھ کماالت نافذالحکم باشند، و قضا و داوری آنان، فاصل و قاطع کھ دار
یابد و بھ آن حکم می کند، ھمانا نفوذ حکم  خصومت و تنازع شود، بلکھ آنچھ را عقل در می

: نویسد میاالسرار  وی حتی در کتاب کشف) ۶٨٠(».خداوند متعال در باره خلق است
ُ   أ ولي« ْ  األ م ر   َ وی افزون بر اینھا،   ).۶٨١(»دارند) ع(ین را فقط ائمھو والیت بر مسلم   

گانھ شیعیان کسی والیت بر مسلمین را دارا نمی  غیر از امامان دوازده«  :تصریح می کند
  ).۶٨٢(» باشد

 ١۵شود کھ آقای خمینی نیز مانند قریب بھ تمامی فقھا، تا قبل از نھضت  مالحظھ می 
بار، با اقتباس از کتاب مال  بعدھا، برای اولین. است ه، بھ والیت فقیھ معتقد نبود۴٢خرداد 

در نجف در درسھای خود بھ اثبات والیت  ۴٨با ھمان سبک، در سال ) ۶٨٣(احمد نراقی
در این مدت، بھ لحاظ نظر و عمل، چھ تغییری در وی رخ داد کھ سبب  .فقیھ پرداختھ است

کھ فکر راھنمای کھنھ استبداد ای را  شد او، در تشیع، دست بھ این جعل بزند و نظریھ
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 :توان یادآور شد کھ مطلق نیست، بھ اسالم نسبت بدھد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، می
نھضتی کھ بعد از فوت آقای بروجردی، روحانیت بھ رھبری آقای خمینی شروع کرد و در 

فھان بھ اوج خود رسید و با دستگیری آقای خمینی، مردم قم و تھران و اص ۴٢محرم سال 
بھ خیابانھا ریختند و کشتار سرکوب شد، از آقاى خمینى کھ یك مرجع ناشناختھ و ... و 

در دوران . منزوى در حوزه بود، یك مرجع مسلم و یكى از مراجع بزرگ تقلید ساخت
ای از او، درباره  نھضت روحانیت تا تبعید آقای خمینی بھ ترکیھ و سپس نجف، باز کلمھ

این  ھای روحانیت و در رأس ھمھ آقای خمینی در تمام خواستھ. والیت فقیھ شنیده نشد
نصحیت شنوی از روحانیت در امور کشور، قدردانی از قانون اساسی، دوران اجرای 

زحمات روحانیت در حفظ حدود و ثغور کشور و آزادی و استقالل آن، رعایت حق 
  . زند روحانیت و معزز داشتن آنھا  دور می

م ھمھ مخالفین رژیم یا بلحاظ کاربردی و یا از روی عقیده، بوی با این نھضت چش    
بویژه بعد از رفتن بھ نجف، غالب مخالفین و مبارزین معتقد بھ دین، و یا . دوختھ شد

ای  بعضی سازمانھای سیاسی اعم از مذھبی و غیر مذھبی برای گرفتن رھنمود و یا تأییدیھ
مگرائی برمحور آقای خمینی، نھ تنھا بعنوان بوجود آمدن چنین ھ.  کردند بوی مراجعھ می

مرجع تقلید بلکھ بمنزلھ رھبر مبارزه مردم برضد رژیم شاه، رفتھ رفتھ از وی خمینی 
بھ نظر من عواملی کھ . دیگری ساخت کھ در او احساس توانائی و یگانھ بودن بوجود آورد

  :تند ازآقای خمینی را بر آن داشتند کھ والیت فقیھ را طراحی کند، عبار
  .  و بعد از آن ۴٢خرداد سال  ١۵چشیدن طعم قدرت در جریان نھضت  - الف

  جمع شدن ھمھ حول محوری کھ او بود و دوختھ شده چشمھا بوی - ب
  در نتیجھ،. دین را بیان قدرت دانستن و نھ آزادی و اختیار  - ج 
  .را اوجب واجبات دانستند قدرت را ھدف فعالیت شناختن و حفظ آن. د

دھند چرا او در نوفل لوشاتو، والیت را از آن جمھور مردم  ھمین عاملھا توضیح می    
کھ  شناخت و گفت مردم در اداره امور خویش شرکت خواھند کرد و در تھران، بمحض این

  .ارکان قدرت خویش را استوار دید، دم از والیت مطلقھ فقیھ زد
بدست «سی، بیان قدرت باشد و در قسمت اول مالحظھ شد کھ وقتی فکر راھنمای ک    

خدعھ و . زند را ھدف خود کند، رسیدن بھ معشوق، بھ ھر عملی دست می» آوردن قدرت
این نحوه عمل از آن ھمھ . دروغ و بکاربردن زور را نھ تنھا مباح بلکھ واجب می شمرد
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ز کند کھ طر کنند، ھیچ فرق نمی را ھدف خود می کسانی است کھ رسیدن بھ قدرت و حفظ آن
کر، دین را بیان آقای خمینی ھم کھ بھ لحاظ تف.  فکرشان دین باشد و یا مرامی ضد دین

وقتی سوار بر اسب چموش قدرت شد، دیگر نھ تنھا  از گفتن دروغ باکی دانست،  قدرت می
سلمین اما برای حفظ اسالم و برای حفظ نفوس م« :گفت نداشت،  بلکھ در مقام توجیھ آن می

زمانی نگذشت کھ معلوم ) ۶٨۴. (»ب خمر ھم واجب استب است، شردروغ گفتن ھم واج
  .است و حفظ آن را اوجب واجبات گرداند » نظام والیت مطلقھ فقیھ«اسالم ازشد مقصود او

ھا و افراد برای رسیدن بھ قدرت و حفظ آن  از جملھ روشھائی کھ احزاب، دستھ و گروه    
کنند، ممکن است در رسیدن  ، با کسانی کھ فکر میاست کھ،  بنابر موقع برند، این بکار می

بھ ھدف او را یاری کنند و یا کمکی بھ او برسانند، در خفا و دور از چشم مردم رابطھ بر 
روابط پنھانی خود را تا وقتی مصلحت قدرت ایجاب . گیرند کنند و از آنھا کمک می قرار می

» کند ھدف وسیلھ را توجیھ می« در حقیقت اینان از اصل دروغ. دھند نکند، بروز نمی
لذا، با وسیلھ بد بھ . کند زیرا وسیلھ را ھدف معین می. این اصل دروغ است. کنند پیروی می

است کھ ھدف خوب را وسیلھ پوشاندن ھدف بد و فریب  این. توان رسید ھدف خوب نمی
بھ ھدف خوب گویند وسیلھ بد را برای رسیدن  بدیھی است کھ تا مجبور نشوند نمی. کنند می

ولی چھ بگویند و چھ نگویند در عمل . رانند بسا در ذم آن ھم سخن می. برند بکار می
  .ھمگی از یک قماش و پیرو ماکیاول ھستند

متعھد بھ اصول و زد و  رت و بھ مقتضای روز حرف میخمینی ھم متناسب با قدآقای     
وافق آموزش ماکیاول بھ شھریار م. داد، نبود ھایی کھ بھ مردم می وفادار بھ عھود و وعده

. ھا را رماند باید بود و گرگ  ھا را شناخت و شیر می روباه باید بود و دام« :کرد رم، عمل می
بنابراین، فرمانروای . خبرند گیرند، از این نکتھ بی آنان کھ تنھا شیوۀ شیر را در پیش می

اوست و دیگر دلیلی برای باید پایبند پیمان خویش باشد ھنگامی کھ بھ زیان  زیرک نمی
باید دانست کھ چگونھ ظاھر آرائی باید کرد و با  اما می... پایبندی بھ آن در میان نیست

و مردم چنان ساده دلند و بندۀ دم کھ ھر فریفتاری . زیرکی دست بھ نیرنگ و فریب زد
روش نیز پیاو بھ روحانیون ) ۶٨۵(» .ھمواره کسانی را تواند یافت کھ آمادۀ فریب خوردنند

توان اذعان نکرد کھ وی در بکار بردن چنین روشی استعداد  نمی. آموخت این روش را می
ِ       گویی بکار بردن  این ر. ای داشت العاده و توانائی فوق  ھای مختلف وش، در زمان و موقعیت             

  . را در گھواره آموختھ بود
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بستھ باشد، و یا بھ در قسمت پیشین آمد کھ نیاز نیست کسی مستقیم بھ قدرتی خارجی وا   
ھا، قدرت خارجی او را در نمک خوابانده باشند تا بھنگام نیاز، در تخریب  قول بعضی

بسیاری از این واقعیت غافل ھستند کھ ھرکس برای قدرت تقدم قائل . کشور بکارش بگیرد
 تاریخ. ا اوجب واجبات خواھد شمردر آن حفظروزی بھ ھدفی برسد کھ قدرت است، شود و 

را  اند قدرت وسیلھ است و چون آن ھا بھ خود دیده کھ گمان برده واھی کسان و گروهتا بخ
در عمل، آلت قدرت شده و کشور و . بدست آورند، بر روی زمین، بھشت خواھند ساخت

دستیابی «امات اینان در ھر زمان متناسب با الز. اند ملت خویش را بھ نابودی کشانده
با توجھ بھ طرز تفکر آقای خمینی نباید . کنند طھ برقرار میاین و آن راب، در خفا با »قدرت

، این روش را در پیش گرفتھ  ۴٢خرداد  ١۵چندان جای مناقشھ باشد کھ وی بعد از واقعھ 
از . پس ممکن است مستقیم و یا غیر مستقیم با مقامات امریکائی تماس گرفتھ باشد. باشد

درباره نامھ بھ . ه او موضوع نامھ شده باشدزبان وی بھ کندی نامھ نوشتھ شده و یا دلخوا
. آمادگی بھ معاملھ برای رسیدن بھ قدرت است. است کندی، آنچھ مھم است، محتوای نامھ

بنا بر متنی کھ تلویزیون بی بی سی فارسی . این آمادگی با تفکر آقای خمینی ھمخوانی دارد
 ١٣۴٢ی در نیمھ آبان است، آقای خمین ، منتشر کرده»اسالم در ایران«از سند سری 

َ   توسط حاج میرزا خلیل ک م ره  َ بھ جان اف کندی، از طریق سفارت آمریکا در تھران، ای،                      
معلوم نیست کھ پیام بھ  موافق ھمان گزارش، .است رئیس جمھوری وقت امریکا، پیام داده

بھ واشنگتن ) ١٩۶٣نوامبر ۶( ١٣۴٢آبان  ١۵زیرا پیام روز . دست کندی رسیده باشد
محتوای اصلی پیام . شود د و حدود دو ھفتھ بعد کندی در داالس تگزاس ترور میرس می

شناسد و از حضور امریکا در ایران حمایت  این است کھ او برای امریکا در ایران منافع می
  )۶٨۶(. کند می

بر عکس، او اعتقاد . خمینی توضیح داد کھ او با منافع آمریکا در ایران مخالفتی ندارد« 
حضور آمریکا در ایران برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتماال نفوذ  داشت کھ

پیام مستقیم از خمینی باشد و چھ با اطالع او و زبان چھ  )۶٨٧(» .بریتانیا ضرورت دارد
وم مھندس صادق امیر حسینی در محتوای آن با گفتگویی کھ در نجف با مرح. حال او باشد

بھ رئیس جمھور آمریکا کارتر  ۵٧در سال ر پاریس داشتھ و با پیامی کھ د ۴٨ سال
 .است ھمآھنگ و ھمخوانی دارد داده
مرحوم مھندس صادق امیر حسینی در لندن در گفتگویی با اینجانب،  شرح داد کھ در     
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. در  نجف خدمت ایشان رسیدم و در باره مبارزه با شاه با او صحبت کردم ۴٨پائیز سال 
زمانی کھ امیر حسینی نتیجھ   .»خورد نخواھد آب از آب تکان نمی تا آمریکا«: ایشان گفت 

گفتگویش را با آقای خمینی با من در میان گذاشت، اظھار چنین سخنی از آقای خمینی 
اند و محتوای آن  ھای وی بھ کندی و کارتر منتشر شده ولی امروز کھ پیام. شد باورم نمی

ً                        تقریبا   با ھم ھمخوانی دارد، می اور کنم کھ آنچھ مرحوم امیر حسینی از گفتگویش توانم ب       
بعد از انتشار پیام آقای خمینی بھ . متأسفانھ  صحت دارد منتقل کرد، با آقای خمینی بھ من

آقای خمینی  دکتر یزدی مدعی شد نخست این کارتر بود کھ با آقای خمینی پیام داد وکارتر، 
ست، محتوای پیام است ونھ اینکھ کدامیک غافل ازاین کھ آنچھ مھم ا. بھ پیام او پاسخ داد

بار بھ  پنج است کھ نمایندگان کارتر ود آوردهدکتر یزدی در خاطرات خ .است اول پیام داده
  )   ٦٨٨. (اند آقای خمینی پیام داد ه

آورده  ٢٨٩- ٢٩٠ترجمھ متن پیام را آقای یزدی در جلد سوم خاطرات خود در ص     
قیم و ابتدا بھ کارتر پیام داده باشد و چھ در پاسخ بھ کارتر حال آقای خمینی چھ مست. است

ندی، منتشر کرده ھمخوانی بوی پیام داده باشد، متن آن با آنچھ بی بی سی از پیام بھ ک
ن پیام آقای خمینی بھ ، منویسد، پس از اتمام سخنان کارتر بھ آقای خمینی یزدی می .دارد

متن ترجمھ فارسی . اندمخو) (zimmermanندولت آمریکا را بھ شرح زیر برای زیمرم
بھ کارتر داده شده و در خاطرات یزدی فاقد متن انگلیسی سند است، بھ شرح زیر  پیامی کھ 
   :می باشد

كارھا و عملیات بختیار و سران كنونی ارتش نھ تنھا برای ملت ایران، بلكھ برای دولت « 
و من ممكن است مجبور . ن، ضرر داردآمریكا ھم بھ خصوص آینده خود آمریكا ھم در ایرا

بھتر است شما بھ ارتش توصیھ كنید كھ از . شوم دستور جدیدی درباره ی اوضاع ایران بدھم
ادامھ ی این عملیات توسط بختیار و . دست از این حركات بردارند. بختیار اطاعت نكند

مور دخالت نكنند اگر او و ارتش در ا. سران ارتش ممكن است فاجعھ ای بزرگ بھ بار آورد
این گونھ حركات و رفتار، ثبات و . و ما ملت را ساكت كنیم ضرری برای آمریكا ندارد

ملت از من حرف شنوی دارد و ثبات بھ دستور من و با . آرامش منطقھ را باعث نخواھد شد
وقتی من دولت موقت را اعالم كنم خواھید دید كھ . اجرای برنامھ ی من بھ وجود خواھد آمد

ع بسیاری از ابھامات خواھد شد و خواھید دید كھ ما با مردم آمریكا دشمنی خاصی نداریم رف
و خواھید دید كھ جمھوری اسالمی كھ بر مبنای فقھ و احكام اسالمی استوار است چیزی 
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بستن فرودگاه ھا و . نیست جز بشر دوستی و بھ نفع صلح و آرامش ھمھ ی بشریت است
نھ آن كھ اوضاع را تثبیت . زند ران ثبات را بیش از پیش برھم میجلوگیری از رفتن ما بھ ای

است كھ اذن بدھم بروند فرودگاه را بازكنند  از جانب نیروھای طرفدار من خواستھ شده. نماید
ھمچنین نیروھای مسلح از نظامی و غیرنظامی، از . اما من ھنوز چنین اذنی نداده ام. با زور

اما من ھنوز اذن . پایان دادن بھ وضع كنونی كرده اند جملھ عشایر درخواست عمل برای
نداده ام و ترجیح می دھم كھ كار با مسالمت تمام شود و سرنوشت مملكت بھ دست ملت 

 » .سپرده شود
  

 یزدی دکتر و آمریکا با روابط مورد، در توضیح چند  
   

ِ          از نیمھ  دوم سال «: نویسد آقای دکتر یزدی می:یکم از سھ کانال با این  ھا آمریکائی ١٣۵٧      
اول تماس مستقیم با نمایندگان شورای انقالب، آقایان : گروه از رھبران ارتباط بر قرار کردند

دوم تماس مستقیم با دکتر بھشتی، . مھندس بازرگان، آیت هللا موسوی اردبیلی و دکتر سحابی
  ) ۶٨٩(» .و سوم تماس در پاریس

، تماسھاى فعال و مداوم ھ جاسوسی آمریکاموافق گزارش اسناد الندر صورتی کھ     
آذر  ٢٧شروع شده و تا  ٥٧اردیبھشت سال  ٨نھضت آزادى با سفارت آمریكا از تاریخ 

احزاب سیاسى بخش دوم، مجموعھ «بخشى از این روابط در كتاب . ادامھ داشتھ است ٥٧
. است آمده ٢٤٤تا صفحھ  ١٩٤، از صفحھ »اسناد النھ جاسوسى آمریكا، جلد سوم

  .مطالعھ کنید ھمین اثر در  توانید را می ای از آن خالصھ
، آقای خمینی ۵٧بھمن   ٧، قبل از پیام ١٨باز موافق  اسناد النھ جاسوسی شماره  : دوم

بھ کارتر، آقای دکتر یزدی بھ عنوان نماینده رسمى دولت جمھورى اسالمى كھ در آینده 
برت ھیرشمن و ماروین زدنیس در شد و مشاور خمینی با ھنرى پرشت، را تشكیل مى

در این مالقات، مقامات . است مالقات کرده) ١٩٧٨دسامبر ١٢( ١٣۵٧آذر ماه  ٢٢تاریخ 
آقاى دكتر یزدى بھ آنھا . اند ھا مطرح كرده آمریكایى سئواالت مختلفى را در تمام زمینھ

ورت بھ خشونت خمینى، در ص: اند از اھم مسائل مطروحھ عبارت بوده. است پاسخ گفتھ
ھاى مسئول رژیم شاه چھ خواھد شد، ھیئت  قدرت رسیدن پیروان خمینى، سرنوشت چھره
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تجدید نظر اسالمى چگونھ كار خواھد كرد؟ آموزش مختلط، كابینھ خمینى بعد از رفتن شاه، 
مسئلھ كمونیستھا، روابط خارجى، نقش ایاالت متحده در سقوط شاه، وضع نظامیان پس از 

اردادھاى فروش اسلحھ و تھدید آقاى خمینى بھ لغو قراردادھاى نفت خروج شاه، وضع قر
گذارند كھ ھیچكدام قبول نخواھند داشت كھ  در پایان مذاكرات، قرار مى. با ایاالت متحده

یزدى گفت «: ھای دکتر یزدی چند از پاسخ یک. مذاكرات رسمى صورت گرفتھ است
اسلحھ را لغو كند زیرا این قراردادھا  جمھورى اسالمى شاید بسیارى از قراردادھاى فروش

اند را  ھاى ناشى از قراردادھایى كھ فسخ شده كنند و ایران بدھى بمنافع ایران خدمتى نمى
او گفت حكومت جدید خوشوقت خواھد بود كھ بجاى اینھا تراكتور از . خواھد پرداخت

زدى گفت نقش ایاالت ی«: است او در باره نقش ایاالت متحده گفتھ.  ».ایاالت متحده بخرد
اگر ایاالت متحده پشتیبانى خود را از شاه پس بگیرد شاه بالفاصلھ . متحده جنبھ حساس دارد

یعنى (من «: است در مورد آینده شاه، این گفتگو انجام شده )۶٩٠(».سقوط خواھد كرد
م توصیف كرد» مدل پادشاه سوئد«یك سلسلھ ترتیباتى را تا مرحلھ اینكھ ) ن. ھنرى پرشت

شاه : ناپذیر بود و گفت یزدى آشتى. كھ ممكن است براى حفظ موقعیت جھت شاه اتخاذ شود
  باید برود و سیستم

اگر خمینى استدالل كند كھ شاه . اى سروكار داریم ما با یك انقالب توده. او باید لغو شود 
 . دتواند با اختیارات كاھش یافتھ باقى بماند پیروان او، او را رد خواھند كر مى

ھنگام جدا شدن از یكدیگر ما توافق حاصل «: گذارند در پایان این مذکرات ھم قرار می 
كردیم كھ ھیچكدام از ما قبول نخواھند داشت كھ ھرگونھ تماس رسمى بین خمینى و حكومت 

 ) ۶٩١(»ایاالت متحده صورت گرفتھ است 
رو خط امام سفارت و مھمتر از ھمۀ اینھا، ھنگامی کھ بھ ظاھر دانشجویان پی:  سوم

آمریکا را اشغال کردند و آقای خمینی بھ قصد حذف ملیون و آزادیخواھان و بویژه نھضت 
، آقای دکتر یزدی لب از لب نگشود »انقالب دوم و باالتر از انقالب اول خواند«را  آزادی آن

اس بر ھا تم و نگفت ما با اطالع و دستور آقای خمینی در پاریس و در تھران با آمریکائی
با سلیوان،  بھشتی در تھران، بھ نمایندگی از آقای خمینی، مھندس بازرگان و . قرار کردیم

در ایران، برسر اتحاد روحانیت و ارتش برای ایجاد دولت با ثبات،  سفیر وقت امریکا
از ھمۀ . حتی نگفت آقای خمینی چند بار بھ دولت آمریکا و کارتر پیام داد.  توافق کردیم

متر اینکھ وقتی ھم دانشجویان پیرو خط امام شروع بھ انتشار بعضی از اسناد اینھا مھ
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ھای خالف متن، دستگیر و زندانی کردند  ای را بھ استناد اسناد گزیده با ترجمھ کردند و عده
و بیش از ھمھ اعضای نھضت آزادی را مورد حملھ و اتھام قرار دادند، ابتدا ناصر میناچی 

صدر او را آزاد ساخت و بعد  و زندانی کردند و رئیس جمھوری بنی وزیر ارشاد را دستگیر
گزینشی زندانی و از ھستی ساقط کردند، باز لب از بھ جرم ھمین اسناد ھم امیر انتظام را 

بعد از گذشت بیش از سی و پنج سال، او این اسناد را  کھ ٩٣ باز ھم در سال.  لب نگشود
با از میان یم والیت مطلقھ فقیھ ژکند کھ ر مینتشر این اسناد را م او وقتی. مننتشر کرد

تنھا بھ درد  است و این اسناد ھا و کشتارھا، برقرار شده تبرداشتن بسیاری از شخصی
  :در اینجا چند سئوال مطرح است. و این نظر مھم است دخور تجربھ تاریخی می بررسی

تصرف کنندگان  وقتی کھ وع بسیاری از فجایع جلوگیری کردشد از وق کھ میچرا زمانی- ١
آویز کردن داشتن رابطھ با آمریکا، مرتکب شدند، این اسناد نھ تنھا منتشر  دولت، با دست

ھا رابطھ داشتھ و یا بر قرار  نشدند بلکھ ھرگز ھم گفتھ نشد کھ ما و آقای خمینی با غربی
  ایم؟ کرده

ھ حق انکار نکردنی بر آیا بھ موقع منتشر نکردن این اسناد و در اختیار ملت ایران ک - ٢
  اطالع از آنھا دارند، خیانت بھ خود و ملت ایران نیست؟ و

علت انتشار این اسناد بعد از افتادن آب از آسیاب، چیست؟ احساس خطر؟ اظھار حقایق  - ٣
یم جبار و نقش ژکار؟ آگاه کردن مردم ایران از طرح ایجاد ر از ولو بعد از گذشتن کار
  ... ای این طرح؟ تسویھ حساب؟ ورابطھ با امریکا در اجر

تا بھ امروز ھیچ سند و مدرکی کھ نشان از وابستگی آقای خمینی بھ این و یا : نتیجھ اینکھ
انحصار را برقدرت و ھدف ھم  برایشان اما کسانی کھ اصل . دست نیست آن کشورباشد در

حال ھم خالف آن  بھ ھیچ  اصول عھد و پیمانی نمی داند و تا بھقدرت باشد، خود را متعھد 
چنین کسان در وقت ضعف ھر جا الزم بود کرنش می کنند و وقتی سوار  . دیده نشده است

جیر می بر اسب چموش قدرت شدند، خدا را ھم از آسمان بھ زمین می آورند و در بند و زن
تاریخ . و انحصار آن تخریب سرشتھ است و نقش اساسی داردچون در طبیعت قدرت . کنند

اند قدرت وسیلھ است و چون  ھا بھ خود دیده کھ گمان برده واھی کسان وگروهھم تا بخ
را بدست آورد، بر روی زمین، بھشت خواھد ساخت ولی در عمل، آلت قدرت شده و  آن 

آنچھ در بارۀ قدرت گفتھ شد در آقای و ھمھ  اند لت خویش را بھ نابودی کشاندهکشور و م
آخرین فصل را کھ می .  مل ھمھ چیز محتمل استو از این نگاه در ع. خمینی جمع بود

  .توان بھ نوعی بھ خالصھ ای از اھم مطالب کتاب تعبیر کرد، در زیر خواھد آمد
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 فصل دوازدھم

  

  گفت؟ نباید یا گفت باید

  
ابتدا یادآور می شود، این فصل کھ بھ نوعی خالصھ ای از اھم مطالب کتاب را در بر می  

ً   گیردکھ قبال  در ھ ھم پیوستھ، ھرھفتھ یک قسمت ازآن در وبسایتھا منتشر شده قسمت ب ۶          
موافق تجربھ و آموزه ھایم گرچھ عقیده بعضی ھا این است کھ واقعیات را نباید .  است

گفت، ولی من عقیده ام این است کھ ھمیشھ واقعیات را باید گفت ولو بھ ضررخود انسان 
روشن می شود، چھ بھ نفع و یا بھ ضرر  معتقدم کھ حقایق را تا آنجا کھ برای آدمی. باشد

بدین جھت، . خود، خانواده، دستھ حزب و گروه باشد، باید بگوید ولو بھ ضرر گوینده آن
کھ در دست داشتم و یا توانستم تاب ھای دیگر خود، و با اطالعاتیو ک ھمین اثراینجانب در

سع و توان خود بھ دست بیاورم تمامی سعی و کوشش خود را بکار بردم، تا در حد و
و ھنوز ھم  گی و وسعت بھ دیکتاتوری تبدیل شدروشن کنم کھ چرا این انقالب بھ این بزر

کار تحقیق و تفحص در جنبھ ھای مختلف آن ادامھ دارد و این یادداشتھا ھم  بخشی از آن 
 .کوشش است

کھ  برای اینجانب و بسیاری دیگر، این سئوال ھمیشھ مطرح بود، و ھمچنان مطرح است  
آیا آقای خمینی بھ جائی وابستھ بوده، الھام گرفتھ، و یا اشاره ای بھ وی شده است و یا زد 
و بندی خارج از دید عموم مردم چھ با غربی ھا و چھ با دیگران در کار بوده و یا خیر؟ و 
اما قبل از اینکھ در جستجوی یافتن و یا پاسخ ھایی در خور سئوال طرح شده را بیابم، 

ً اجماال   بیان مقدمھ مختصری از عوامل مھم وقوع انقالب و شاه کھ خود اولین انقالبی بود،       
  :بھ منظور درک و فھم روشنتر و بھتر مسئلھ در خور اھمیت خواھد بود
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   انقالب وقوع مھم عوامل  

  
در مورد انقالب ایران دیدگاه ھای مختلفی وجود داردو ھر کسی  بھ فراخور اطالعات و 

از پیش تعریف شده خود، بدون توجھ بھ چرائی ماھیت و بھ وجود آمدن  واستگاه     ً  غالبا  خ
                    ً این دستھ ھا كھ غالبا  . انقالب، در کشوری و از جملھ ایران آن را تعبیر و تفسیر می کند

پیرو تئورى توطئھ و اصالت قدرت ھستند، معتقدند ھر اتفاقى كھ در كشورى و بویژه در 
گویند                 ً      ھا بوده و غالبا  ھم مى ، با صالحدید و حمایت خارجىجھان بھ اصطالح سوم رخ دھد

ھ در مورد دنیس رایت سفیر انگلیس در کنفرانسی ک. ھا است ھمھ چیز زیر سرانگلیسى
بھ زبان انگلیسی سخن می راند، این جملھ را بھ فارسی سلیس روابط ایران و انگلیس 

اتفاقی کھ در ایران رخ بدھد زیر سر ایرانی ھا چنین عادت کرده اند و می گویند ھر « :گفت
ً                                                           یا مثال  انقالب از پیش برنامھ ریزی شده بوده و یا آقای خمینی را برای  »انگلیسی ھا است       

اینان انحراف انقالب از خواستھ ھای بھ حق و . روز مبادا در آب نمک خوابانده بودند
ب را مھمترین اصلی خود و رژیم حکومتی دیکتاتوری، برآمده بعد از پیروزی انقال

اینان بدون پژوھش و تحقیق جدی و با . پشتوانھ چنین تفسیر و یا تعبیر ھایی می کنند
داشتن یکی دو ایما و اشاره و یا نقل قولی از این و یا آن شخص بھ چنین تعبیر و 

با  طرفھ اینکھ ھمین کسان، در موردانقالبھای دیگر. تفسیرھایی از انقالب می پردازند
  .بھ دیکتاتوری گرائیده است، چنین نظرھایی ابراز نمی دارندوجود اینکھ 

بدون آگاھی از ساز و کار انقالب، می گویند ما اشتباه کردیم کھ انقالب  اینکھ بعضی ھا   
. کردیم، حرف ناپختھ و ناسنجیده ایست زیرا انقالب از خواست این و آن تبعیت نمی کند

كند و از مراحل و  ، از قوانین مشخصى تبعیت مىانقالب ھم مانند ھر پدیده اجتماعى دیگر
شرایط و وضعیتی باید دست بھ دست ھم . گردد گذرد و بھ نتایجى ختم مى گذرگاھھایى مى

گرچھ بعضی از شرایط جاری در انقالب ھا یکسان است ولی بنا بھ . بدھد تا انقالبی رخ دھد
ماعی، فکری، مذھبی، و وضعیت و شرایط ویژه ای کھ ھر کشوری دارد مثل شرایط اجت

نکتھ مھم اینکھ . از آن شرایط متفاوت است سیاسی و غیره، برخی –اقتصادی، فرھنگی 
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وقتی آن شرایط و وضعیت آماده و مھیا شد، وقوع انقالب در آن کشور حتمی است و 
سلسلھ "فصل سوم این اثر بخش  در. بستگی بھ خواست دل فالن و یا بھمان کس ندارد

بھ بعضی از شرایطی کھ برای وقوع انقالب و پیروزی آن  "ی نیستپھلوی برگشتن
ضروری است، اشاره شده است، اما در وقوع انقالب و پیروزی ھر انقالبى بدون شک 

عوامل خارجی نقش داشتھ و دارند و انقالب  - ٣مردم و  - ٢رژیم حاکم - ا: سھ عامل مھم
گى فعل و انفعاالت و روابط متقابل چگون. اسالمی ایران ھم مستثنی از این سھ عامل نیست

اینھا و تاثیرى كھ ھر یك از آن عوامل با ھمدیگر دارند، باز از حوصلھ این مطلب خارج 
  :است اما مختصر اینکھ

وقتی شرایط انقالبی در کشوری دست بھ دست ھم  داد و مھیا شد، انقالب  :رژیم حاکم- ١
خود از مھمترین عوامل منجر بھ  در آن کشور  رخ می دھد و رژیم حاکم بر آن کشور

انقالبی تر از ھمھ خود : انقالب محسوب می شود، و بنا بھ قول مرحوم بازرگان کھ گفت
شاه باید سلطنت بکند و نھ «زیرا اگر شاه، شاه بود و بھ قول مصدق کھ می گفت. شاه بود
اگر . باشد، اداره امور کشور باید در دست دولت قانونی برخاستھ از رأی مردم »حکومت

در ایران چنین رژیمی حاکم بود و بھ حاکمیت و حقوق و آزادی مردم گردن می نھاد و 
مجری قانون و عدالت بود، مردم دیوانھ نبودند کھ بھ خیابانھا بریزند، و از جان و مال خود 

  .  مایھ بگذارند و متحمل انواع خسارت برای خود و کشور شوند
ن بی طرف، بر این نظر ھستند کھ ریشھ یابی وقوع انقالب و جامعھ شناسان و تاریخ دانا   

جستجو  ٣٢مرداد  ٢٨حاکم شدن رژیم والیت فقیھ و خمینسم را باید در کودتای سیای 
بی نظیر بوتو ھم بر این عقیده است کھ وقوع انقالب و رژیم برآمده از آن و خمینیسم . کرد

ولت قانونی و ملی دکتر مصدق ریشھ و بھ زیر کشیدن د ٣٢مرداد  ٢٨باید، در کودتای 
مرداد  ٢٨اگر شاه در برانداختن حکومت ملی مصدق و در کودتای  )۶٩٢. (یابی گردد

من بھ یاد دارم کھ در آن دوران و قبل از . شرکت نمی کرد، کسی متعرض سلطنت او نبود
نانی مرداد، وقتی از اینطرف بھ آن طرف می رفت، نیاز بھ اسکورت ھای آنچ ٢٨کودتای 

اما بعدھا کھ رویھ دیکتاتوری . نداشت و در بین مردم و سیاسیون، شاه جوان محبوب بود
و دخالت و فضولی در کار دولت پیشھ کرد، از کودتا و بھ زندان و تبعید کردن دکتر مصدق 

آخرین میخ ھ بر بیگانگان، فعال مایشاء شد، تا لحظھ ای کھ دار فانی را وداع گفت و با تکی
ابوت مشروطھ زد، ھمۀ مشروعیت ھای خود و رژیمش را از دست داد، و کشور را بھ ت
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آماده انقالب شد و این است کھ شاه و رژیم حاکمش خود در وقوع انقالب نقش اساسی 
حتی اگر سالی قبل از پیروزی انقالب، آماده و حاضر بھ قبول حکومتی ملی بود، و . داشتند

و خود بھ سلطنت قناعت کرده  یون ملی شده بود،آماده برای نخست وزیری یکی از سیاس
بود، ھنوز سلسلھ پھلوی در ایران بر قرار بود و فرزندش شاه ایران بود، اما او چنان از 

ن آن را م جبھھ ملی را می شنید، تحمل شنیدنام مصدق و ملیون وحشت داشت کھ وقتی نا
دد و در فكر براندازى نظام با وجودیكھ دكتر مصدق، یاران و طرفداران او، در ص. نداشت

                            ً                                                     مشروطھ سلطنتى نبودند و غالبا  اعتقاد داشتند كھ شاه باید سلطنت كند و نھ حكومت، ولى 
شاه كھ كینھ مصدق و طرفداران او را بھ دل گرفتھ بود، حتى حاضر نبود كھ مطالعھ كند و 

ان دارد بیانگر و او با این مرد كھ خود اذع. ببیند مصدق و طرفدارانش چھ نظریاتى دارند
ممنوع را در زندان و تبعید و ) ۶٩٣(احساسات ملى ضد استعمارى و میھن دوستانھ بود

و زمانی کھ دیگر  .المالقات در ده احمد آباد نگاھداشت تا كھ جان بھ جان آفرین تسلیم كرد
كرد، نزد جامعھ و ملت  کار از کار گذشتھ بود و در آن دوران، اگر كسى با او ھمكارى مى

کھ دیگر دیر بود و خود این  کھ صدای انقالب مردم را شنیده است: گفت شد، مطرود مى
  .  عمل بھ نزدیکی پیروزی انقالب سرعت بخشید

پدیده انقالب، یك پدیده خلق الساعھ نیست و آغاز آن كھ بھ آغاز ظلم و ستم و  :مردم -٢
تھا و بارشھاى اجتماعى حرك. گردد پایمال کردن حقوق، آزدی و استقالل و عدالت بر مى

بارد، بھ اعماق زمین فرو  ھاى باران است كھ بر دشت و كوھسار فرو مى نظیر قطره
رود و پس از جمع شدن این قطرات در درون زمین، گاه بھ صورت چشمھ از جایى  مى

گردد و  ھا و یا دریا سرازیر مى كند و یا بصورت رودخانھ و یا سیل بھ سوى دره فوران مى
شود و بعدھا، آن ذخایر مورد بھره  ھاى وسیعى در درون زمین ذخیره مى حفرهیا در 

در نتیجھ ھمین آب كھ قطره قطره از ریزش برف و باران ذخیره . گیرد بردارى قرار مى
كنیم و  ھاى قبلى در جھت خواست و میل خود از آن استفاده مى شود، زمانى ما با برنامھ مى

شود و ھمھ چیز را بدرون  ورت سیلھاى مھیب سرازیر مىگاه نیز بدون برنامھ ریزى بص
پردازد تا سرانجام بھ تھ  كشد و بھ ھر جا كھ رسید بھ تخریب و ویرانى آنجا مى خود فرو مى

و چون انسان بطور طبیعى مخالف . جلگھ و دشت پھناور برسد و یا بھ دریا متصل گردد
تھا ھمیشھ با شدت و ضعف ظلم و ستم و درصدد بدست آوردن حقوق خویش است، حرك

خیزند، و از آنجا كھ ھیچ حركتى  پیوندند و موجھا بصورتھاى گوناگون بر مى بوقوع مى
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بدون برنامھ و سازماندھى بھ نتیجھ نخواھد رسید و سازماندھى خودجوش نیست و باید 
دست بھ خلق و ایجاد آن زد، حال اگر ما برنامھ و سازماندھى در خور آزادى و استقالل 
انسان را داشتھ باشیم و از پیش براى حركتھا، حوادث و وقایعى كھ در بستر زمان در 
شرف وقوع ھستند و یا در آینده بوقوع خواھند پیوست، برنامھ ریزى و سازماندھى شده 

كند و در غیر اینصورت بھ تحمیق و تخریب  باشد، نتیجھ بھ سمت دلخواه میل مى
رى براى آنست كھ بھ مھار موجھا و طوفانھاى پس وجود سازمان و رھب. پردازد مى

آیا در تمامی این بارش ھا و خیزشھای . برخاستھ در جھت ھدف ھای مشخص بپردازد
اجتماعی، کھ در نھایت اگر بھ خواستھ ھای بھ حق و ذاتی مردم توجھ نشود، بھ انقالب 

ً                   ختم خواھد شد، اصال  بدون شرکت مردم در  لو تمام دنیا است و انقالب، انقالبی متصور                 
  !خارجی چرا کبا کمالبتھ کودتا کمک کرده باشند؟ 

وقتی شرایط دست بھ دست ھم داد و کشوری آمادگی برای انقالب پیدا کرد، بدون شرکت    
نسبی عمومی مردم در نھضتی، انقالب ممکن نخواھد شد و با وجود آنچھ در فوق گفتھ 

پس الجرم در . کرد، اتفاقی رخ نمی داد شد اگر  باز ھم توده مردم در انقالب شرکت نمی
اما بعضی ھا از روی ساده انگاری و یا . انقالب ھا مردم نقش اصلی را بر عھده دارند

سلب مسئولیت از خود و یا ساده کردن مسئلھ برای خود و یا از روی حب و بغض، عنوان 
اھند و برای چھ می کنند کھ مردم وقتی دست بھ انقالب زدند، نمی دانستند کھ چھ می خو

دست و بویژه انقالب ھایی  اگر بھ تمامی انقالب ھای دور. خود را بھ آب و آتش می زنند
کھ کھ در دوران معاصر بھ وقوع پیوستھ است، چھ آنھائی کھ سرانجام بھ رژیم دیکتاتوری 

 و یا آن...تمام عیار منجر شده نظیر، انقالب اکتبر روسیھ، چین، انقالب اسالمی ایران و
ھائی کھ بھ دموکراسی نسبی منجر شده مانند، انقالب ملت ھند، نیکاراگوآ، آفریقای جنوبی 

اندکی توجھ شود، چندان مشکل نخواھد بود کھ فھمید مردم برای چھ خواستھ ھایی در ... و
 .انقالب شرکت کرده اند

در آن شرکت                                   ً                                  آیا در انقالب کالسیک ایران کھ تقریبا  ھمۀ اقشار مردم و احزاب و دستھ ھا 
داشتند، بدین منظور شرکت کرده بودند، کھ آقای خمینی برایشان دیکتاتوری مطلقۀ فقیھ 
بسازد؟ اگر چنین بوده کھ می شود گفت تمامی ملت از توده عامی گرفتھ تا احزاب و دستھ 
ھا، و سیاسیون ھمھ مجنون و دیوانھ بوده اند، آیا توھینی بدتر از این می شود کھ کسانی 

  ود و بھ تمامی ملت خود روا بدارند؟بھ خ
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کسانی کھ با ھدف ھای خاصی خود را در پشت پرده، روشنفکر و دگراندیش پنھان می 
کنند و با معیارھای دوگانھ و با پندارھای ساده انگارانھ بھ عوام فریبی می پردازند، آیا بھ 

            ً          گر شما واقعا  و از روی خود و ھمۀ اقشار ملت خود توھین نمی کنند؟ نباید از اینان پرسید ا
حقیقت و نھ عوام فریبی برای ھدف ھای پنھانی خود، چنین نظری دارید؟ آیا ھر گز در 
مورد انقالب فرانسھ کھ حداقل حدود بیش از یکصد و سی سال بھ کشت و کشتار پرداخت 
و امروز شما بھ آن افتخار می کنید، چنین حکمی برای آن مردم صادر کرده اید؟ و یا 

خود در طیف چپ از ھر نحلھ و یا طیفی از آن بوده اند، آیا شده است کھ مردمی  کھ نیکسا
در انقالب شرکت کردند، را دیوانھ و مجنون و یا جاھل ...کھ در روسیھ، چین، کوبا، و

  قلمداد کنند؟ آیا این دوگانگی در قضاوت برای عوام فریبی نیست؟
جدی بپردازند کھ چرا انقالبی با آن ھدفھای چنین افرادی بجای اینکھ بھ تحقیق اساسی و 

مردمی بھ سلب آزادی و حقوق ذاتی مردم، فساد و چپاول و قتل و غارت مردم تبدیل و 
منجرشد و بھ دیکتاتوری مطلقۀ فقیھ گرایید، بھ ساده کردن مسئلھ و عوام فریبی می 

دستھ ھا، گروه ھا و اگر ما خواستھ ھای قریب بھ اتفاق تمامی سیاسیون، احزاب، . پردازند
اقشار مردمی کھ در انقالب شرکت کردند و آن را بھ پیروزی رساندند را نا دیده بگیریم و 
آن را انکار کنیم و بگوییم و القا کنیم کھ نمی دانستند و یا نمی دانستیم برای چھ انقالب 

جھالت و  کردیم، از این بھ بعد ھم در بھ ھمین پاشنھ خواھد چرخید و در دایره  تسلسل
نفھمی و ندانستن خواھیم ماند و ھر نسلی، نسل خود و یا نسل گذشتھ را جاھل و نادان 

اگر اینان . فرض می کند کھ این بسیار برای جامعھ و ترقی و تعالی اش خطرناک است
ً                                                      چنین افکاری دارند و واقعا  آن را از روی عقیده و حقیقت می گویند، پس چرا بھ دنبال                           

ند؟ چون اگر رژیم با خواستھ ھای مردمی تغییر کند، در نھایت بدون انقالب تغییر رژیم ھست
و شرکت مردم در آن میسر نخواھد شد، مگر اینکھ بیگانھ پرست باشند، و از بیگانھ ھا 
بخواھند کھ با حملھ نظامی و یا تحریم ھایی کھ مردم را نشانھ می رود، نظیر آنچھ در 

تاد و جلو چشم ماست، رژیم را تغییر بدھند و سکان کشور عراق، افغانستان، لیبی اتفاق اف
بنابراین بر ماست کھ خواستھ ھا و ھدفھای مردمی را کھ در . را بھ دست آنھا بسپارند

بھ دست نیروی جانشین انقالب اتفاق افتاد، جدا کنیم و                             ً قالب شرکت کردند، از آنچھ بعدا  ان
یکتاتوری خطرناکی شد را برای خود و سعی کنیم کھ علل و عواملی کھ منجر بھ چنین د

  . مردم روشن کنیم
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تمامی انقالب ھائی کھ بوقوع پیوستھ و پیروز شده است، کم و بیش  :عوامل خارجی -٣
ھر انقالبی . خارجی ھا ھم بنا بھ موقعیت و روابط قبلی خود با آن کشور نقش ایفا کرده اند

از نقش روشنگری . د مشاھده کردرا کھ مثال بزنید، در آن نقش خارجی ھا را می شو
گرفتھ تا افشای جنایات و غارت و چپاول رژیم حاکم تا آوردن فشارھای سیاسی متناسب با 

وقتی کشوری موقعیت . روابط آشکار و پنھانی کھ بر رژیم دارند، قابل مشاھده است
جایی  انقالبی پیدا می کند، و کشورھای دیگر احساس می کنند کھ رژیم قبل وضعیت را بھ

رسانده کھ دیگر قابل ماندن نیست و یا نمی شود از آن حمایت کرد، در چنین وضعیتی، بنا 
بھ موقعیت و امکانات و روابط آشکار و پنھانی کھ در درون آن کشور دارند، برای حفظ و 
حراست از منافعی کھ بھ زعم خود در آن کشور دارند، سعی می کنند، تا جائی کھ مقدور و 

بھ نحوی عمل کنند کھ در رژیم نوپای جدید کھ بر آمده از انقالب است، منافع میسر است 
و حتی در بسیاری مواقع بنا بھ موقعیت . خود را حفظ کنند، آشکار و پنھان عمل می کنند

امنیتی برای کشور خویش، و یا کوشش در ھمآھنگ و ھمراه کردن آن کشور، بھ بلوک 
  .دارند، سعی می کنند کھ در آن کشور نقش بازی کنندخود، بوسیلۀ اھرم ھایی کھ در دست 

. ھرچھ نفوذ کشوری در کشور دیگر قوی تر باشد، نقشی کھ بازی می کند نیز مھمتر است
بھ عنوان مثال وقتی الجزایر با بیش از یک ملیون کشتھ، از فرانسھ استقالل خود را باز 

سھ بوده، و فرانسھ برای حفظ یافت، اما چون الجزایر سالیان دراز در زیر سلطھ فران
موقعیت خود در آنجا ھمھ گونھ روابط پنھان آشکار بر قرار کرده و ریشھ دوانده است، 
وقتی ھم انقالب پیروز می شود، ھنوز مشاھده می شود کھ با آن روابط و دستھا و 

 چون روابطی کھ سالیان متمادی. اھرمھای کھ ایجاد کرده، در آن کشور نقش بازی می کند
و این . ایجاد شده و در تار و پود آن کشور ریشھ دوانده، یکشبھ قابل گسستن نیست

بستگی بھ نیروی جانشین انقالب دارد کھ با چھ سیاست و تمھید و درایتی، در طول زمان، 
آن را جایگزین  و روابط استثماری را از بین ببرد و  با روابط برابر و دوستانھریشھ ھا 

ً                قبال  با زد و بند با  عیتی برای انقالبی است کھ رژیم برآمده از انقالب،تازه چنین وض. سازد    
ً             و اگر رژیم برآمده از انقالب، قبال  با زد و بند . و یا داخلی حاکم نشده باشدخارجی ھا                                 

پنھانی چھ توسط خارجی ھا و چھ توسط قلیلی از داخلی ھا و پنھان از چشم مردم آن 
. ھمچنانکھ کشور ما پیدا کرده است. گری پیدا می کندکشور، عجین شده باشد، وضعیت دی

اما این بدان معنی نیست کھ اقشار مختلف مردم و احزاب و سیاسیون نمی دانستند کھ چھ 
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ھر روزه ما شاھد آن ھستیم کھ در این و یا . می خواھند و برای چھ خواھان انقالب ھستند
شخصی بھ آنھا رأی می دھند، اما  آن کشور، مردم با اعتماد بھ برنامھ ھای حزبی و یا

وقتی آن حزب و یا شخص بر مسند قدرت قرار گرفت، مخالف برنامھ ارائھ داده شده خود 
آیا چنین حالتی بدان معنی است کھ مردم . بھ ملت، عمل می کند و بھ سمت دیگری می روند

ً نمی دانستند کھ چھ می خواھند کھ بھ آن حزب و یا شخص رأی داده اند؟ قطعا     .  چنین نیست                                                                     
جامعھ رھا شده ازسلطھ استبداد داخلی وخارجی بھ ذھنش خطور نمی کرد کھ استبداد 
دیگری خارج از دسترس دید جامعھ و بدست مرجع تقلید ھشتاد و چند سالھ کھ بھ او 

در این ھنگام دو نیرو و یا   .سمبل معنویت می نگریست، در حال ساختھ شدن است بعنوان 
   :ای ھم در جریان بودنددو حرکت پا بپ

ملت ایران یکپارچھ مانند سیل خروشان در سراسر کشور برای بدست آوردن آزادی،  - ١ 
مبارزه آماده و حاضر بھ ھمھ نوع فداکاری و  استقالل و استیفای حقوق خویش در صحنھ 

   .از خود گذشتگی بود
یس و بیرون از حضور نطفھ دولت و یا نیروی جانشین انقالب و رژیم شاه کھ در پار - ٢ 

بستھ شدن و در شرف بدست گرفتن قدرت بود،  نمایندگان واقعی قاطبھ مردم ایران در حال 
   .شکل می گرفت

دو نیرو و یا دو جریان فوق پابپای ھم در حرکت بود و بھ میزانی کھ جریان دوم، ارکان 
د تا سرانجام اول ضعیف و ضعیفتر می ش قدرت را می ساخت و یا قبضھ می کرد، نیروی 

بھ کناری رانده  - کھ صاحب اصلی انقالب و کشور بود- در این جدال و درگیری نیروی اول
    .و سرانجام بدست نیروی دوم حذف گردید شد 

مردمی را کھ خود برای آزادی، استقالل، عدالت و در اختیار گرفتن سرنوشت زندگی 
اختھ اند، نمی شود یک شبھ بھ خویش قیام کرده و رژیم دیکتاتوری شاھنشاھی را براند

و صاف و عریان گفت کھ مردم صغیر ھستند . کناری راند و زیر ھمھ آن قول و قرارھا زد
شما خیال می کنید کھ اگر آقای خمینی در پاریس و . و باید تابع و مطیع امر ولی فقیھ باشند

ِ            حکومت از آن  ولی فقیھ ا«  :یا حتی وقتی پایش بھ ایران رسید، می گفت فقھا «  و یا» ست          
مردم دیوانھ بودند کھ زیر فرمانش بروند و خود را صغیر بھ حساب ، »باید حاکم باشند

   .بدون شک اگر چنین چیزھائی را بر زبان می آورد، خودش ساقط می شد.  آورند
برای بازسازی استبداد، اھرمھای مختلفی الزم بود کھ یک بھ یک ساختھ و در اختیار 
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. کھ مھمترین این اھرم ھا سپاه پاسداران و دادگاھھای انقالب است رھبری قرار گرفت
بنابر این قدرت دیگری بھ غیر از ارتش نیاز بود تا بھ مدد آن بشود مخالفین را درجھ بھ 

                                       ً                   درست است کھ ارتش در یکی دو روز آخر کامال  بھ انقالب پیوستھ و . درجھ قلع و قمع کرد
ا امکان نداشت کھ ارتش را بھ عنوان اھرمی در دست ام. رھبری انقالب را پذیرفتھ بود

رھبری و روحانیت برای بازسازی استبداد در آن دوره، مورد بھره برداری قرار داد و یا 
ً                                            افزون بر اینکھ دائما  نگرانی از ارتش وجود داشت کھ نکند، بار دیگر . بھ آن تکیھ کرد                     

ان گذاران سپاه ھم ترس خود را از         ً           و اتفاقا ، ادعای بنی. کودتا کند ٣٢مرداد  ٢٨نظیر 
گروه ھائی ھم کھ خود را وارث و صاحب ). ۶٩۴  (مرداد دیگری ذکر کرده اند ٢٨کودتای 

انقالب می دانستند مرتب این نگرانی را عنوان کرده و بھ طبل انحالل ارتش و ایجاد ارتش 
  .    خلقی دامن میزدند

دادگاه ھای انقالب است سداران و اھرمھای بازسازی قدرت کھ مھمترینشان سپاه پا
پس از پیروزی انقالب آگاه و یا نا آگاه ساختھ شد و در اختیار روحانیت قرار بالفاصلھ 

با وجود ھمھ . کھ این دو نھاد عصای دست رھبر در باز سازی استبداد فقیھ گردید. گرفت
لت را از صحنھ اینھا ھنوز ملت در صحنھ بود و باید راه ھا طی می شد تا گام بھ گام م

واقعی حذف کرد و با تحمیق کردن توده مردم از آن بھ عنوان آلتی در دست خود برای 
فقدان نیروی آزادیخواه سازمان یافتھ و آگاه و توانا کھ . استقرار دیکتاتوری سود جست

ضمیر واقعی روحانیت را دریافت کند، ونانوشتھ ھا و نا گفتھ ھا را بخواند و سیر حوادثی 
ر روز در گوشھ و کنار مملکت و در تھران، در جھت استقرار استبداد روحانیت در کھ ھ

طبیعی است کھ وقتی ھدف . حال شکل گیری بود، بھ پروسھ استقرار استبداد کمک رساند
. غالب گروه ھا  تصاحب قدرت است، چیزی کھ فدا خواھد شد، آزادی و حقوق مردم است

مختلف قدرت را در دست دارد، دستھ ھای دیگر و آن کس و یا دستھ ای کھ اھرمھای 
گفتمان غالب چھ چپی ھا و چھ راستی ھا و یا مذھبی . خواھان قدرت را حذف خواھد کرد

    .  ، گفتمان قدرت بود - بھ جز اقلی کھ صدای این اقل ھم کمتر شنیده می شد   - ھا، 
انقالب گردیده و یا  نکتھ ای کھ از دید بسیاری مغفول مانده و موجب سردرگمی در مورد

می گردد، این است کھ مشاھده می شود با وجودی کھ اھداف انقالب مشخص و معین بود 
و از زبان رھبر انقالب کھ بھ بیان پاریس مشھور شد، بیان شده بود، اما بعد از پیروزی 
جھتی را کھ انقالب پیمود، انحراف از خواستھ ھای بھ حق مردمی بود کھ در انقالب 
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انقالب را با نیروی جانشین انقالب بعد از پیروزی . کردند و آن را بھ ثمر رساندندشرکت 
البتھ کھ انقالب یک چیز است . یکی گرفتن موجب کالف سردرگم خواھد شد کھ شده است

یقت را بخواھید  بر قدرت بھ جای مردم، یک چیز دیگر و حق) یا جانشین شدن( و ساختن
قدرت بعد از پیروزی بھ جای مردم است کھ زد وبند  یعنی جانشین شدنسر این دومی 

این بدان . اما در خود انقالب این زد و بند محلی ندارد و مضر ھم ھست. معنی پیدا می کند
معنی نیست کھ حتی قبل از پیروزی انقالب کس و یا کسانی با خارجی ھا و بیگانگان برای 

و یا حتی . ر و مدار نگذاشتھ باشندبھ دست گرفتن قدرت بعد از پیروزی، زدو بند و قرا
کسی کھ موقعیت برای رھبری را داشتھ، قبل از پیروزی انقالب با خارجی ھا و یا داخلی ھا 

  .  قرار و مدار نداشتھ است
ھیچ انقالبی بدون . نکتھ درخور توجھ اینکھ انقالب را نمی شود از رھبری آن جدا کرد 

ه است و این دو از ھم جدا ناشدنی و تفکیک داشتن رھبر و یا کادر رھبری پیروز نشد
انقالب چیزی نیست کھ اول پیروز شود و بعد رھبر و یا کادر رھبری پیدا کند و یا . ناپذیرند

انقالب و رھبری آن در عین حالی کھ دو چیز است، اما ازھم . یک قدرت جانشین آن شود
بھ : و بھ قول حکیمی و این جاست کھ اھمیت رھبری مشخص می شود. جدا شدنی نیستند

دنبال کسی کھ پیشینھ اش و رفتار و کردار قبل او را نمی شناسید، رفتن از جھالت و نادانی 
  . است

 انقالبی اولین خود شاه
  
. انقالبی تر از ھمھ خود شاه بود و این حقیقتی است در باال، از قول بازرگان آورده شد کھ  

ت، جای شک نیست کھ با او مخلفتی نمی اگر شاه می خواست سلطنت بکند و نھ حکوم
بھ مرور کھ شاه در طول دو دھھ با دیكتاتورى،  اما. شد و ھنوز ھم فرزندش شاه ایران بود

كرد و با زیر پاگذاشتن حقوق فردى و اجتماعى و ایجاد جو  یك تنھ كشور را اداره مى
اخلی ھا و خارجی و این مسائل نیز از دید د. سانسور، ھمھ آزادیھا را از بین برده بود

بویژه آمریكا و انگلیس در ھیچ زمانى پنھان نبود، چرا كھ خود اینھا امكان بوجود آمدن 
چنین دیكتاتورى را فراھم كرده و با كودتاى خود حكومت قانونى و ملى را ساقط و وى را 

ادى آز(ھاى مختلف  حقوق بشر، آزادى  ھا  از نظر غربى. سوار بر اریكھ قدرت كرده بودند
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ً غالبا  و دموكراسى ...) قلم، بیان و گردد كھ بخواھند از آن بعنوان اھرمى  زمانى مطرح مى      
زمانى كھ منافع آنھا در خطر باشد، حقوق . استفاده كنند  براى بھ زانو درآوردن رژیمى 

دھد ویا ھر جا کھ منافعشان تضمین  بشر، دموكراسى و آزادى، معناى خود را از دست مى
باز ھم حقوق بشر و آزادی و این قبیل الفاظ  بی معنی و یا از معنای واقعی خود  شده باشد، 

آشکارا و در علن نمی گویند، کھ  چزا گرفت کھ خودهبر آنھا نمی شود .  می گردد تھی
در اینگونھ موارد غربی ھا .  ولی در عمل چنین می کنند» منافع ما بر ھمھ چیز مقدم است«

اینکھ ملت ما و یا دیگران این را . با ترازوی دوگانھ عمل می کندو در رأس آن ھا آمریکا 
  .  می فھمند و یا نمی فھمند و یا دست بھ توجیھ می زنند، خود مطلب دیگری است

شاه با وجودى كھ ھم پیمان آمریكا و جزو كشورھاى دوست و اقمار  ٨٠ -  ٧٠در دھھ    
نظامى و سیاسى با آمریكا داشت و از  آمد و روابط گسترده اقتصادى، آمریكا بھ حساب مى

و حتی . كرد شدند كوتاھى نمى ھا خواستار آن مى اى كھ آمریكایى ھر نوع كمك و یا خواستھ
از جانب آن ھا بعنوان ژاندارم غرب، امنیت خلیج فارس و نفت را در این منطقھ عھده دار 

امور كشور و منافع آن باز  شاه کھ ھم پیمان نظامى آمریكا بود و دست آمریكا در تمام. بود
این ھم پیمانی با غرب و روابط . و ھیچ خواستھ ای نبود کھ از آن ھا دریغ شود. بود

                                                                             ً گسترده اقتصادى، نظامى و سیاسى با آمریكا، امر را بر شاه مشتبھ ساختھ بود وظاھرا  
این وضعیت موجب شد كھ امر بھ خود شاه  ر منطقھ بھ قدرتى تبدیل شده بود،چون د

ً       شتبھ شود و چنین تصورى بھ او دست داده بود كھ واقعا  فكر مىم كرد یكى از پنج قدرت                                                   
بھ كھ  كرد ھا او را وادار مى این بلند پروازى. بزرگ جھان و یكى از رھبران بزرگ دنیاست

و سیاست آنھا را مورد سئوال و سرزنش قرار دھد، اربابان خود نیز خورده بگیرد 
زد و قدرت خود را بھ رخ آنھا  اربابان خود تك مضرابھایى مىوگھگاھى خارج از سیاست 

  : گفت مى. كشید مى
زمان آن فرا رسیده است كھ تكنولوژى و توسعھ بدون محدودیت در اختیار ھمگان " 

بھ این چشم سبزھا دیگر باج ": ویا"قرارگیرد انتقال تكنولوژى، این است قیمت واقعى نفت
  و یا  ..." دھیم و نمى

ن مفت خورى سپرى شده است، نظر شركتھاى بزرگ كھ ھنوز بھ امتیازات مفرط دورا" 
ھمین جا در ایران بھ آنھامى ... اند، نمونھ بارزى است از استعمار اقتصادى خود چسبیده

 ) ۶٩۵" (اند، دیگر وجود ندارد شرایطى كھ آنھا بیست سال پیش استفاده كرده: گویم
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فرمودند كھ شما با این ) بى بى سى(ھ پانوراما، بھ مخبر شاھنشاه در برنام«  گویدی علم م  
 )۶٩۶(» .تنبلى و وضع اجتماعى بھ زودى بھ غار برخواھید گشت

شاه برای آمریکا حالت نوكرى را داشت كھ در اثر بزرگ شدن در خانھ ارباب و در درون   
و قدرتش  كرد كھ حكم عضوى از خانواده را پیدا كرده روابط گسترده خانواده فكر مى

    ً                                         حتما  بسیاری بھ یاد دارند کھ در ایران یکھ بزن . است خانواده ھمسنگ قدرت دیگر اعضاء
ین ھای ھر محلھ چند تا نوچھ زیر دست خود داشتند، گاھی اتفاق می افتاد کھ یکی از ا

و یکھ بزنی می کرد و فکر می کرد کھ خود می تواند، نوچھ ھا، در خود احساس بزرگی 
در چنین حالتی یک بزن اصلی یکی از نوچھ ھا را وادار می کرد کھ . شودیک بزن محلھ 

بدون سر و صدا ترتیب او را بدھند کھ اگر از مھلکھ جان سالم بدر می برد، بفھمد کھ 
نظیر رئیس گروه . ماست ھا را کیسھ کنند ھا فضولی دیگر موقوف است و ھم سایر نوچھ

  . دالیلی باید ترتیب او داده شودھای مافیا کھ نسبت بھ عضوی از گروه بھ 
لذا الزم . در وضعیت عادى و معمولى نیز از قدرت انداختن و شكستن او عملى نبود  

آمد كھ بحرانى ایجاد شود و تعادل قوا در کشور و منطقھ بھم بخورد و در آن وضعیت،  مى
و یا اینکھ در یا شاه تبدیل بھ پادشاه مشروطھ کھ سلطنت بکند و نھ حکومت، تبدیل می شد 

و چون شاه ھم پیمان نظامى آمریكا بود . وضعیت حاد تر سلطنت در ایران منقرض می شد
و دست آمریكا در تمام امور كشور و منافع آن باز بود و در تمام جھان متحد و دوستدار 
غرب و بخصوص آمریكا تلقى شده بود، مایل نبودند براى از قدرت انداختن و یا سرنگون 

اى و ھم از  المللى و منطقھ          ً                                      ، مستقیما  وارد عمل شوند چون ھم از نظر سیاست بینكردن او
 ٣٢مرداد  ٢٨نظر افكار عمومى ممكن بود، برایشان گران تمام شود، زیرا آن ھا کودتای 

را تجربھ کرده بودند کھ ھنوز کھ ھنوز است لکھ ننگ آن از دامنشان پاک نشده و نخواھد 
اطالعاتى آمریكا و انگیس و اشرافى كھ این دو كشور و بھ  بدینجھت با ھمكارى.  شد

خصوص انگلیس از جامعھ ایران و روابط آن و اھرمھاى مختلف قدرت داشتند و با 
ھاى مختلف خود، در درون ارگانھاى  بكارگیرى تمام امكانات و عوامل اطالعاتى و شبكھ

د، ضربھ حقوق بشر را بمثابھ مختلف مملكتى و مخالفین دولت و با ارزیابى و جمعبندى خو
رھاكردن سنگى در اقیانوس بستھ ولى پر تالطم كشور ایران كھ در اثر دیكتاتورى پدر و 

این رھا كردن سنگ در آن . پسر بھ صورت آتشى زیر خاكستر درآمده بود، وارد كردند
عر اش را بھ ق اقیانوس از پى ھم موج آفرید و ھمھ چیز را در بر گرفت و شاه و سلسلھ
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البتھ آن ھا بدشان نمی آمد کھ شاه . اقیانوس فرو برد و او را از صحنھ خارج ساخت
این سونامی کھ بھ دست ملت بر اثر آن فضای . ضعیف شود و سلطنت بکند و نھ حکومت

و . باز سیاسی ایجاد شده بود، چنان قوی بود، کھ ھمھ چیز را با خود بھ قعر دریا فرو برد
یکی از عوامل پیروزی انقالب ما این بود کھ یک فضای باز «:بھ قول مرحوم منتظری

در ایران بھ وجود آوردن این فضا خیلی نقش  –با فشار دموکراتھا بر نظام شاه  –سیاسی 
و آنچھ را کھ منتظری گفتھ گمان نمی کنم کھ دیگران چنین نظری نداشتھ ) ۶٩٧(» .داشت
 .باشند

، فضایی است کھ ھر دیکتاتوری با دست خود و این فضایی کھ مورد استفاده قرار گرفت  
. ظلم و ستمی کھ بھ مردم و خواستھ ھای بھ حق آنان روا می دارد، آن را فراھم می آورد

در حقیقت این فضا نتیجھ مبارزات ملت ایران از نھضت مشروطھ و نفت بود کھ با کودتای 
لت طلبان را نقش بر آب مرداد، تمامی امید دموکراسی و آزادیخواھان خواھان و عدا ٢٨

کرد و از طرفی  ضربھ بیدار کننده و بھ اصطالح شوک بیدار کننده ای بھ ملت ایران وارد 
مشغول گردآوری امالک و اموال و  ١٣٢٠و ھمچنان زمانی کھ رضا شاه در سال . ساخت

مغرور بھ قدرت و شوکت خود شده بود، وعلیرغم خواست اربابان خود بھ آلمان ھا تمایل 
یدا کرد، زمینھ بھ وجود آمدن فضا و بھ زعم اربابان خود، تاریخ مصرفش تمام شده بود، پ

آن موقع رادیو بی بی سی اعالن کرد کھ در ایران گرگ زمین خواری پیدا شده کھ ھمۀ 
مستی و مظالم پسرش  و آخرین میخی کھ با فعال . زمین ھا را می بلعد و سیر ھم نمی شود

وق قانون و حرف خود را قانون اعالم کردن بھ تابوت مشروطھ مایشائی و خود را ماف
ومشروطھ خواھی زد، چنان فضای نارضایتی و آزادیخواھی با دست خود بھ وجود آورده 

مشروعیتی برایش باقی  و کشور را بھ بن بست کشانده بود کھ حتی از نظر اربابان خود
دینسو و مساعد شدن زمینھ جھانی و کشور بر اثر مبارزات مردم از مشروطھ ب نمانده بود

تغییر، و ترس از پاشیده شدن کشور و افتادن در دست بلوک شرق، انگلیسی ھا 
دست خود داشتند، خواستار تبدیل شاه در  وآمریکائی ھا بر رژیم شاه کھ زیر و بم آن را 

بھ پادشاه مشروطھ کھ سلطنت بکند و نھ حکومت، و یا انقراض وی شدند و بھ قول 
» بعضی از سیاست ھای خارجی و استقبال از تخلیھ و تعویض او شد« : س بازرگانمھند

)۶٩٨(   
بنابر این در ھر کشوری بنا بھ موقعیت و مبارزات مردم برای بھ دست آوردن آزادی و   
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بعضی از کشورھا ایجاد                                ً                         حقوق خود، دیر یا زود فضای نسبتا  بازی با کمک و یا بی کمک 
و نھ  بھره برداری می شودت کھ از این فضای ایجاد شده، چگونھ مھم این اس. خواھد شد

ً                                                             اینکھ چون مثال  فالن کشور کمکی بھ ایجاد فضای باز کرده، پس او موجب شده است کھ               
اگر مبارزات ملت ھند بھ رھبری گاندی نبود، می شود پرسید کھ . یم سرنگون شودآن رژ

می شد و یا اگر مبارزات طوالنی ملت  چگونھ فضای استقالل ھند بھ دست انگلیسی ھا باز
آفریقای جنوبی نبود، چگونھ خارجی می توانستند، دست بھ ایجاد فضای سبز سیاسی 

و ھمچنین است . بزنند و در نتیجھ رژیم آپارتاید را ساقط و رژیم مردمی را بھ وجود آورند
  .سایر کشورھایی کھ در آن انقالب رخ داده است

انسان ھا در ھر نقطھ از جھان کھ باشند و زندگی کنند، نسبت  طبیعی است کھ بخشی از  
بھ رنج و ستم و بی عدالتی کھ دامنگیر ھمنوعان خود در سایر نقاط دیگر دنیا  شده است 

و حد اقل اظھار ھمدردی و نوع دوستی می کنند . اگر مطلع شوند، بی تفاوت نخواھند بود
با امکاناتی کھ در دست دارند بھ آن ھا کمک و در نشان دادن چھرۀ واقعی حاکم دیکتاتور 

و این نوع کمک ھا نھ تنھا مذموم نیست بلکھ بشر دوستانھ و خداپسندانھ  ندخواھند رسا
و گمان نمی کنم کھ این نوع از کمک ھا جاسوسی و یا خدمت بھ بیگانگان تلقی . است
ت کھ کس و یا بلکھ آنچھ خدمت بیگانگان  در ھر کشوری تلقی می شود، این اس. شود

کسانی، گروه یا گروه ھایی از کشوری در لباس خدمت بھ کشور خود، بھ خاطر منافع 
در آیند و یا در ازای  شخصی، گروھی، دستھ ای دانستھ و یا نادانستھ در خدمت بیگانگان

تحت عناوین مختلفی خود را بھ آنھا بفروشند و مستقیم و یا غیر مستقیم در ثمن بخسی 
در انقالب سال ھا و از این نگاه کھ بھ کمک خارجی . آن ھا قرار بگیرندخدمت سیاست 

جھانی دانشجویان بر اثر مبارزات مستمر کنفدراسیون فشار غربی ھا کھ بنگریم،  ۵٧
اتحادیھ انجمن ھای اسالمی دانشجویان در آروپا آمریکا و کانادا و در این اواخر  ایرانی و 

ج از کشور ایجاد شده بود، بر نظام شاه در ایران بھ  سایر گروه ھای مبارز داخل و خار
  .  وجود آوردن این فضا خیلی نقش داشت

شاید بعضی از ساده اندیشان فکر کنند کھ با تغییر رژیمی و از جملھ رژیم ایران، تمامی 
روابط استعماری کھ در طول زمان در کشور تنیده شده است، یک شبھ با پیروزی انقالب 

خواھد شد، غافل از اینکھ اھرم ھای مادی و معنوی استعماری کھ توسط  از ھم گسیختھ
بعضی از کشورھا در کشور دیگری در طول سالیان تندیده شده است با تغییر رژیمی آن ھا 
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با در دست داشتن آن اھرمھا آشکار و پنھان خود، قادرند کھ در ساخت رژیم آینده ھم اثر 
و این پدیده در کشورھایی کھ بیش خود را ھم حفظ کنند مکان منافع گذار باشند و تا جای ا

. از چھل پنجاه سال است کھ استقالل خود را بھ دست آورده اند ھنوز قابل مشاھده است
، بھ مدت ۵٧تا پیروزی انقالب٣٢بنابر این کشوری نظیر ایران کھ حد اقل از کودتای سال 
و این کشور در تمامی ارگان . کرد ربع قرن رژیم دست نشانده آمریکا بر ایران حکومت می
و در ھمھ  تقیم و غیر مستقیم داشتھای نظامی و غیر نظامی کشور و حتی دربار نفوذ مس

جا ریشھ خود را کسترانیده بود و سازمانھای اطالعاتی کشور با کارشناسان آن ھا تأسیس 
داشتند، غیر شده و آن ھا عالوه بر اینکھ برسیسم اطالعاتی کشور اشراف کامل و رسمی 

در دربار کاشتھ بودند و چنان بود کھ ھر  مستقیم ھم جاسوسان دیگر خود را درھمھ جا و
و بھ این علت بود . گاه شاه می خواست دست از پا خطا کند، از جان خود ھم مصون نبود

کھ بنا بھ نوشتھ خود شاه وقتی بھ او گفتھ شد، کھ بھ صالح اعلیحضرت است کھ از کشور 
و جرئت این کھ بگوید بھ شما چھ مربوط است و من پادشاه . ، گفت بھ کجا برومخارج شود

  .     کشو ھستم را نداشت
حال و با نفوذ فوق العاده ای کھ آمریکائی ھا و ھمپیمانان آن  بویژه انگلیسی ھا در    

طبیعی است کھ آمریکا و اقمارش با تمامی . کشور دارند، انقالب در شرف پیروزی است
انات و اھرم ھایی کھ در دست دارند، سعی می کنند کھ در رژیم نو پا جا و موقعیت خود امک

کھ با آمده از انقالب و پیروزی آن است و این بستگی بھ رژیمی دارد کھ بر . را حفظ کنند
است و درایتی سعی می کند کھ بھ مرور بندھا را پاره کند و یا اینکھ بندھای تازه ای یچھ س

ً                               چھ قبال  وجود داشت بر این ملت تحمیل کندعالوه بر آن بعد از این مقدمھ ضروری، در .       
جستجوی پاسخ و یا پاسخ ھایی برای سئوال طرح شده در فوق، چند مسئلھ مورد بررسی 

  :قرار خواھد گرفت
  آیا خمینی در طرح والیت فقیھ از جائی الھام گرفتھ است؟  - ١
ا قرار و مداری با رھبری انقالب در کار بوده آیا قبل از پیروزی انقالب زد و بند و ی- ٢

 است؟  
  حرکت دوم انقالب- ٣
  بستھ شدن نطفھ استبداد، دور از چشم مردم- ٤
  پاسخ بھ چند سوال  - ٥
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 الھام و خمینی - ١ 
  

قبل از اینکھ الھام و یا اشارات مورد بحث قرار بگیرد، در مورد طرح والیت فقیھ توسط 
آقای خمینی کھ خود از مخالفان والیت فقیھ بود، : ری می شودآقای خمینی نیز نکاتی یادآو

چھ تحولی، بھ لحاظ روانی و فکری و در رابطھ با جامعھ و از لحاظ سیاسی در وی بوجود 
                                                                             ِ آمد کھ او را موافق والیت فقیھ و سرانجام والیت مطلقۀ فقیھ کرد؟ آن عوامل از خمینی  

الیت فقیھ را بمثابۀ زعامت سیاسی و رھبری ای ساختند کھ، و  مخالف والیت فقیھ، خمینی
کشور، جعل کند و دین را وسیلۀ رسیدن بھ قدرت بگرداند، عنوان کننده و مدعی نمایندگی 

اند و فقیھ ھم   از رسول خدا و امام زمان، بشود، و بگوید آنھا والیت مطلقھ بر مردم داشتھ
 ند؟   ھمان والیت را دارد و از والیت ھم جز اعمال قدرت، ندا

است کھ آقای خمینی تا قبل از رفتن بھ نجف بھ  آیة هللا منتظری در خاطرات خود آورده 
گوید   سنت می«: در بحث با ایشان، من گفتم«« :نویسد  او می. است  والیت فقیھ معتقد نبوده

  مذھب تشیع این«: ، ایشان گفتند»گوید بھ نصب است  خالفت بھ انتخاب است، شیعھ می
در زمان غیبت تقصیر خود مردم است کھ امام . امام باید معصوم و منصوب باشداست کھ 

ن ا: "گوید  غایب است، خواجھ ھم می ف ھ  ل طف  آخر و  ع د م ھ  م  ج ود ه  ل طف  و  ت ص ر  َّ و    ِ  ُ  ُ َ  َ   َ       ٌ  ُ   ُ ُ   ّ  َ َ    َ   ٌ  ُ   ُ  ُ   ُ حاال ھم ". ُ 
. یدبیا) عج(ایم کھ امام غایب است، ما باید شرایطی فراھم کنیم تا کھ امام زمان   ما الیق نبوده

این تقصیر خود مردم است، : ما گفتیم پس در زمان غیبت باید ھرج و مرج باشد؟ فرمود
نظر . را در خود فراھم کنیم) عج(خداوند نعمت را تمام کرده ما باید لیاقت آمدن امام زمان 

این بود اظھارات ایشان در آن . است کھ امام فقط باید منصوب و معصوم باشد  شیعھ این
ً                                       بعدا  کھ ایشان بھ نجف رفتند، در آنجا دوازده . ای ھم بھ والیت فقیھ نکردند  هوقت، و اشار     

 ).۶٩٩(»» جلسھ راجع بھ والیت فقیھ و حکومت اسالمی بحث کردند
آنچھ را کھ مرحوم منتظری در خاطرات خود در مورد مخالفت آقای خمینی با والیت فقیھ 

خود کھ قبل » رسالھ اجتھاد و تقلید«در وی . ذکر کرده در انطباق با نظر آقای خمینی است
 :  کند نوشتھ شده، تصریح میرفتن بھ نجف، از 
در این اصل . جای ھیچ اشکالی نیست. وجود ندارد) ٧٠٠(» عدم والیت«اشکال در اصل «
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کند کھ حکم مذکور،   فرقی نمی.           ِ     ِ    ِ                             و قاعدۀ عدم  نفوذ  حکم  ھیچکسی بر کس دیگر، شکی نیست
رف  نبوت و . ن، حاکم پیامبر باشد، یا وصی پیامبر، یا غیر آنھاقضائی باشد یا غیر آ ِ         زیرا ص   ِ      

رسالت و وصایت، و یا علم و فضائل نفسانی، بھ ھر درجھ باشند، موجب نمی شوند کھ 
دارندگان این گونھ کماالت، نافذالحکم باشند، و قضا و داوری آنان، فاصل و قاطع خصومت 

یابد و بھ آن حکم می کند، ھمانا نفوذ حکم خداوند  میو تنازع شود، بلکھ آنچھ را عقل در 
ُ   أ ولي« :نویسد  االسرار می  وی حتی در کتاب کشف). ٧٠١( »متعال در باره خلق است    

ْ                                األ م ر و والیت بر مسلمین را فقط ائمھ  َ افزون بر اینھا، وی تصریح می ). ٧٠٢(» دارند) ع(  
والیت بر مسلمین را دارا نمی گانۀ شیعیان، کسی   غیر از امامان دوازده« :کند

 ).٧٠٣(»باشد
 ١۵شود کھ آقای خمینی نیز مانند قریب بھ تمامی فقھا، تا قبل از نھضت  مالحظھ می 

در نجف بھ  ١٣۴٨بعدھا، در بھمن سال . است ، بھ والیت فقیھ معتقد نبوده ۴٢خرداد 
ین مدت، بھ در ا .تدریس والیت فقیھ بھ عنوان زعامت و رھبری سیاسی کشور پرداخت

لحاظ نظر و عمل، چھ تغییری در وی رخ داد کھ سبب شد، او در تشیع، دست بھ این جعل 
ای را کھ جز بھ انحصار در آوردن قدرت نیست بھ اسالم نسبت دھد و آن را  بزند و نظریھ

مخالف  آقای خمینی تدریس کند؟ با توجھ بھ آنچھ در زیر می آید بعید بھ نظر می رسد کھ
از جائی اشاره ای و یا  در طرح والیت فقیھ بعنوان زعامت و رھبری سیاسی، یھ،والیت فق

در این رابطھ نکاتی کھ در خور اھمیت است کھ شاید حاوی . الھامی دریافت نکرده باشد
 .ست را نشان دھد، آورده می شودااشاره و یا الھامی کھ از جایی بھ خمینی شده 

لندن در گفتگویی با اینجانب، شرح داد کھ در  مرحوم مھندس صادق امیر حسینی در - ١
. خدمت ایشان رسیدم و دربارۀ مبارزه با شاه با او صحبت کردم ۴٨نجف در نیمۀ دوم سال 

و بعد آقای خمینی در بھمن . »خورد  تا آمریکا نخواھد، آب از آب تکان نمی«: ایشان گفت
  .بھ شرح والیت فقیھ پرداخت ۴٨سال 

ینی نقل شده است کھ روزی در نجف، احمد خمینی بھ برادر زاده از زبان حسین خم - ٢
حسین با شنیدن این جملھ . »پدر بزرگ، شاه خواھد شد« اش حسین خمینی، می گوید کھ

یعنی چھ و این " پدر بزرگ، شاه خواھد شد؟"از عموی خود، جا می خورد و می پرسد، 
نھ بابا، این : ی شنود، می گویدھا چھ حرفی است؟ احمد آقا کھ این پاسخ را از حسین م
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    .یک شوخی بود
 :تماس منتظری در نجف با آیت هللا حکیم برای تقویت مرجعیت آقای خمینی - ٣

بھ منظور تقویت مرجعیت آقای خمینی، مرحوم آیت هللا منتظری، در نجف بھ بیت آیت هللا 
وی بعد از اینکھ با . حکیم رفتھ و با مرحوم حکیم و بعضی از اعضای دفتر گفتگو می کند

ِ  مرحوم حکیم صحبت می کند، چند دقیقھ ای ھم با یکی از حواریون آیت هللا حکیم، باب                                                                           
 :مرحوم منتظری خود ماوقع را چنین شرح می دھد. صحبت را باز می کند

ایشان، . چند دقیقھ بعد یک سیدی کھ از علما و از حواریون آیت هللا حکیم بود، آمد، نشست«
آقای عمید من را بھ او . ازعلما بود و از اطرافیان آقای حکیم بحساب می آمد آقا زادۀ یکی

. معرفی کرد کھ بلھ، ایشان آقای منتظری، از شاگردان آقای بروجردی و آقای خمینی ھستند
، یک خدا لعنت کند انگلیسی ھا را، خدا لعنت کند انگلیسی ھا را": یکدفعھ دیدم سید گفت

افغانی درست می کنند می اندازند جلو، یک روز ھم یک سید روز یک سید جمال الدین 
من گفتم سید این چھ حرفی است کھ می زنی؟ ...". خمینی می آید وروحانیت و دین واینھا را

ً                                        باالخره دیدیم اصال  نمی شود با او مباحثھ کرد، بھ آقای عمید . - گفت نخیر، شما نمی دانید،                 
 ).  ٧٠۴(» گفتم پاشو، برویم

، اینجانب بھ اتفاق آقایان علی امیر حسینی و دمحم مبلغی اسالمی، برای ۵٩سال  اواخر - ۴
گفتگو با مراجع وجمع کردن آن ھا در یکجا بھ منظور تقویت ریاست جمھوری و فشار 

هللا منتظری، و مشکینی در رابطھ با   آوردن بر آقای خمینی بھ قم رفتیم و از جملھ با آیت
الدین   در رابطھ با جمع کردن مراجع تقلید، با آقای شھاب .بعضی مسائل مذاکره کردیم

دور ایران را آتش گرفتھ، ایران « مرعشی نجفی گفتگو انجام شد و ایشان با این بیان کھ 
، بھ ما گفت ھر تصمیمی کھ آیت هللا »ھا  عزیز از دست رفت و امان از این انگلیسی

 .  )٧٠۵(گلپایگانی بگیرند، ایشان ھم موافق ھستند 
سید (= بنا بھ گفتۀ آیت هللا پسندیده، برادرش یعنی آقای خمینی، پیرو سید کاشی  - ۵

بویژه مھدی حائری یزدی می گوید آقای خمینی پیرو کاشانی و . بود) ابوالقاسم کاشانی
افزون بر این ھا، امروزه مشخص . بیشتر در سیاست، پیرو آیت هللا بھبھانی بوده است

گمان . مرداد، پول دریافت کرده اند ٢٨انی و فلسفی در مورد کودتای شده کھ کاشانی، بھبھ



٦٠١     

  

                     ِ                                                       نمی رود کھ در وابستگی  کاشانی و بھبھانی، بھ انگلیسی ھا و سپس آمریکانی ھا، در 
 . مرداد، امروز شک و شبھھ ای وجود داشتھ باشد ٢٨خالل کودتای 

. حسن آیت بوده استباز روشن است کھ طرح والیت فقیھ در مجلس خبرگان از جانب  - ۶
حسن آیت، دستیار مظفر بقائی بوده و بقائی نیز در ارتباط با انگلیسی ھا و آمریکائی ھا 

 . بوده است
از اشارات فوق کھ بگذریم، دانستن اینکھ رسالھ و کتاب حکومت اسالمی آقای خمینی کھ 

منتشر شده ممنوع االنتشار بوده، چگونھ و توسط چھ کسی ابتدا سرمایھ گذاری، چاپ و 
است، در تاباندن نور بھ معمای الھام و یا اشاره از سوی قدرت و یا قدرت ھایی، بی تأثیر 

 . نخواھد بود

   گذار سرمایھ یا و مالی منبع فر قربانی 
 

ِ        بنابر اطالعات موجود آقای منوچھر قربانی فر، منبع مالی و یا سرمایھ گذار  انتشار  رسالھ         ِ                                                                    
معرفی مختصر و فشردۀ قربانی فر، بھ درک بھتر . ی استو حکومت اسالمی آقای خمین

برای معرفی، باید بھ قبل از انقالب باز گشت . چرایی این سرمایھ گذاری، کمک خواھد کرد
     و این سئوال را مطرح کرد کھ منوچھر قربانی فر، قبل از انقالب چھ کاره بود؟ 

کشتیرانی حمل و نقل استارالین و منوچھر قربانی فر، قبل از انقالب، مدیر عامل شرکت 
سھام داران این شرکت، بجز قربانی فر، مقامات آمریکایی و اسرائیلی . سھام دار آن بود

وی عضو باشگاه ورزشی شاھنشاھی و شبکھ اداره ھشتم ساواک کھ رفیق قدیمی . بودند
       .وی منوچھر ھاشمی رئیس آن اداره بوده، بود

نوژه، مسئولیت شاخۀ تدارکات بود کھ وظیفۀ تھیھ  ١٩٨٠تایمنوچھر قربانی فر، در کود
پول، اسلحھ، خانھ، ماشین و دیگر لوازم مورد نیاز برای انجام کودتا را بر عھده داشت 

خوشمزه این کھ ھمین فرد . و بھ ھمین علت، بصورت غیابی، بھ اعدام محکوم شد )٧٠۶(
وش چند محمولھ سالح از آمریکا بھ بعد، واسط اصلی فر ١٣۶٢      ِ               اعدامی  فراری، از سال 

ِ     وی از طریق برخی از دالالن  بین. بھ ایران در ماجرای مک فارلین بود       ِ         المللی  سالح، از                         
ِ  رای تھیۀ اسلحھ، دالل  ، ب...عدنان خاشقچی، آدولف شویمر و  جملھ یعقوب نیمرودی،                   
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ان تھیھ می ریکایی برای ایررژیم جمھوری اسالمی بود و از طریق اسرائیلی ھا اسلحۀ آم
 .زمینۀ آمدن مک فارلین بھ ایران را نیز فراھم کرد کرد و

مأموران ایرانی تھیھ سالح، در روابط خود با « آقای ھاشمی رفسنجانی ھم متذکر شده کھ
دالالن بین المللی سالح، با فردی بھ نام منوچھر قربانی فر برخورد می کنند و با او 

در اینجا او بیش از این ). ٧٠٧(» ریان ایرانی بوداو از فرا. معامالتی انجام می دھند
نخواستھ کھ بگوید کھ قربانی فر یکی از مسئولین کودتای نوژه بوده و غیابی بھ اعدام 

آقای محسن گنگرلو « وی در مورد قربانی فر باز ھم می نویسد کھ. محکوم شده بود
و ھنوز ھم دست برنداشتھ مشاور نخست وزیر آمد و مطالبی از منوچھر قربانی فر گفت کھ ا

» اسناد گذشتھ را ھم آورد. ومی خواھد در جریان فرانسھ و آلمان ھم میانجی گری کند
با « :وی تأیید می کند کھ امام ھم در جریان ھمۀ این ھا و قربانی فر بوده اند). ٧٠٨(

تیار فرانسھ حضور امام و سران قوا، پیشنھاد قربانی فر مبنی بر مذاکرۀ ما و نمایندۀ تام االخ
این پیشنھاد را از  فرقربانی . ی مابین مطرح و تصویب شددر ترکیھ، برای حل مشکالت ف

 :منتظری می گفت). ٧٠٩(» طریق کنگرلو داده است
بعد از اینکھ این نامھ ھا دست من رسید، تازه فھمیدم کھ یک چنین جریان و قرارداد و «

ائی با قربانی فر بھ تھران آمده اند و سالح ارتباطی بوده است و مک فارلین و ھیأت آمریک
باالخره چون این ھا حرفشان افشا شده بود، من فھمیدم کھ چنین قضیھ ای ھست و . آورده اند

ً                         در این میان معلوم شد پای اسرائیل ھم در میان بوده است و اصال  اشکال من این بود کھ چرا                                                            
 ). ٧١٠(» لحۀ اسرائیلی با عراق بجنگیمباید کار بھ جایی برسد کھ ما خواستھ باشیم با اس

حال کھ وضعیت آقای منوچھر قربانی فر قبل و بعد از انقالب روشن شد، اشاره بھ سرمایھ 
.. گذاری او جھت چاپ و انتشار رسالھ و کتاب حکومت اسالمی آقای خمینی مناسبت دارد

 :مرحوم آیت هللا منتظری می نویسد
نجف آبادی از پیش از انقالب مربوط بود، مرحوم امید می آقای قربانی فر با مرحوم امید «

گفت من قبل از انقالب می خواستم تحریر الوسیلھ و حکومت اسالمی امام را چاپ کنم و 
دویست ھزار تومان بھ پول آن وقت، ھمین آقای قربانی فر بھ من داد کھ برای . پول نداشتم

ل م  ع ن د     این کار خرج کردم، آقای امید ھم بسا در ھمین ا ِ رتباط اعدام شد؛ وال ع  َّ  َ  ْ ِ   ُ ْ ِ ْ                   «)٧١١ .( 
در ھمین رابطھ احمد منتظری فرزند مرحوم منتظری در مصاحبھ ای با حسین دھباشی 

 :چنین توضیح می دھد
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آقای امید، ھم رسالۀ . این آقای قربانی فر، کسی است کھ پولدار بود، زمان قبل از انقالب«
اولش ھم می . اچاقی چاپ می کرد، آن وقت ممنوع بود دیگرامام خمینی تحریر الوسیلھ را ق

زدند رسالۀ آقای شریعتمداری، و آقای خوئی چاپ می کردند و می فروختند، با بودجھ آقای 
ً                                 قربانی فر این کار انجام می شده توسط آقای امید کھ بعدا  ھم زندان رفتند و چند نفر در این                                                       

یعنی آقای قربانی فر کھ در واقع رئیس شرکت « :دھباشی می پرسد. »رابطھ دستگیر شدند
 »کشتیرانی اسرائیلی بوده، قبل از انقالب؟

حاال بھ ھر حال فراجناحی فکر می کرده دیگر کھ از آنجا پول در « :منتظری پاسخ می دھد
این حاال یکی می آید پول می دھد و می گوید رسالھ چاپ کنید، . بیاورد و خرج این راه بکند

چون . گویند این پول را از کجا آورده ای، حاال او چھ انگیزه ای داشتھ، نمی دانمبھ او نمی 
باالخره پول می داده و رسالھ چاپ می شد و پخش می شد و . را جبران کندسیأتش خواستھ 

 ). ٧١٢(» انقالب ھم پیروز شد
بنابراین، مشخص شد کھ توضیح المسائل و حکومت اسالمی آقای خمینی توسط چھ کسی 

بھ نظر می رسد کھ اگر دستگاه سانسور شاه . سرمایھ گذاری و چاپ و منتشر شده است
پتۀ آن توسط در اختیار ھمگان قرار می گرفت،  خود مانع از چاپ آن نمی شد، و این کتاب

 .    ریختھ می شد مردم و بویژه روحانیون، روی آب 
شورت و یا پیشنھادی است نکتۀ دیگری کھ باز ھم ممکن است بھ این الھام کمک کند، م

 .کھ رئیس ساواک، سپھبد ناصر مقدم، توسط آقای منتظری بھ آقای خمینی می دھد
. هللا منتظرى نیز حاكى از اینست كھ قرار نبوده است مقدم اعدام شود خاطرات سیاسى آیت  

هللا منتظرى در بارۀ برخورد سپھبد ناصر مقدم رئیس ساواك با روحانیون و سران   آیت
 :نویسد نقالب مى ا

آمدند، حدود سھ " طباطبایى"در ھمان منزل آقاى مطھرى، تیمسار مقدم با یك نفر بھ نام « 
آقاى مطھرى ھم نشستھ بود و باالخره سھ پیام براى آیت هللا خمینى . ساعت صحبت كردند

صۀ خال. وقتى من صحبت ھاى او را براى آیت هللا خمینى گفتم، ایشان تعجب كردند. داشتند
اید شركت  یكى اینكھ بھ آقاى خمینى بگویید شما فرموده . صحبت ھاى او در چند محور بود

نفت اعتصاب كنند، آنھا ھم اعتصاب كردند، ولى نفت، ھم مصرف داخلى دارد، و ھم 
  پس فردا زمستان اگر نفت نباشد در روستاھا، مردم خودمان از سرما مى. مصرف خارجى

مصلحت این است كھ شما تولید . شوند  شما و روحانیت بدبین مىمیرند، آن وقت مردم بھ 
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نفت را خودتان زیر نظر بگیرید و بھ اندازۀ مصرف داخلى تولید كنید كھ مردم از ھمین اول 
ایم،  دوم اینكھ ما در این مدت، تجربھ خیلى داشتھ . بھ شما و روحانیت و انقالب بدبین نشوند

شما بھ خاطر دین و مذھب دارید فعالیت . شما رخنھ نكنندمواظب باشید كمونیست ھا در كار
قیام شما یك قیام مقدس است، ما . كنید، ھمان نیروھاى مذھبى را داشتھ باشید، كافى است  مى

زنند، مواظب آنھا  گذاریم، ولى این كمونیست ھا از پشت خنجر مى   ھم بھ آن احترام مى
شما آخوندھاچراپول را صرف : گفت  مىپیشنھاددیگرى كھ داشت این بود كھ . باشید

رسد، مؤسسات مذھبى،   با این پول ھایى كھ از وجوھات بھ دست شما مى. كنید  اشخاص مى
ماند، و ھم با درآمد   با این كار، ھم اصل سرمایھ محفوظ مى. دینى و اقتصادى درست كنید

در آن جلسھ البتھ خیلى با  .این خالصۀ كالم مقدم بود. ھا رااداره كنید  توانید حوزه آن مى 
 .كرد  زد و خیلى دوستانھ این حرف ھا را بیان مى احترام و مؤدب حرف مى 

ھنگامى كھ در پاریس خدمت امام رسیدم، صحبت ھاى مقدم را براى ایشان نقل كردم، ایشان 
بعد در ھمان جا بھ آقاى !" مقدم این حرفھا را گفت؟! عجب: "گفتند. خیلى تعجب كردند

س بازرگان و آقاى ھاشمى پیغام دادند كھ بھ كار شركت نفت نظارت بكنند و بھ اندازۀ مھند
 ).٧١٣(» .  مصرف داخلى تولید كنند

اینجانب، بعد از اعدام مقدم، تمام پروندۀ بازجویى و پرسنلى او را در دادستانى انقالب   
 :  مطالعھ كردم كھ در آن دو نكتھ حائز اھمیت بود

 ت از این داشت كھ وى با دكتر دمحم بھشتى، رابطۀ نزدیك داشتھ،پرونده حكای - ١
انجام بعضى از امور در دوران انقالب با نظر و مشاوره با دكتر بھشتى، انجام پذیرفتھ  - ٢

 .است
با یافتھ ھایی کھ در باال آمد، ھر کسی خود قادر خواھد بود، برای خود بھ داوری بنشیند کھ 

ً                                                 یھ، قبال  بھ آقای خمینی ایمایی و یا اشاره ای شده است و یا آیا در مورد طرح والیت فق        
خیر؟ و اگر ھم ھیچکدام از نکات فوق را موجب این ندانیم کھ طرح والیت فقیھ، از کسی 

ً کھ قبال   حکم ھیچ کسی بر کس دیگر نافذ نیست، «: مخالف والیت فقیھ بوده و می گفتھخود       
بدون ایما و یا اشاره ای نمی تواند  ،»او باشدحتی اگر او پیامبر و یا وصی او و وصایت 

فکرش تغییر پیدا کرده و بھ این نظر رسیده است و از خود اوست، اما  بوده باشد و اگر ھم
. در این شکی نیست کھ او اسالم را بیان قدرت می دانست، و نھ بیان آزادی و دموکراسی

ی قدرت سوار بشود، و کس یا تنھا ھمین بیان قدرت او کافی نیست کھ اگر روزی بر کرس
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د، چگونھ حکومتی خواھد اشند و امکان ھا ھم با او یار شوکسانی جلودارش نباشد یا نب
  ساخت؟ 

 

 بوده درکار بارھبری قرارومداری انقالب پیروزی از قبل آیا - ٢  
  

این بخش نکاتی کھ حکایت از نوعی ارتباط ، زد و بند، و یا قرار و مدار، قبل از پیروزی 
بطور  ا رھبری انقالب را در بر دارد، نقالب با بعضی از گردانندگان انقالب و بھ نوعی با

  :فشرده، آورده می شود
با آقاى خمینى و اطرافیان وى در پاریس  ١٣۵٧پروفسور ریچارد كاتم در ھفتم دیماه  - ١

 كند و سپس بھ تھران مسافرت كرده و نتیجھ نظرات خود را از مالقات با مالقات مى
مخالفین در تھران و پاریس براى استمپل مأمور سفارت آمریكا در تھران توضیح داده و 

 :كند آنرا چنین گزارش مى ١٣۵٧دیماه  ١١استمپل در تاریخ 
كاتم یك روز را با اطرافیان خمینى گذرانده است ومعتقد است كھ ابراھیم یزدى باید مدبر و « 

خمینى بھ ) امام(كاتم دریافت كھ . خمینى باشد) امام(در گروه ) تاكتیسین(متخصص تاكتیك 
خمینى رھبر روحانى ) امام. (مقدار زیادى كلى گراست كھ دوست ندارد وارد جزئیات بشود

 . باشد و تعیین كننده حدود جنبش اسالمى است كھ یزدى رئیس ستاد وى مى
ر واقعى خمینى در داخل ایران، كاتم گفت رھب) امام(در رابطھ با موضوع سازمان  

كند و رابط  سازمان، سید دمحم بھشتى یكى از مالھاى قلھك است كھ جنبش را ھدایت مى
آیت هللا طالقانى، آیت هللا رفسنجانى و آیت هللا منتظرى رھبران . باشد اصلى با پاریس مى

شكى وجود ندارد كھ بھشتى و گروه او متشكل از مالھاى " اصلى افتخارى ھستند، ولى قطعا
وھمكاران غیر روحانى منجملھ حسن نزیھ، رئیس مترقى كانون وكالء كار اصلى را جوانتر 

 .بازرگان رھبر افتخارى مھمى است ولى یك سازمانده واقعى نیست. دھند انجام مى
این از طرف یك دوست . كاتم گفت نھضت آزادى، دولت بختیار را تحمل خواھد كرد 

ان و دو عضو دیگر چیزى كھ كاتم بھ عنوان برجستھ كاتم از نھضت آزادى، بھرام بھرامی
موافقت با دولت بختیار مخالفت . كادر مركزى نھضت آزادى توصیف نمود عنوان شده است

درنظر " خمینى در دراز مدت قطعا)امام(گوید كھ جنبش  كاتم مى.... كند با شاه را متوقف نمى
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كند  كاتم فكرمى. شكیل دھدخمینى یك حزب سیاسى ت) امام (دارد كھ براساس جذبھ روحانى 
كند بدست خواھد  ھاى مجلس را كھ برسر آن رقابت مى كھ چنین حزبى تمام كرسى

خمینى نسبت بھ قدرت سازمانى خودشان براى كشاندن ) امام(كاتم گفت آدمھاى ....آورد
 تواند افراد كافى كرد كھ نھضت آزادى مى كاتم فكرمى... مردم بھ خیابانھا خیلى مغرورھستند

نفراز رھبریت قابل  ٣یا  ٢پیدا كند و با این نظر كھ فقط  ) كشور(خوبى براى اداره كردن 
ھاى  رسد كھ تجربھ و شعور الزم براى اداره وزارت خانھ رؤیت نھضت آزادى بنظرمى

كاتم توافق داشت كھ این بھ ھر صورت مسئلھ . را دارا باشند مخالفت نمود) مدرن(جدید 
كاتم متذكر شد كھ این فشارى را ... ماند زیادى براى شك باقى مىاصلى است و گفت جاى 

اى كھ  ولى نھ بھ اندازه اى براى یك توافق بیندیشد، کھ روى نھضت آزادى واردنمودكھ چاره
  )٧١۴.  (»خمینى غلبھ كند)امام(ناپذیر   برخط سازش

ئوال نیست كھ كند، آیا جاى س پروفسور ریچارد كاتم كھ باصراحت این مطلب را بیان مى
دانست كھ با قدرت خمینى حزب جمھورى  مى ١٣۵٧وى از كجا در تاریخ ھفتم دیماه 

ھاى مجلس را قبضھ خواھد كرد؟ آیا  اسالمى تشكیل خواھد شد و این حزب تمام كرسى
 جزاین است كھ بایستى وى با سران و بویژه دكتر بھشتى در ارتباط بوده باشد؟

بختیار نباید بھ  آزادى براى چاره اندیشیدن بھ توافقى بافشار وارد كردن بر نھضت  -  
رساند كھ آقاى  آیا این بھ تنھایى نمى. ناپذیر خمینى غلبھ كند كھ بر خط سازشاى باشد اندازه

خمینى و روحانیت با آمریكا خارج از نھضت آزادى، روابط و قرار و مدار و توافقی 
  اند؟  مخفیانھ داشتھ

نتظام كھ خود یكى از دست اندركاران تغییر رژیم بوده است، خیلى پا آقاى عباس امیرا - ٢  
: ھاى گوناگون خود گفتھ است وى در موارد مختلف و نامھ. را از اینھا فراتر گذاشتھ است

و با برنامھ ریزى و كمك و راھنمایى آن . رژیم اسالمى حاكم، یك رژیم آمریكایى است
 : گوید اى مى مھاز جملھ در نا. كشور بقدرت رسیده است

، دو نفراز اعضاى وزارت اطالعات، تحت عنوان نماینده قوه قضاییھ، ١٣٧١در تابستان « 
ساعتھ، بحث و اصرار داشتند  ٦تا  ٥زندان اوین، با من مالقات و در جلسات  ٢٠٩در واحد 

م تا مرا راضى كنند زندان را ترك كنم كھ من نپذیرفتم و براى آنھا استدالل كردم كھ رژی
حاكم، یك رژیم آمریكایى است و با برنامھ ریزى و كمك و راھنمایى آن كشور بقدرت رسیده 
و فجایع جبران ناپذیرى را بھ دلیل جھالت و عدم كفایت خود بر ملت بى گناه، زود باور و 
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  )٧١٥(».ائل سیاسى ایران، وارد كرده استبیگانھ با مس
و عضو ھیئت امناء حسینیھ ارشاد و مسلط آقای میناچی وکیل و از دست اندرکاران  - ٣  

را ] ارشاد[بھ زبان انگلیسی و دوست سیاسی بازرگان کھ در دولت او سمت وزیر اطالعات
بھ آمریکا رفت و در وزارت خارجھ بھ  ١٣۵٧عھده دار بود، باتفاق دوستانش در تابستان 

ھ رژیم شاه، كمترین بھ آنان پیشنھاد شده بود تا چنانچ« گرمی مورد استقبال قرار گرفت 
ً                                  انحرافى از حقوق بشر حاصل كرد، مستقیما  مسئوالن آمریكا را در جریان بگذارند                                      «)٧١۶(  

  :بنی صدر بعد از کودتا و آمدن مجدد بھ پاریس چنین گزارش می کند - ۴
از ) ٧١٧(ب .یك سال پیش از انقالب، در لندن در خانھ آقاى دكتر تقى زاده، آقاى ب"

نفر از قماش  ٣٠ھا  گفت آمریكائى. فارت آمریكا صحبت بھ میان آورددعوت شدنشان بھ س
بھ ما گفتند كھ گردانندگان كنونى رژیم ایران در فساد غوطھ . مرا بھ سفارت دعوت كردند

اگر شماھا حاضرید وارد گود بشوید، ما . خورند و انقالب سفید ھم شكست خورده است مى
  )٧١٨."(كشور را در دست بگیریدكنیم تا اداره امور  ھمھ گونھ كمك مى

، ریچارد کاتم بھ پاریس ١٩٨٣و یا ١٩٨٢بنا بھ گفتھ آقای علی امیر حسینی در سال   - ۵
در این . آمد و با آقای بنی صدر در مورد انقالب اسالمی ایران مصاحبھ ای بھ عمل آورد

ودش در حین مصاحبھ، او خ. مصاحبھ آقای امیر حسینی بھ عنوان مترجم حضور داشت
این مطالب : مرداد و مسائل اطراف آن شروع بھ صحبت کرد و گفت ٢٨در مورد کودتای 

 )out of record ( باشد)وی ) یعنی اینکھ ضبط صوتھا را خاموش کنید وفقط گوش کنید
گفت وقتی بھ پیشنھاد انگلیسی ھا تصمیم بھ کودتا گرفتھ شد، از انگلیسی ھا خواستیم 

ا بگذارند، آن ھا سھ نفر را معرفی کردند؛ بقائی برای رابطھ با شبکھ خود را در اختیار م
کاشانی و برادران رشیدیان برای رابطھ با بھبھانی و تأکید کردند کھ با کاشانی و بھبھانی 
مستقیم رابطھ بر قرار نکنید و ھر جا الزم بود کھ با این دو نفر تماس بر قرار شود، غیر 

ان رشیدیان تماس گرفتھ شود و سرتیپ نادر کیوان برای مستقیم از طریق، بقائی و برادر
  . رابطھ با ارتشی ھا

  :ریچارد نیکسون رئیس جمھور اسبق آمریکا متذکر می شود کھ - ۶
. كرد ھا درمنطقھ خدمت مى ایران تحت رھبرى شاه بعنوان ستون اصلى امنیت غربى«

نیست، با وضعیتى كھ پیش باالخره زمانى كھ احساس كردند كھ دیگر شرایط براى او مھیا 
آمده و بوسیلھ اھرمھاى مختلفى كھ در دست داشتند موجبات ذلیل كردن و سقوط وى را 
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عالقگى ما بھ سرنوشت شاه بعد از  شركت وھمدستى درقتل نگودین دیم و بى. فراھم آوردند
اینكھ ستونھاى نگھدارنده او را براى لغزش و سقوط، روغن مالى كردیم و بدین طریق 

مینى را در بھ قدرت رساندن كمك كردیم، دوصفحھ از تاریكترین تاریخ دیپلماسى خ
 )٧١٩.(»آمریكاست 

الكساندر دومارانش رئیس سابق سازمانھاى اطالعات فرانسھ، مذاكرات خود را با شاه  - ٧
 : دھد در روزھاى سخت بحرانى ایران چنین شرح مى

ً                          من روزى صراحتا  اسامى كسانى را كھ در آمری"  كا مأمورتھیھ خروج شاه از كشور و               
من حتى در . استقرار یك سیستم جایگزینى را بعھده گرفتھ بودند، در اختیار شاه قرار دادم

كمیسیونى شركت كردم كھ دستور جلسھ آن عبارت از این بود كھ براى خارج كردن شاه از 
 )٧٢٠"(ایران چھ باید كرد؟

 میان در نگارنده با را مسائلى جداگانھ طور بھ  زاده دو نفر از دوستان آقاى قطب - ٨ 
 ھا غربى با انقالب سران بندھاى زد و با رابطھ در او اطالعات بعضى از حاكى كھ گذاشتند

 :كرد تعریف چنین نگارنده براى )ن- ا( اولى: بود
 كھ گذارند بعد از پیروزى انقالب و ھمكارى با آقاى قطب زاده، متوجھ شدم كھ آخوندھا نمى 

 آقاى با را مسئلھ بار چندین لذا كنند، مى نابود را چیز ھمھ دارند و بگیرد قرار و آرام ركشو
 من بر چون كنم ھمكارى توانم نمى من دیگر كھ گفتم او بھ و گذاشتم میان در زاده  قطب

 مرا زاده ھر بار آقاى قطب. بشود انجام كارى كھ گذارند نمى اینھا كھ است شده آشكار
 من باش، داشتھ صبر شود، مى درست امور ھمھ نباش نگران گفت مى و ددا مى دلدارى

 من مرتبھ یك باالخره. نیستند ماندنى اینھا كھ دانم مى من و ندارى تو كھ دارم اطالعاتى
ارند ھمھ چیز را د آنھا گویى، مى چنان و چنین مرتبھ ھر تو كھ گفتم و گرفتم جدى را مسئلھ

 اگر خوب. شود مى درست كھ گویى مى تو ولى كنند ىم حذف را ھمھ و كنند قبضھ مى
 است؟ قرار چھ از مسئلھ كھ بگو ھم ما بھ دارى اطالعاتى

 را آنھا اگر كھ دارم اینھا از مداركى و اسناد اطالعات، من: گفت  زاده در جواب آقاى قطب   
 جایى را مدارك این كھ كردم پیشنھاد او بھ من. دھد مى بباد را اینھا دودمان كنم فاش

 یعنى -  اینھا كھ گفت حرفھا این از بعد و. ام كرده مخفى جایى را آنھا من گفت او بفرست،
 راحت خیالت و نباش ناراحت تو ولى اند كرده خیانت ما بھ -  روحانیون و خمینى آقاى

 .كھ اینھا را ببرند اند داده قول ما بھ) ھا غربى یعنى( آنھا باشد،
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 اتھام بھ  زاده چند شب قبل از اینكھ آقاى قطب: ایم چنین نقل كردبر) ی - آقای ح (دومى    
 مثل و رفتم منزلش بھ وى با مذاكره و دیدار براى شود دستگیر خمینى آقاى علیھ كودتا

من كھ . اختیمپرد گفتگو و بحث بھ انقالب و كشور جارى مسائل مورد در ھم با ھمیشھ
 پیشنھاد او بھ كردم مى احساس  زاده طباوضاع را سخت سنگین و خطرناك براى آقاى ق

. آید مى پیش چھ ببینیم تا برگردد كشور از خارج بھ و كند رھا را مسائل این ھمھ كھ كردم
 از بیش مدت كھ خارج بھ بروم بروم؟ كجا بھ: گفت من پیشنھاد جواب در زاده  قطب آقاى

رژیم اسالمى را جایگزین  ل در آنجا با رژیم شاه مبارزه كردیم و كوشش كردیم كھسا بیست
 پیش بروم. است كرده پیدا وضعى چنین رژیم این: بگویم ھا آن سازیم، حال بھ این خارجى

. است آمده كار روى آنھا بندھاى زد و و ھا غربى كمك با رژیم این كھ بگویم و كسان آن
 و آورده ھا ن خارجى بگویم كھ ما نفھمیدیم و آخوندھا را غربىدوستا بھ و خارج بھ بروم

زد  ھا غربى با ھمھ ما سران كھ بگویم و خارج بھ بروم. بروم كجا بھ. اند كرده تحمیل ما بھ
 .بیاید بیاید، پیش خواھد مى چھ ھر گشت، برنخواھم خارج بھ من ھرگز نھ. اند داشتھ بند و
  )(Georg Brown بنی صدر و جورج براون  - ٩

رۀ پر نفوذ و قدرتمند پشت پرده حکومت جورج براون وزیر خارجھ اسبق انگلستان و چھ
انگلستان در دوران انقالب، بھ آقای خمینی اطالع می دھد کھ می خواھد بیاید پاریس و با 

آقای بنی صدر در آن زمان بھ لندن سفر کرده بود، اقای خمینی بھ وی . وی مالقات کند
و ببیند کھ چھ می گوید اطالع می دھد کھ از جانب وی با جرج براون مالقات و گفتگو کرده 

آقای بنی صدر ھم بھ اتفاق آقای علی امیر حسینی بھ عنوان مترجم بھ . و چھ نظری دارد
وزیر خارجھ فعلی شاگرد و بچھ من : جرج براون می گوید. مالقات جورج براون می رود

و من ھم عازم ر چھ بخواھید می گویم انجام دھد است و ھر چھ بگویم عمل می کند و ھ
شما از ما چھ می خواھید؟ . ی استان ھستم، و ما در آنجا منافع داریم و شاه ھم رفتنایر

آقای بنی صدر در مورد استقالل با وی صحبت می کند و می افزاید کھ ما از شما می 
می خواھیم د و ما می خواھیم مستقل باشیم و خواھیم کھ در امور کشور ما دخالت نکنی

  . ر مستقل با ھم داشتھ باشیم و از این قبیل مسائلرابطھ برابر نظیر ھر دو کشو
این کھ آقای خمینی بھ بنی صدر می گوید کھ از جانب ایشان با جرج براون مذاکره کند، بھ 

  :نظر می رسد کھ دو علت داشتھ است
آقای خمینی بنی صدر را امتحان می کند کھ ببیند آیا وی در خور اعتماد و راز داری  : یکم
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  ھ است یا خیر؟ و اھل معامل
از آن بھ بعد ھیچ امری . وقتی  مشاھده می شود ، کھ وی اھل ھیچ معاملھ ای نیست: دوم

سری بھ وی واگذار نمی شود و حتی بسیاری امور از او پنھان می ماند، حتی چگونگی 
نھا از وی بھ عنوان پاسخگویی بھ تشکیل شورای انقالب و افراد عضو این شورا و ت

ژه سئوال ھای خارجی ھا در مورد اسالم و انتقاد بھ اسالم، تحلیل و گزارش سئوالھا و بوی
و وضعیت موجود، چگونگی اجرای برنامھ بعد از پیروزی انقالب، و اینکھ ما متخصص و 

  .  و سایر امور از وی پنھان می ماند. اقتصاد دان و برنامھ اقتصادی داریم بھره می برد
در اواخر آذرماه سناتور دمحم على مسعودى « :می گویدشاه . شاه و سناتور مسعودی - ١٠

بھ من گزارش داد كھ جرج المبراكیس، دبیر اول سفارت امریكا بھ وى گفتھ است بھ زودى 
  )٧٢١(» در ایران یك رژیم جدید وجود خواھد داشت

  فردوست و انتقال قدرت - ١١ 
، و سیا و سایر "اینتلیجنس سرویس"فردوست كھ یكى از بھترین مھره مورد اعتماد 

سرویسھاى اطالعاتى انگلیس و آمریكا بوده است، و اشراف و نظارت کامل بر 
سازمانھای اطالعاتی کشورداشتھ و از طریق سازمان بی  سیم و دفتر ویژه اطالعات کھ با 

را سازمان داده است  و مستقیم " دفتر ویژه اطالعات"تعلیم و آموزش ونظارت دائم آنھا 
  و اینتلیجنس سرویس  C.I.A"  یاس"بھ سازمان 

  MI-6  وصل بوده است، درانتقال قدرت از پھلوى بھ جمھورى اسالمى نقش مھمی بعھده
دفتر ویژه . كرده است طھ بوده و ھمكارى مىداشتھ و با سران جمھورى اسالمى در راب

چنانكھ از ترسیم شماى آن پیداست و خود فردوست مفصل و مشروح بھ شرح وظایف آن 
رداختھ بھ طور خالصھ كنترل تمام مقامات، صاحب منصبان، درباریان با ھدایت و پ

و . ھا و بھ خصوص انگلیس بوده است ھا و پیش برد سیاست غربى راھنمایى انگلیسى
رئیس و فرمانرواى یك چنین دفترى بنا بھ دستور مقامات اطالعاتى انگلیس آقاى فردوست 

 . بوده است
با مھندس بازرگان، تیمسار قره نى، رؤساى ستاد مشترك او تا سقوط دولت موقت 

زیرى و دفتر شاغل در نخست و(، سرھنگ معمار صادقى )تیمسار شاكر و تیمسار فرید(
با پسرش شاھرخ در وزارت خارجھ تماس داشتھ است و در بعضى  و دكتر یزدى) ویژه

با سران جمھوری  فردوست پنج سال. شده است موارد كھ در كتاب آمده با او مشورت مى
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اسالمی در ارتباط بوده  و وقتی سرو صدا ھا در مورد فردوست بر زبان ھا افتاد کھ وی با 
ان را یاری داده است آن سران جمھوری اسالمی ھمکاری دارد و در تشکیل ساواما آن

   . صوری او را دستگیر کردند ١٢/٨/١٣۶٢خواباندن سرو صداھا در تاریخوقت برای 
کھ نظارت و اشراف کامل بر سازمانھای  ین است کھ چرا سپھبد فردوستحال سئوال ا

اطالعاتی کشور داشتھ و بھ منزلۀ چشم و چراغ دمحم رضا پھلوی عمل می کرده و مورد 
اعتماد کامل سرویس ھای اطالعاتی انگلیس بوده و تمامی مشاغلش بھ پیشنھاد شاپور 

کمترین نگرانی از وضع خود در ایران  جی عامل اصلی انگلیس در ایران بوده است، بدون
مانده است؟ آیا بھ غیر از این بوده کھ می بایستی طبق دستور اربابان در ایران بماند و 

 : نویسد صدر ھم مى ایفای نقش بکند آقاى بنى
گویند فردوست تحت حمایت شما است و براى شما  مى: اینجانب خود بھ آقاى خمینى گفتم" 

 )٧٢٢" (ى جواب نداد و تكذیب ھم نكردا كلمھ. كند كار مى
  تیمسار قره نی- ١٢ 

. نى یك ارتشى معمولى نبود، او خودش یك امیر ارتش و یك افسر اطالعاتى بود تیمسار قره
. با درجھ سرتیپى در رأس ركن دوم ستاد ارتش قرار گرفت ٣٢مرداد  ٢٨پس از كودتاى 

ً    او از اھمیت و نقش فردى مانند فردوست كامال  مطل از طرف دیگر خود تیمسار . ع بود                                        
قصد كودتا بر ضد رژیم شاه را داشت با آمریكائیھا در  ١٣٣٨نى ھم زمانى كھ در سال  قره

تماس بود و حمایت آنھا را بھ خود جلب كرده بود و و چون انگلیسی ھا در جریان نبودند 
لو  MI-6وسیلۀ و یا مخالف منافع خود تشخیص داده بودند، با مطلع شدن از طرح کودتا ب

داده شد و قره نی دستگیر شد، اما با وجودی کھ حکم چنین عملی اعدام بود، با وساطت 
آمریکائی ھا قره نی بھ سھ سال زندان محکوم شد و بعد ھم بخشوده شد ولی از ارتش 
اخراج شد و از آن بھ بعد ھم با آمریكائیھا مراوده داشتھ و در رابطھ با انقالب نیز پیامھایى 

  . راى آقاى خمینى از قول آنھا داده استب
نى یكى از فعالین و  در بدو انقالب و تا ماھھا پس از تشكیل دولت موقت، آقاى تیمسار قره

سازمان ده دولت و انقالب بوده است و او مرتب با فردوست در تماس بوده است و با امام 
 .رابطھ تنگاتنگ و خوبى داشتھ است

آقای دمحم منتظری از نجف « :یسد، سالی قبل از پیروزی انقالبصدر ھم می نو آقاى بنى  
نى بھ آقا پیغام داده اند، اگر شما اسم  آمد و خبر آورد از ایران بسیاری از جملھ سرلشگر قره
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  )٧٢٣(» .برند از آمریكا نبرید، آنھا شاه را مى
ر و میزان اطالع او پیام بھ کارت - با توجھ بھ قرائن، و شواھد، اسنادی کھ در فوق ذکر شد، 

  .از نامھ بھ کندی پی گرفتھ می شود
:  تر و یا پیام کارتر بھ  خمینیرای بھ کندی و پیام خمینی بھ کا نامھ میرزا خلیل کمره - ١٣

ای  قبل از اینکھ پیام خمینی بھ کاتر و یا پیام کارتر بھ آقای خمینی و نامھ میرزا خلیل کمره
و  باره نامھ بھ کندی، آنچھ مھم است، محتوای نامھ بھ کندی مورد بحث قرار گیرد، در

این آمادگی با تفکر آقای خمینی ھمخوانی . آمادگی بھ معاملھ، برای رسیدن بھ قدرت است
، منتشر »اسالم در ایران«بنا بر متنی کھ تلویزیون بی بی سی فارسی از سند سری . دارد

َ   میرزا خلیل ک م ره توسط حاج ١٣۴٢است، آقای خمینی در نیمھ آبان  کرده   َ ای، از طریق             
. است  سفارت آمریکا در تھران، بھ جان اف کندی، رئیس جمھوری وقت امریکا، پیام داده

 ١۵زیرا پیام روز . موافق ھمان گزارش، معلوم نیست کھ پیام بھ دست کندی رسیده باشد
ر داالس رسد و حدود دو ھفتھ بعد کندی د بھ واشنگتن می) ١٩۶٣نوامبر ۶( ١٣۴٢آبان 

محتوای اصلی پیام این است کھ او برای امریکا در ایران منافع . شود تگزاس ترور می
  )٧٢۴. (کند شناسد و از حضور امریکا در ایران حمایت می می

بر عکس، او اعتقاد . خمینی توضیح داد کھ او با منافع آمریکا در ایران مخالفتی ندارد« 
ایجاد توازن در برابر شوروی و احتماال نفوذ داشت کھ حضور آمریکا در ایران برای 

 )  ٧٢۵( ».بریتانیا ضرورت دارد
دکتر یزدی مدعی شد نخست این کارتر بود بعد از انتشار پیام آقای خمینی بھ کارتر،       

غافل از این کھ آنچھ مھم . کھ بھ آقای خمینی پیام داد و آقای خمینی بھ پیام او پاسخ داد
دکتر یزدی در خاطرات  .است  است و نھ اینکھ کدامیک اول پیام دادهاست، محتوای پیام 

  )   ٧٢٦. (اند است کھ نمایندگان کارتر پنج بار بھ آقای خمینی پیغام داده خود آورده 
آورده  ٢٨٩- ٢٩٠ترجمھ متن پیام را آقای یزدی در جلد سوم خاطرات خود در ص     

ھ کارتر پیام داده باشد و چھ در پاسخ بھ کارتر حال آقای خمینی چھ مستقیم و ابتدا ب. است
بوی پیام داده باشد، متن آن با آنچھ بی بی سی از پیام بھ کندی، منتشر کرده ھمخوانی 

 .   دارد
نویسد، پس از اتمام سخنان کارتر بھ آقای خمینی، من پیام آقای خمینی بھ  یزدی می    

نظر بھ اینکھ متن . خواندم) (zimmermanدولت آمریکا را بھ شرح زیر برای زیمرمن 
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و در خاطرات یزدی فاقد متن انگلیسی سند  - ترجمھ فارسی پیامی کھ بھ کارتر داده شده 
اما . و در قسمت پیشین آمده است در اینجا از آوردن مجدد آن صرفنظر می شود –است 

 :پیام حاوی سھ نکتھ حائز اھمیت است
و » .ارتش توصیھ كنید كھ از بختیار اطاعت نكندبھ «از آمریکا خواستھ شده است کھ - ١

 .ارتش نیز در آخرین روزھا از بختیار اطاعت نکرد
و ارتش در امور دخالت نكنند و ما ملت را ساكت كنیم ضرری ] یعنی آمریکا[اگر او« - ٢

 و» .برای آمریكا ندارد
ھامات خواھد شد وقتی من دولت موقت را اعالم كنم خواھید دید كھ رفع بسیاری از اب« - ٣ 

 »و خواھید دید كھ ما با مردم آمریكا دشمنی خاصی نداریم 
وقتی دولت آمریکا شاه را بھ آمریکا برد، در تھران شایع شد کھ دولت آمریکا شاه را بھ 

سلطنت استعفا کند و آمریکا سلطنت فرزند  آمریکا برده است تا در آنجا بھ سود فرزندش از 
ّ      این خبر بھ شدت آقای خمینی را نگران ساختھ بود و اال  آقای  . او را بھ رسمیت بشناسد                                                  

ماھی کھ از  ٩خمینی تا قبل از اینکھ  دولت آمریکا شاه را بھ آمریکا ببرد، یعنی قریب بھ 
تا زمانی کھ شاه را بھ آمریکا  ٥٧پیروزی انقالب می گذشت و حتی از اوایل آذر ماه 

ریکا بر زبان نرانده است و مرگ بر آمریکا ھم بردند، سخنان چندان تند و تیزی علیھ آم
از آن زمان بھ بعد ) ٧٢٧. (رواج ندارد و ھنوز کاخ سفید، سفید است و سیاه نشده است

است کھ کاخ سفید سیاه می شود و آمریکا شیطان بزرگ می گردد و مرگ بر آمریکا رواج 
 .پیدا می کند

آقای خمینی از مصدق چنان کینھ ای  وقتی ما می دانیم کھ: حال سئوال بس مھم این است
پیرو  بھ دل داشت کھ حتی از دروغ گفتن و بھتان زدن بھ وی ھم ابائی نداشت و اینکھ وی

کاشانی و بھبھانی بوده، و بویژه در مشی سیاسی پیرو بھبھانی و این ھر دو از عوامل 
قای خمینی ھم کھ مرداد بوده اند و با انگلیس رابطھ داشتھ اند، آیا آ ٢٨داخلی کودتای 

  پیرو آن ھا بوده است، از عوامل انگلیس نبوده است؟
  :می نویسد ٢٠و١٩ص » بررسی سفر ھایزر بھ ایران «آقای دکتر یزدی در - ١۴

" ابالغ"مواضع آمریکا برای امرای ارتش نبود بلکھ " توضیح"الیتھ مأموریت ھایزر تنھا «
  :مورد دستورات چنین می نویسد وی در دنبالۀ آن در ».دستورات دولت آمریکا بود

. خمینی وارد عمل شوند) امام(کھ نباید علیھ : ژنرال ھایزر بفرماندھان ارتش گفت« 
ارتش آمریکا با آن ھا قطع رابطھ ) یعنی آنھا کودتا کنند. (صرفنظر از اینکھ چھ اتفاق بیفتد
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ھایزر نھ یکی بلکھ . لوازم بھ آنھا نخواھد داد و قلم پای آنھا را خواھد شکست. خواھد کرد
  .چند کودتا را علیھ خمینی خنثی ساخت

) بختیار(ھدف اصلی ھایزر این بود کھ بھ نظامیان اطمینان بدھد کھ اگر دولت غیر نظامی 
بجایی برسد کھ نتواند جلو انقالبیون را بگیرد در آنصورت دولت آمریکا کودتای نظامی را 

این تضمین ھا را باور کرده بودند و در  ژنرالھا. برای کسب قدرت تجویز خواھد کرد
  .کناری نشستھ و منتظر بودند

ً                    یک منبع مطلع بھ واشنگتن پست گفتھ بود کھ ھایزر واقعا  روی ژنرالھا کار کرد خسرو داد .                                                    
او از جملھ کسانی بود کھ . وقتی از پیش ھایزر بازگشت مثل یک سرباز عادی سر بزیر بود

ً او بعدا  . می خواست کودتا کند   .اعدام شد        
و دولت کارتر در صدد . ھایزر بھ بعضی از ژنرالھا گفتھ بود کھ شاه دیگر برنمی گردد

ً           آنستکھ قدرت را روحانیون و نظامیان مشترکا  بدست گیرند قره باغی این فکر را استقبال .                                         
  ) ٧٢٨(» . کرده و آن را تشویق می کرد

ی ترسیدند کھ توسط زیردستان حتی مردان شجاعی نظیر ربیعی م«: یزدی می افزاید کھ 
خمینی ) امام(ژنرالھای ایرانی باالخره بھ این جمعبندی رسیدند کھ آمریکائی ھا . کشتھ شوند

  ) ٧٢٩( ».را متوقف نخواھند ساخت
  :دکتر یزدی تلویحی و آشکارا بھ چند نکتھ مھم و کلیدی اشاره می کند

تیار نتواند بر اوضاع مسلط شود، ژنرال ھایزر بھ نظامیان اطمینان می دھد کھ اگر بخ- ١
دولت آمریکا کودتای نظامی را تجویز خواھد کرد، و ژنرالھا این را باور کرده بودند، یعنی 

  .اینکھ این تضمین حقیقتی نداشتھ است
دولت کارتر در صدد آنستکھ قدرت را روحانیون « بھ بعضی از ژنرال ھا گفتھ شده کھ  - ٢

ً          و نظامیان مشترکا  بدست گیرن این گفتھ با قول آقای بنی صدر کھ بعد از ھجرت از آن » . د                
بر سر ایجاد رژیمی با ثبات از راه وحدت روحانیون و ارتش با آمریکائی ھا «: مطلع شده

  .و نیز خاطرات سلیوان ھمخوانی دارد  »توافق شده بود
اید علیھ ژنرال ھایزر بفرماندھان ارتش دستور داده کھ نباید ھرچھ اتفاق بیفتد، نب - ٣

خمینی وارد عمل شوند کھ اگر آنھا کودتا کنند، ارتش آمریکا با آن ھا قطع رابطھ خواھد 
  .و قلم پای آنھا را خواھد شکست. کرد

کھ آمریکائی ھا خمینی را متوقف نخواھند ساخت ھا ھم بھ این نتیجھ رسیده بودند،ژنرال- ۴
تمپل با، گفتھ ھای پروفسور کاتم بھ اسو این گفتھ ھم . و با او بھ نوعی بھ توافق رسیده اند



٦١٥     

  

، ھمانگونھ کھ شرحش در فوق آمد، ھمخوانی دارد و مشخص ۵٧دیماه  ١١در در تھران 
می کند، کھ آمریکا بر سر دولتی قدرتمند با روحانیت و ارتش بھ توافق رسیده اند، و در 

د بختیار و کودتا از واقع آنچھ دکتر یزدی کودتای آمریکائیان علیھ خمینی گفتھ و یا در مور
  .زبان آن ھا گفتھ شده، خالی از حقیقت و در واقع اغفال نظامیان بوده است

  . کرده است »چند کودتا را علیھ خمینی خنثی «و ھایزر حتی - ۵
بھمن در محل کار خود  ٢٢و یا  ٢١و بعید ھم نیست کھ چند ژنرال کھ در ھمان روز  

کودتا ھا نباشد؟ و یا آن دستھ از ژنرال ھا ھم کھ  درلویزان کشتھ شدند، بی رابطھ با این
کشتھ و ترور نشدند، و احتمال می دادند کھ ممکن است دست بھ اعمالی علیھ خمینی 
بزنند، و یا حامل اطالعاتی بودند کھ نباید فاش شود، احتمال می رود کھ بوسیلۀ کمیتھ 

ن رابطھ نکاتی در مورد این در ای. مستقر در سفار ت آمریکا دستگیر و اعدام شده باشند
  .کمیتھ و سرپرست آن حائز اھمیت است

ماشاءهللا قصاب سرپرست کمیتھ سفارت آمریکا  کھ در  کاشانی خواه معروف بھ ماشاءهللا
کھ بازسازی  - ساواک  دستگیری ھا و تعقیب و مراقبت و ھمکاری با ادارۀ ضد جاسوسی 

ت و وی بعد از اینکھ آن کمیتھ منحل شد اس با جمھوری اسالمی ھمکاری داشتھ - شده بود
ھم گروه ضربت داشت و بھ عنوان معاون و مشاور آقای خلخالی عمل می کرد و در بگیر 

از سوی کمیتھ مرکزی در این محل  ١۵کمیتھ منطقھ  و ببندھا شرکت داشت و مسئول 
  . مأموریت داشت

ھ اینجانب، رفت و بنا بر اعتراف صریح آقای خلخالی و خود ماشاء هللا قصاب ب 
    ً اوال   «:                                         ً                      مشکوک سفارت آمریکا را کنترل کرده و صریحا  بھ اینجانب اظھار داشت آمدھای 

است کھ ھر جایی کھ سفیر آمریکا می رود، او را تعقیب می کنم و  یکی از کارھایم این 
ثر مالقات می کند و اک ھمراه ماشین سفیر می روم کھ ببینم کجاھا می رود و با چھ کسانی 

  ».نفر را من شناسایی، دستگیر و تحویل آقایان داده ام  ٢۵امرای ارتش را، بیش از 
  :در این رابطھ چند سئوال مھم مطرح است

برای حفاظت و تأمین امنیت سفارت بجای گماردن پاسداران کمیتھ و یا غیر آن در  چرا 
هللا قصاب تشکیل در داخل سفارت بھ سرپرستی ماشاء بیرون و اطراف سفارت، کمیتھ ای 

یا نھ؟  شد؟ و آیا سفیر آمریکا خود تقاضای ایجاد کمیتھ ای را در درون سفارت داده بود 
آنچھ مسلم است اینکھ می بایستی مسئولین سفارت آمریکا از تشکیل کمیتھ ای از 

افقت خاک آن کشور محسوب می شود، مو پاسداران انقالب، در درون سفارت کھ بھ منزلھ 
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دستگیری ژنرالھای شاه کھ در ارتباط با آمریکا و منبع اطالعات بنابراین آیا   .دکرده باشن
بھ ) ٧٣٠(آمریکایی ھا دستگیر نشده اند؟  بوده اند با توافق سران روحانی و با چراغ سبز 

نظر می رسد کھ اگر نھ ھمۀ آنھا، بخشی از آن ھا نبایستی بی اشاره آمریکائی ھا بوده 
  .  باشد

بر عکس آنچھ کھ در مورد انقالب ھای گذشتھ روحانی ھا،  :قیقت را باید گفتبنابراین ح
روشنفکران و سیاسیون را زد و بند چی، حذف کننده و انحصارگر می خواندند، این بار 
آقای خمینی و روحانی ھای طرفدارانش با دستیاری اقلی از روشنفکران و سیاسیون 

ج و در آخر این اقل را ھم حذف کردند و انقالب مذھبی با زد و بند، ھمھ را از صحنھ خار
  . مردمی را بھ دیکتاتوری مطلق کشاندند

با توجھ بھ اسناد و مدارک انچھ در فوق آمد، بھ بنظر می رسد کھ جای شک و شبھھ    
نمی ماند کھ آقای خمینی با ھمکاری اقلی چند با آمریکائی ھا و انگلیسی ھا زد و بند ھایی 

و بند  اکر وضعیت چنین است کھ تصویر شده و رژیم خمینی با زد  .صورت داده است
عواملی از خارجی ھا و اقلی از داخلی ھا سوار بر اریکھ قدرت شده و بعد از پیروزی 

در . توانست قدرت انحصاری را قبضھ کند، بنابراین انقالب در دو جھت حرکت کرده است
در صدد بدست آوردن آزادی، استقالل  حرکت اول ملت ایران یکپارچھ مانند سیل خروشان

و استیفای حقوق خویش بود و آقای خمینی در نقش سخنگوی ملت ایران و رھبری 
حرکت، آشکارا و در انظار جھانیان خواستھ ھای ملت ایران را کھ بنام بیان پاریس 

و در حرکت دوم و . مشھور شد، بیان می کرد و بدینسان رژیم پھلوی بھ زیر کشیده شد
ّ              زمان کھ آقای خمینی خواستھ ملت ایران را بیان می کرد، پنھان و سر ی از دید ملت ھم                                                              

ایران، طرح قبضھ کردن قدرت با کمک اقلی از داخلی ھا در اختیارش، خواستھ و یا 
در حرکت . بھ اجرا در می آورده روحانیون حلقھ اسرارش ناخواستھ قرار گرفتھ بود، را با
بھمن عمل کرد، و ریشھ دیکتاتوری نظام  ٢٢انقالب در  اول ملت یکپارچھ تا پیروزی

سلطنتی را بر انداخت اما در حرکت دوم، از جانب روحانیون با رھبری آقای خمینی، 
اھداف انقالب گام بھ گام و بھ سرعت بھ ضد خود تبدیل و استقرار دیکتاتوری والیت 

شکال و ایراد داشت کھ چنین بنابراین باید دید، کجای کار ا. مطلقھ بر ملت تحمیل گردید
بھ  و حاکم گردید؟ در آخرین بخش رژیمی برخاستھ از پیروزی انقالب بر ملت ایران تحمیل

 .حرکت دوم انقالب بطور اختصار پرداختھ خواھدشد
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  انقالب دوم حرکت- ٣
  
از مرحوم . حرکت اول و دوم انقالب از کتاب مرحوم مھندس بازرگان وام گرفتھ شده است  

وی، . منتشر شد ١٣۶٣در سال » انقالب ایران در دو حرکت« رگان کتابی تحت عنوان باز
بھمن  ٢٢تا پیروزی انقالب در  ١٣٣٢مرداد  ٢٨مبنای حرکت اول  انقالب را از کودتای 

و یکپارچگی ملت معرف می  آن دوره را حرکت رو بھ وحدت و ھمگرایی دانستھ و ۵٧
ک پارچگی خود، رژیم دیکتاتوری سلطنتی را بھ زانو در این دوره است کھ ملت با ی. کند

وی در این دوره، سیاست حقوق بشر کارتر را در فضا .  در آورده و بھ آن خاتمھ می دھد
. را نظیر مرحوم منتظری، مؤثر می داند و سرعت بخشی بھ انقالب و پیروزی آن گشایی

از ناحیھ جمعی از  ۵۶ال وی معتقد است کھ گام جسورانھ و مبتکرانھ ای کھ در آغاز س
ملیون و مسلمانان مبارز و بعضی از روحانیون، برداشتھ شد، در اثر فشاری بود کھ 

   :سیاست حقوق بشر کارتر بھ شاه ایران وارد کرد
این مؤسسھ با حسن استفاده از . در ایران" جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر"تأسیس «

ھ روی مصالح خودشان و رقابت با شوروی در دولت آمریکا ک" حقوق بشر"سیاست جدید 
دنیا عمل می کرد، زیر ھمان عنوان بشاه فشار می آورند، کھ اختناق و خشونت ھا را 

جمعیت مذکور برای خود یک نوع . تخفیف داده، رعایت آزادی و حقوق ملت را بنماید
ً                         مصونیت نسبی و امکانات محدود عملی، کھ قبال  سابقھ نداشت کسب نموده تو انست دفتری و                                         

تشکیالتی در تھران درست کرده مصاحبھ ھای عمومی با خبرنگاران داخلی و خارجی 
اقدامات جمعیت از زندانیان سیاسی و . انجام دھد و با مجامع بین المللی رابطھ بر قرار نماید

تبعید شدگان روحانیون کھ جرأت مراجعھ و مکاتبھ را پیدا کرده بودند و ھمچنین جھانی 
کیسینجر . فریادھای اعتراض مردم ایران علیھ ساواک و شاه بسیار مؤثر واقع گردیدکردن 

در یادداشت ھای بعدی خود، اعمال سیاست حقوق بشر کارتر در ایران را از جملھ خیانت 
). ٧٣١(» ھای کارتر بھ آمریکا و عامل رفتن شاه و پیروزی انقالب ایران قلمداد کرده بود

نھا بھ سیاست حقوق بشر کارتر در رابطھ با خارجی ھا، بھ یکی دو بازرگان در این دوره ت
در مورد بسیاری از روابط دیگر کھ در این دوره واقع  نکتۀ مختصر دیگر قناعت می کند و

وی در این . است رست بخشی از آنھا آورده شد، ساکتشده و در قسمت ھای قبلی، فھ
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یاست ھای نھضت مقاومت ملی و دوره سیاست آقای خمینی را ھمگام و ھمراه با س
امتیاز و نبوغ آیت هللا خمینی در این بود کھ ھمدرد و «: نھضت آزادی، قلمداد می کند

ھمدست با ملت، مانند نھضت ھای مقاومت و آزادی از بدو تأسیس، تیغھ تیز حملھ را بر 
کھ با از جملۀ آن سیاست ھا و تصمیم ھا یکی این بوده  ،)٧٣٢(» گلوی استبداد گذارده

وجودی کھ شورای انقالب بھ خمینی توصیھ کرده بود، زمان مراجعت خود بھ ایران را 
علیرغم توصیھ شورای انقالبی ھا و روحانیون طرفدار کھ ترس از « :تغییر دھد، تغییر نداد

توقیف فوری ایشان یا ساقط کردن ھواپیما را داشتند، تغییر تصمیم برای مراجعت ندادند و 
" ھواپیمای آزادی"بانان و کارکنان مھر آباد علیھ مقررات عصیان کرده گروھی از خل

ترتیب می دھند و داوطلب آوردن سالم و امن ایشان می شوند، ضمن آنکھ تیمساری از 
ساواک اطمینان بھ آقای مھندس صباغیان می دھد کھ خود عھده دار حفاظت شده نخواھد 

موافق داده ھای کتاب در ). ٧٣٣(» برسد گذاشت کمترین آزار برھبر انقالب و ھمراھان
این دوره، مرحوم بازرگان، چھ در داخل، و چھ در خارج از کشور، و بویژه دوران 

 . )٧٣٤( پاریس، نقطۀ ثقل پیشبرد امور را بر کاکل نھضت آزادی، می چرخاند
الب مرحوم بازرگان، حرکت دوم انقالب را از تشکیل دولت موقت کھ برآمده از پیروزی انق 

و بھ منزلۀ نیروی جانشین انقالب است، شروع می کند، وی انقالب را یک ارمغان غرب 
ً                                ایران تجربھ انقالب را نداشت و اصال  انقالب یک ارمغان غرب و یک فرھنگ «: می داند                                 

و از جملھ اشغال سفارت آمریکا بھ ؛ )٧٣۵(» یا سنت بیگانھ برای ایران و مسلمانان است
رو خط امام و انقالب فرھنگی را موجب کنار زدن ملی ھا و وسیلۀ دانشجویان پی

: وی می نویسد. آزادیخواھان و دولت موقت و ریاست جمھوری، بررسی می کند
گرانندگان حرکت دوم انقالب تعمد و تخصصی برای تھمت و تبدیل موافقین و بی طرفان «

یت می نویسد کھ و در نھا). ٧٣۶(» و میان حاالن بھ سرخوردگان و مخالفین داشتند
برنده مسابقھ و فاتح اصلی انقالب در «: روحانیون برندۀ مسابقھ و فاتح اصلی انقالبند
 ). ٧٣٧(» حرکت دوم، بدون تردید روحانیت ایران می باشد

ً     آنچھ کھ مغفول می ماند این است کھ روشن می شود کھ مرحوم بازرگان، اوال ، در                                                                        
ھمانند نھضت آزدی کھ  و بویژه» ھمدست با ملت ھمدرد و« را حرکت اول، آقای خمینی

از بدو تأسیس، لبۀ تیز حملھ را بر گلوی استبداد «:استبداد را مقدم بر استقالل می داند
در صورتی امروز کھ طبق بعضی از اسناد و . ھمانند و ھمآھنگ معرفی می کند، »گذارده

مراه مردم نبوده و مدارک آشکار شده است، آقای خمینی حتی در ھمان دوره نیز ھ
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حاکمیت را از آن مردم نمی دانستھ است، بلکھ از مردم فقط پیروی و اطاعت را خواستار 
، سران ۴٢خرداد  ١۵بعد از قیام نا بھ گزارش مرحوم منتظری، وقتی ب. می شده است

 مالقات                                                                   ِ نھضت آزادی از آقای خمینی وقت مالقات خصوصی برای گفتگو می خواھند، وقت  
جمعیت نھضت آزادی کھ آقای مھندس بازرگان در « :آنان داده نمی شودخصوصی بھ 

رأس آنان است آمده بودند قم نزد عالمھ طباطبائی اصرار کرده بودند کھ شما یک وقت 
خصوصی برای ما بگیرید کھ برویم نزد آقای خمینی، در ھمان زمان من رفتم خدمت عالمھ 

نی چرا این جور می کند؟ گفتم چھ کرده است؟ طباطبائی، ایشان بھ من گفتند کھ آقای خمی
گفتند بلھ آقای مھندس بازرگان و سران نھضت آزادی آمدند اینجا بھ من گفتند برای صحبت 
کردن با آقای خمینی برای ما وقت بگیر، من ھم بھ آقای خمینی گفتم، ایشان گفتند نھ من وقت 

آخر . ھمراه با دیگرن مالقات کنند خصوصی نمی دھم، اگر می خواھند مثل بقیھ مردم بیایند
من بھ آقای خمینی گفتم کھ عالمھ طباطبائی گلھ ! این چھ اخالقی است کھ آقای خمینی دارد

داشتند، آقای خمینی گفتند ایشان بیخود گلھ داشتند، برای اینکھ مبارزات ما مبارزات دینی و 
ی دارند و اگر ما بھ اسالمی است و این آقایان حزبی ھستند و خالصھ یک جنبھ سیاس

نھضتمان جنبھ سیاسی بدھیم ما را می کوبند و زمین می خوریم، من با اینکھ آقایان را می 
شناسم و آدم ھای خوبی ھستند اما چون جنبھ سیاسی و حزبی دارند ما نمی خواھیم بگویند 

م نھضت ما وابستھ بھ یک حزب خاصی است ما از آن جھت کھ عالم دینی ھستیم می خواھی
وظیفھ دینی مان را انجام داده باشیم، لذا من گفتم اگر ما خصوصی با اینھا مالقات کنیم یک 
بھانھ می شود برای دستگاه و ما را می کوبند و می گویند اینھا یک حزب سیاسی ھستند کھ 
می خواھند در مقابل حکومت قیام کنند؛ من گفتم بسا آقایان نظراتی قابل استفاده دارند، ایشان 

 ).  ٧٣٨(» فرمودند نظراتشان را بنویسند و یا بھ شما بگویند و شما بھ من منتقل کنید
، بر این نظر تأکید داشتھ کھ ۴٢خرداد  ١۵مالحظھ می شود کھ آقای خمینی، حتی بعد از   

و حتی . مبارزات روحانیت فقط دینی و اسالمی است و این جنبھ تا آخر باید حفظ شود
موقع بھ سران نھضت آزادی وقت مالقات خصوصی بدھد نکند،  حاضر نشده است کھ آن

حتی بعد از اینکھ نھضت ملت ایران بھ . مبادا وابستگی بھ این و یا آن دستھ پیدا بکند
حرکت در می آید و تا حدودی اوج می گیرد، باز تأکید آقای خمینی بر این است کھ رھبری 

آقای خمینی بھ صراحت در تاریخ بھ تصدیق مرحوم بازرگان، . از آن روحانیت است
اعالم کرده بود کھ  ، کھ ھنوز بھ پاریس نرفتھ بود، در نجف طی اطالعیھ ای،  ۵/۵/۵٧

  : رھبری و ادارۀ آن از آن روحانیت است
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حقیقت امر این است کھ مردم توجھ و انتظار نداشتند و قصد حاکمیت روحانیت را باور «
کھ برای دعوت بھ قیام ) ۵٧/۵/۵( نجف ٩٨شعبان  ٢١نمی کردند و اال امام در اعالمیھ 

خرداد، حق انحصاری اسالم و  ١۵آخرین ماه رمضان صادر شده بود تکیھ خاص روی قیام 
مسلمانان و روحانیون در گذشتھ و آینده و طرد سایر نھضت ھا و جناح ھا و شخصیت ھا 

ً                      کرده صریحا  اظھار داشتھ بودند کھ   ١۵ابتدای شکوفائیش از نھضت مقدس اخیر ایران کھ "          
بود صد در صد اسالمی است و تنھا و بدست توانای روحانیون و پشتیبانی ملت  ۴٢خرداد 

شخصی یا  و بھ رھبری روحانیت بی اتکاء بھ جبھھ ای یا . پی ریزی شد بزرگ ایران 
سالھ چون اسالمی است بی دخالت دیگران در  ١۵  جمعیتی اداره شده و می شود و نھضت 

 ). ٧٣٩(»  داشت ادامھ دارد و خواھد  رھبری کھ از آن روحانیت است امر 
انتشار این اعالمیھ، نھضت آزادی را بھ تحیر و تأسف وا می دارد و لذا نامھ ای بھ آقای    

آقای خمینی ھم ماھرانھ از . خواھد از ایشان توضیح بیشتری می  خمینی می نویسند و 
کرده است و ھمچنان بر نظر خود کھ حاکمیت  طرد نھضت آزادی استمالت و دیگران را 

و  )٧۴٠(روحانیت است و نھ ھمۀ مردم، و یا گروه ھای دیگر، باقی مانده است  مختص 
ً                                           ثانیا  بر عکس نھضت آزادی، بسیاری از سیاسیون ومردم ھم در دوره اول  پیرو مصدق      

از رھنمود رھبر  بنا بھ پیروی  ، - یا بھ قول مرحوم  بازرگان در حرکت اول –انقالب
نھضت ملی ایران دکتر دمحم مصدق کھ استبداد و استعمار و بھ عبارت دیگر آزادی و 
استقالل را دو روی یک سکھ می دانست و نھ اینکھ یکی بر دیگری مقدم است، با نھضت 

حتی بعد از پیروزی انقالب و بنا بھ گفتھ مھندس دمحم توسلی در . آزادی موافق نبوده اند
، ١٣۶٠رھبر فعلی نھضت آزادی، نھضت آزادی در کنگره خود در سال  ،٨٢سال 

توسعھ سیاسی مقدم بر توسعھ اقتصادی «: تصویب می کند کھ آزادی مقدم بر استقالل است
این دیدگاه در گنگره . شعاری بیش نیستھ آزادی حل نشود، استقالل خواھی است و تا مسئل

تجربھ نشان داده است کھ . ناد موجود استمطرح شده است و اس ۶٠نھضت آزادی در سال 
آقای بازرگان ھم بھ ھمین اندیشھ واقعیات را . این اندیشھ با جامعھ ما سازگار بوده است

زیرا . این دیدگاه مغایر با اندیشھ مصدق و راه و روش اوست )٧۴١(» درست می دید
داند و بر این  مصدق استقالل و آزادی را دو روی یک سکھ و از ھم جدا ناپذیرند، می

در اینکھ نھضتی ھا آزادی را  .سیاق عمل می کند و نھ اینکھ یکی بر دیگری مقدم باشد
با  اند ولی ایراد کار در این است کھبدانند، نظری است کھ بدان رسیده مقدم بر استقالل 

باز ھم خود  چنین دیدی کھ در رابطھ با استقالل و آزادی مغایر با نظر و عمل مصدق است،
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  . را مصدقی بنامند
و . بر ھمگان روشن است کھ آقای خمینی کینۀ وصف ناپذیری از مصدق بھ دل داشت   

می شود گفت کھ نھضت آزادی ھم مخالف خط مشی مصدق بھ  ،موافق گفتھ ھای فوق ھم
از اینھا بگذریم و بھ اصل . لحاظ اینکھ آزادی و استقالل دو روی یک سکھ است، بوده اند

 :ممطلب برگردی
حقیقت امر این است کھ مردم توجھ و انتظار نداشتند و « :وقتی مرحوم بازرگان می نویسد

گر گذاشتھ شده بود كھ سئوال این است کھ ا، »قصد حاکمیت روحانیت را باور نمی کردند
خودش در پاریس مستقیم و بدون دخل و تصرف دیگران با خبرنگاران آقاى خمینى 

زد و آنچھ را كھ در ضمیر خود داشت در ھمان  مى  مصاحبھ كند، حرف ھاى دیگرى
شد كھ آقاى خمینى در  كرد و بر ھمھ معلوم مى  پاریس، در برابر دید جھانیان آشكار مى 

قصد حاکمیت « در این صورت چرا. صدد ساختن و استقرار چھ نوع حكومتى است
ً                             حتما  ھم باور می کردند و پنبۀ آن ھ؟ »روحانیت را باور نمی کردند البتھ . م زده می شد    

بعضی ھا معتقدند کھ در آن صورت، شاه می ماند و نھضت از بین می رفت و چون می 
دمی و پاسخگو جایگزین آن خواستند کھ نظام دیکتانوری شاھنشاھی منقرض و نظامی مر

 .درجای خود بحث دارداین حرف دیگری است و شود کھ
ش کھ حاکمیت روحانیت بود، پابرجا من بر این باورم کھ آقای خمینی روی خط خود   

در نجف تدریس  ۴٨و حتی اگر کتاب والیت فقیھ آقای خمینی را کھ در اواخر سال . ایستاد
را ھم نادیده بگیریم، اگر بھ  -             ً                                 کھ خود دقیقا  تئوری تصاحب قدرت در لباس دین است - کرد 

جھ شود، یا شده نکاتی کھ در پاریس چند باری در مصاحبھ ھایش کھ در زیر می آید، تو
بود، معلوم  می شد کھ وی بھ نکاتی اشاره کرده کھ بوی والیت فقھ و فقیھ از آن استشمام 

در وضعیت آن روز . قانون باید قوانین اسالم و قانون خدا باشد: نظیر اینکھ. می شود
ایران، تعیین کنندۀ قوانین اسالم و مفسر و بیان کننده اش ھم خود او است، و نھ مھندس 

 :بازرگان و یا بنی صدر و امثالھم
احکام سیاسی، فرھنگی، اجتماعی، انسان : اسالم برای تمام نیازھای انسان حکم دارد• «

 ١٣پاریس ص  ۵٧آبان  ۶(» احتیاج بھ ماوراء الطبیعت دارد و اسالم برای آن احکام دارد
 ...).کتاب امام و

کتاب امام   ١۴، ص ۵٨خرداد  ٢۴نبھ پنجش(آزادی در اسالم، در حدود قوانین اسالم است • 
 ...)و
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نھضت شما برای خداست، زیرا کھ قصد ندارید بھ مقامی برسید، بلکھ می خواھید حکم • 
شرط خود سازی تبعیت از احکام الھی است . خدا جاری شود در نتیجھ باید خودسازی کنید

 ...)کتاب امام و ١٠٩، ص ۵٧آذر  ١١(کھ چون و چرا ندارد 
لکن این جمھوری  بر یک . وری، بھ ھمان معنائی است کھ ھمھ جا جمھوری استاما جمھ• 

اینکھ ما جمھوری می گوئیم برای این . قانون اساسی متکی است کھ قانون اسالم می باشد
است کھ ھم شرایط منتخب و ھم احکامی کھ در ایران جاری می شود، این ھا بر اسالم 

طرز جمھوری ھمان جمھوری است کھ ھمھ جا متکی است، لکن انتخاب با ملت است و 
 ...) کتاب امام و ١١٩، ص  ۵٧اردیبھشت  ١۶مصاحبھ با لوموند . (ھست

و قانون . اسالم در ھمھ ابعاد قانون دارد و بھ ھمین جھت احتیاج بھ قوانین دیگری نداریم• 
است، آن  اساسی فعلی را تصفیھ می کنیم، یعنی نظر می کنیم، ھر مقدارش موافق با اسالم

مصاحبھ با (را حفظ می کنیم و ھر مقدارش کھ مخالف با قانون است، آن را حذف می کنیم 
 ).١٢۴، ص ۵٧آذر  ١٣بی بی سی 

ما حکومت اسالمی می خواھیم؛  جمھوری اسالمی کھ بھ آرای مردم رجوع کنیم و شرائط • 
 ٧٨نوامبر  ١٣ء ۵٧آبان  ٢٢(اسالم را ھم می گوئیم کھ بر مبنای آن انتخاب می کنیم 

 ...).کتاب امام و ١٢۶ص ) (پاریس
ھرگونھ اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی کھ مصالح مردم را بھ خطر • 

مصاحبھ با پائزه (نیندازد آزادند و اسالم در تمامی این شئون حد و مرز آن را تعیین می کند 
 ...).کتاب امام و ١۶٨، ص ۵٧آبان  ١١سذرا ایتالیائی 

وقتی حکومت اسالمی تشکیل شود ھمھ تابع . ر اسالم جناح ھای مختلف وجود نداردد• 
روزنامھ صدای لوگزامبورک با (قانون اسالمند و اسالم، یک جناح یکپارچھ و واحد است 

 ...).کتاب امام و ١۶٨اشتراک رادیو لوگزامبورک، ص 
لکت ما در اگر شخص اول مم. حکومت اسالمی حکومت قانون و قانون خدا است• 

ظلم بکند، یک سیلی بھ کسی  –حکومت اسالمی یک خالف بکند اسالم او را عزل می کند 
 ٢٠٠، ص ۵٧آبان ١٧(بزند، اسالم او را عزل می کند و او دیگر قابلیت حکومت ندارد 

 ...).کتاب امام و
ماھیت جمھوری اسالمی این است کھ با شرایطی کھ اسالم برای حکومت قرار داده است • 

مصاحبھ (با اتکاء بھ آراء عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسالم می باشد 
 ).١٠۴ص  ٣،صحیفۀ نور ج٢٠٨۵٧با روزنامھ لبنانی النھار 
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دولت اسالمی کھ ما می خواھیم، یک جمھوری اسالمی است کھ بھ آراء ملت درست می • 
اسی ھمان قانون اسالم است و قانون قانون اس. شود و احکام اسالم ھم در او اجرا می شود

اسالم مسبب آزادی ھا و دموکراسی حقیقی است و استقالل کشور را نیز تضمین می کند 
 ).٢٠۵، ص ۴، صحیفۀ نور ج ٢٢١٠۵٧مصاحبھ با تلویزیون آمریکا (

قوانین اسالمی کھ شما مایلید در ایران اجرا کنید شبیھ عربستان سعودی و لیبی : سئوال• 
 بود؟ خواھد
ً                       آنچھ ما بھ نام جمھوری اسالمی خواستار آن ھستیم فعال  در ھیچ جای جھان نظیرش : جواب                                                 

، ص ۴، صحیفۀ نور ج ٢٣١٠۵٧مصاحبھ با روزنامھ تمپو از اندونزی (را نمی بینیم 
٢١٣ .( 

در آن بحران کھ کشور در تک و تاب براندازی رژیم شاھنشاھی اما مسئلھ این جاست کھ    
رھبری آقای خمینی خواست عمومی تبدیل شده بود، بود، حصول آن را فقط در  کھ بھ یک

و بھ ھمین علت، نھ جامعھ، و نھ سیاسیون، بھ چند نکتۀ فوق توجھ نکرده میسر می دیدند 
                         ِ                                               حتی در پاریس کھ النۀ زنبور  روابط و دستگاه ھای ارتباط جمعی بود و مو را از ، بودند

فوق توجھ نکرده و یا آن را نادیده گرفتھ بودند، و چند  ماست می کشیدند، بھ چند نکتۀ
ز مصاحبھ ھا  کھ درھمۀ آن ھا، وی وعدۀ رسیدن بھ مصاحبۀ فوق، در بین انبوھی ا

آزادی، استقالل، حقوق، عدالت، رشد، برابری زن و مرد، دخالت نکردن علماء در 
ران منتشر می شد، حکایت می کرد می داد و ھر روز در سراسر جھان و ای... حکومت و

از دید مردم و سیاسیون، اینھا تعھدات و قول و قرار ھائی تلقی می شد کھ آقای . گم بود
آن . خمینی بھ عنوان رھبر مذھبی، در انظار جھانیان بھ ملت ایران و جھان وعده می داد

، ...چند مورد و کتاب والیت فقیھ ھم  کھ نادیده گرفتھ شود، ملت، سیاسیون، روشنفکران و
خمینی دین، بیان افل بودند کھ در نظر و دید آقای ازاین نکتھ بس مھم و تعیین کننده غ

کھ اگر چنین شخصی با چنین دیدی امکانات با او  طبیعی است. است و نھ بیان آزادیقدرت 
 .  یار باشد، در صدد استقرار و انحصار قدرت بر می آید، توجھ مبذول نشد

دیدی در حالی کھ رھبری جنبش مردم در نگین انگشتر حال چنین شخصی با چنان   
اوست، و فضای کشور از نیروی جانشین و یا آلترناتیو مورد قبول جامعھ خالی است و یا 
جمعی متشکل از احزاب و یا شخصیت ھای آزادیخواه و حقوقمدار خارج از حلقۀ خمینی 

س و حتی زمانی کھ بھ ایران آقای خمینی کھ در پاری. وجود ندارد، بھ کشور باز گشتھ است
آمد، از مصدقی ھا کم و زیاد حساب می برد و یا حد اقل، نگرانی ھایی داشت، وقتی دید کھ 
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اینھا با ھم نیستند و یا تشکل مردمی قابل مالحطھ ای ندارند، جاده را برای تصاحب قدرت 
حلقۀ روحانیت  این بود کھ بھ محض اینکھ پایش بھ تھران رسید، در. تا حدودی ھموار دید

و با کمک آنھا، از ھمان یان قدرت می دانستند، قرار گرفت قدرت طلب کھ آنھا نیز دین را ب
با وجود ھمۀ اینھا، ھنوز مردم در صحنھ بودند و بھ . ابتدا دست بھ ایجاد دولت در دولت زد

ی وقت. ه بودنداندازۀ کافی تحمیق نشده و در پی آزادی، عدالت و حقوق وعده داده شد
روحانیت قدرت طلب و آقای خمینی در انتخابات اولین دورۀ ریاست جمھوری، مشاھده 

بنی صدر، حبیبی، فروھر، (            ً             نفر آن مسلما  از جبھھ ملی  ٧کردند کھ از ھشت نامزد اصلی، 
بھ حساب می آمدند، با ھم کنار نیامده کھ یکی را از )  سامی، قطب زاده، مدنی، طباطبائی

، خود حکایت از عمق اختالف و یا حداقل وحدت و یا ائتالف نداشتن بین خود نامزد کنند
بین خود دارد،  بھ طرف مقابل کھ ھدفش قبضھ کردن قدرت است، می فھماند کھ می شود 

 .  کم و زیاد عمل و شانس خود را گام بھ گام امتحان کرد
عدالت و در  با وجود ھمۀ اینھا، نمی شود مردمی را کھ خود برای آزادی، استقالل،   

اختیار گرفتن سرنوشت زندگی خویش قیام کرده و رژیم دیکتاتوری شاھنشاھی را 
برانداختھ اند، یک شبھ بھ کناری راند و زیر ھمۀ آن قول و قرارھا زد و صاف و عریان 

شما خیال می کنید کھ . گفت کھ مردم صغیر ھستند و باید تابع و مطیع امر ولی فقیھ باشند
ِ  حکومت از آن  «: ی در پاریس و یا حتی وقتی پایش بھ ایران رسید، می گفتاگر آقای خمین           
، مردم دیوانھ بودند کھ زیر فرمانش بروند و »فقھا باید حاکم باشند«و یا » ولی فقیھ است

زبان می آورد، خودش ساقط     ً                        قطعا  اگر چنین چیزھایی را بر . خود را صغیر بھ حساب آورند
السالم صادقی در سیتھ دانشگاھی پاریس سخنرانی کرده ھمچنانکھ وقتی حجت ا. می شد

ً                                          و در آنجا از والیت فقیھ نام برده بود، فورا  بھ آقای خمینی اطالع دادند و آقای خمینی بھ                                           
نقل بھ (ایشان توپید و گفت ترا بھ این حرفھا چکار و یا این حرفھا چیست کھ میزنی 

  ). مضمون
یکپارچھ مانند سیل خروشان در سراسر کشور  ھمھ شاھدند و شاھدیم کھ ملت ایران   

مبارزه حاضر و  برای بدست آوردن آزادی، استقالل و استیفای حقوق خویش در صحنھ 
اما ھمان مردم بی اطالع بودند از اینکھ کسانی با جدا کردن آزادی از استقالل . آماده بودند

نھا با آمریکا وارد قرار و و آزادی را مقدم بر استقالل دانستن، با خارجی ھا ودر رأس آ
و باز بی اطالع بودند از . آمد فصلاین دوم  مدار شده اند کھ بخش ھایی از آن در قسمت 

اینکھ نطفھ دولت و یا نیروی جانشین انقالب و رژیم شاه در پاریس و بیرون از حضور 
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درت بستھ شدن  و در شرف بدست گرفتن ق نمایندگان واقعی قاطبۀ مردم ایران در حال 
است، شکل می گرفت و افزون بر اینکھ آقای خیمنی در نقش رھبر انقالب در دو جھت 
عمل می کرد، یکی، علنی و آشکار در انظار ملت ایران و نزد افکار عمومی مردم جھان 

، عمل می کرد، و - مشھور شد» بیانیۀ پاریس«کھ بھ  –بھ خواستھ ھای بھ حق ملت ایران
ّ                                  طرح سر ی چگونگی قبضھ کردن قدرت در انقالب «، برنامۀ در جھت دوم، مخفی و آشکار      

را کھ توسط آقای دکتر ابراھیم یزدی بھ او ارائھ شده بود، بھ اجرا می ) ٧۴٢(» ۵٧
بعضی از سیاست ھای خارجی از تعویض «، بنا بھ گفتھ مرحوم مھندس بازرگان .گذاشت

  ِ                       ور  خاصی نام نمی برد، ولی بازرگان در این رابطھ از کش). ٧۴٣(» شاه استقبال می کردند
معلوم است کھ آن سیاست خارجی کھ از تعویض شاه استقبال می کرد، آمریکا بھ نمایندگی 

 .از تمامی غرب است
ژیسكاردستن رئیس جمھور وقت فرانسھ می گوید وقتی آقای خمینی از عراق بھ پاریس    

این «، ادولپ جلسھ داشتیم                  ِ                                     آمد و ما چھار کشور  آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسھ در گو
رئیس جمھور وقت آمریكا بود كھ در جلسھ رسمى حكومت شاه را تمام شده اعالم كرد و 
ً                                                                           مصرا  گفت امیدى بھ بقاى این حكومت نیست و شاه رفتنى است و ما او را حمایت نخواھیم      

ى ما بكل. شود كرد و در ادامھ گفت كھ برقرارى یك رژیم نظامى در ایران پیش بینى مى
كردیم، ولى  آمیز را پیش بینى مى تصور تحولى صلح. غافلگیر و حیرت زده شده بودیم

براى آلمان بھ نمایندگى ھلموت . ھیچوقت انتظار چنین دگرگونى و تحولى فورى را نداشتیم
اشمیت و براى فرانسھ بھ نمایندگى من، این نظریھ آمریكا غیر مترقبھ و خیلى غافلگیرانھ 

ً                                     سھ انگلیس و آمریكا ھردو متفقا  بھ عنوان یك نیروى متحد و ھمفكر و ھم در ھمان جل. بود                              
 ). ٧۴۴(» عقیده خواھان خروج شاه از ایران بودند

  برقرارى یك رژیم نظامى در ایران پیش بینى می«: وقتی کارتر در آن جلسھ می گوید
جلسھ ای کھ در در  ۵٧، این ھمان توافقی است کھ در اواخر دی و یا اوایل بھمن ماه »شود

آمریکایی ھا تشکیل شد، و بر سر ایجاد دولتی نیرومند با  منزل آقای فریدون سحابی با 
آقای سولیوان، واپسین سفیر آمریکا ). ٧۴۵(وحدت ارتش و روحانیت، توافق بعمل آمد 

آقای دکتر یزدی ). ٧۴۶(در کتاب خود از این توافق سخن بھ میان آورده است  در ایران 
در حقیقت این دولت نیرومند کھ . ین مطلب کھ کمی دیرتر خواھد آمد، اشاره می کندھم بھ ا

با وحدت ارتش و روحانیت قرار است تشکیل شود، یعنی اینکھ رھبری آن با روحانیت و 
ّ               و باز این ھمآھنگ است با طرح سر ی چگونگی قبضھ . اجرای آن با نھضت آزادی است                              
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 .خمینی ارائھ شده استکردن قدرت کھ توسط  یزدی بھ آقای 
شاید بھ ھمین علت است کھ در اجرای طرح ابتکاری آقای دکتر یزدی کھ بھ آقای خمینی 

انقالب می شود و بالفاصلھ  ارائھ شده، آقای دکتر یزدی در دولت موقت، معاون در امور 
کیل می و دادگاه ھای انقالب را تش  مھمترین نھادھای انقالبی، یعنی سپاه پاسداران انقالب 

  .دھد
شدن  مرحوم بازرگان در مورد تأسیس نھادھای انقالبی یادآور می شود کھ پس از مستقر 

بھ «        ً                    کھ عمال   از بختیار خلع ید شد ۵٧بھمن  ٢٣نخست وزیری، بعد از ظھر دوشنبھ  در 
آقایان . فی المجلس تکلیف کردم و آنھا پذیرفتند تعیین معاونین بود کھ  عنوان اولین اقدام 

در امور انتقال، دکتر ابراھیم یزدی معاون در  ھندس صباغیان، معاون نخست وزیر م
دو پست و . روابط عمومی انقالب، و مھندس عباس امیرانتظام در امور اداری و  امور 

تدریجی دستگاه  یکی برای تبدیل  . عنوان اول بی سابقھ و الزمۀ وظایف و شرایط انقالب بود
جدید برای مؤسسات عمده و ادارات اصلی، مانند شھربانی، قدیم و تعیین مسئولین 

یا شیالت، دانشگاه ھا، ذوب آھن، راه آھن، ھواپیمایی و غیره و  ، شرکت نفت  شھرداری
از جملھ سپاه  و حفاظت انقالب و تأسیس نھادھای انقالبی  دیگری برای تداوم و نظارت 

  ).   ٧۴٧( » پاسداران و ارتباط، با مقامات و مواضع انقالبی
از دید دکتر یزدی و آن طرح برای مرحلھ جدید انقالب، ایجاد سازماندھی واحد ضرورت    

و  چون یزدی می گوید کھ آن طرح را من بھ آقای خمینی داده. دارد و مطرح شده است
و آقای احمد خمینی و آقای اشراقی . بھشتی داده شد نسخھ ای ھم بھ مطھری، بازرگان و

 .طرح بودند ھم در جریان
و از طرح ھای . آقای دکتر یزدی معاون نخست وزیر، مأمور تھیۀ طرح ھای انقالب شد

او، دو طرح بھ اجرا درآمدند کھ عامل استقرار والیت مطلقھ فقیھ شدند و ستون فقرات 
. دگرفتن واحد را برعھده می» سازماندھی« این دو، باید نقش بازوان نظامی و قضائی. آنند

نشد، و حزب جمھوری اسالمی ھر دو را از دست  ، نھضت آزادی»ی واحدسازماندھ«
بنابر این، طرح پنھان و دور از . دولت موقت قاپیدند و خود عھده دار اجرای آن ھا شدند

چشم ملت ایران است کھ موجب شد کھ دیکتاتوری والیت مطلقھ فقیھ بر ملت ایران تحمیل 
جلد سوم خاطرات دکتریزدی آشکار شده، از کھ این طرح در  ١٣٩٣شود و حتی تا سال 

بیانیۀ «و این آیا خیانت بھ ملت ایران نیست کھ از یکطرف . دید ملت ایران پنھان بوده است
برای بھ میدان کشیدن مردم و افکار عمومی جھانی عرضھ می شود، ولی دور از » پاریس



٦٢٧     

  

شم باز می کنند، در چشم مردم، طرح قبضھ کردن قدرت بھ اجرا در می آید و تا مردم چ
چنبرۀ دیکتاتوری والیت فقیھ گرفتار می آیند؟ و اینکھ ھمزمان از طرفی آقای خمینی در 
جھت خواستھ ھای بھ حق مردم حرکت می کرد و در انظار ملت ایران و جھان، قول و 
قرار می گذاشت کھ در حکومتش ھمھ نوع آزادی، عدالت و رشد و حقوق ملت، تأمین 

ّ                                  از طرف دیگر در صدد اجرای سر ی قبضھ کردن قدرت کھ پنھان از چشم خواھد شد، و                            
مردم در اختیارش گذاشتھ شده بود، بود، خود خیانت بھ ملت ایران نیست؟ از دید من این 

ممکن است بگویند چھ طرح بھ آقای خمینی داده می شد، . بزرگترین خیانت بھ ملت است
با فرض و قبول این . بضھ کردن قدرت بودچھ داده نمی شد، آقای خمینی خود در صدد ق

نکتھ ھم، از بار گناه کسی کھ طرح را داده و کسانی کھ مطلع از آن بوده اند و با آن 
ّ                 بھ نظر من خیانت آقای خمینی و یاران ھم سر  او، در این است .  ھمکاری کرده، نمی کاھد                                        

یا قدرت جانشین  کھ آن ھا در جھت بھ انحصار در آودن قدرت بعد از پیروزی انقالب
دور از چشم مردم در دو جھت مختلف عمل کردند و این انقالب بعد از پیروزی، پنھانی و 

  .  خیانتی است بھ ملت ایران، و حتی دین خود
 

 مردم چشم از دور استبداد، نطفھ شدن بستھ - ٤
  

  چگونھ و چرا نطفھ استبداد، دور از چشم مردم بستھ شد؟
مرحوم بازرگان، حرکت دوم انقالب از تشکیل دولت موقت کھ  ھمچنانکھ گفتھ شد، بھ زعم

برآمده از پیروزی انقالب و بھ منزلۀ نیروی جانشین انقالب است، شروع می کند و می 
نویسد کھ در این دوره تشتت و چند پارگی حاکم است و در نھایت ھم روحانیت  فاتح اصلی 

در حرکت دوم، بدون تردید روحانیت برنده مسابقھ و فاتح اصلی انقالب « :انقالب است
در این حرکت ھم در ابتدا نھضت آزادی با آقای خمینی و ). ٧۴٨(» ایران می باشد

روحانیت در ائتالفی نانوشتھ، ھمآھنگ و ھمراه بوده اند، زیرا اولین نیروی جانشین 
 انقالب، تشکیل شورای انقالب، بھ امریۀ آقای خمینی است کھ توسط روحانیت و نھضت
آزادی شکل می گیرد و بنا بھ گفتھ بازرگان در تمام دوره ھا، وزنۀ سنگین آن در دست 

ترکیب شورای انقالب چھار بار عوض شد، ولی ھمیشھ اکثریت آن « :روحانیت بوده است
و بعد ھم کھ بنا بھ پیشنھاد شورای انقالب، ). ٧۴٩(» را معممین داشتند کھ مقرب تر بودند
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ت نخست وزیری دولت موقت منصوب می شود، با وجودی کھ یکی مرحوم بازرگان بھ سم
دوبار استعفای خود را مطرح کرده و آقای خمینی نپذیرفتھ بود، ولی بعد از اشغال سفارت 

، ھمزمان بازرگان استعفا داد کھ "دانشجویان پیرو خط امام"آمریکا، توسط بھ اصطالح 
قی بود کھ بھ عمل این دانشجویان داده در حقیقت استعفای او در یک چنین موقعیتی، مشتل

    .شد
آقای بھزاد نبوی در وصف گروگانگیری، گفت کھ اشغال سفارت و گروگان گیری برای  

بدنبال پیروزی انقالب اسالمی و تیرگی روابط ایران و «:ملت ایران ثمراتی در برداشتھ
اما دانشجویان  . ھد کردآمریکا عده ای تصور می کردند کھ آمریکا بھ ایران حملھ نظامی خوا

پیرو خط امام با اشغال النھ جاسوسی و گروگان گرفتن جاسوسان آمریکایی اقدام آنان را 
یعنی . »از ھمھ مھمتر جناح خاصی از قدرت بھ زیر کشیده شد«، و)٧۵٠(» خنثی کردند

  .اینکھ نھضت آزادی بھ زیر کشیده شد
ت، ھر روز دانشجویان پیرو خط امام  با بعد از اشغال سفارت آمریکا و استعفای دولت موق

در اختیار  داشتن صدا و سیما، بھ افشاگری پرداختند، و نوک تیز حملۀ خود را متوجۀ 
آن موقع  -  نھضت آزادی و دولت موقت ساختند، تا جایی کھ آقای سید دمحم خاتمی سرپرست

نفوذ  نھ رادرزمی توطئھ وحشتناک آمریکا«:نوشت - اصالحات کیھان و رئیس جمھور
یعنی  ).٧۵١(» درمراکزباالی تصمیم گیری واجرایی جمھوری نوپای اسالمی خنثی کرد

» درمراکز باالی تصمیم گیری و اجرایی جمھوری اسالمی«،اینکھ بھ نظرآقای دمحم خاتمی
کھ در اختیار دولت موقت بود، آمریکایی ھا نفوذ داشتند و با گروگانگیری وبا بھ زیر 

شاید ھم علت . وقت، نفوذ آمریکایی ھا در  جمھوری اسالمی خنثی شدکشیده شدن دولت م
اصلی ناگفتۀ استعفای دولت موقت در این راز نھفتھ باشد کھ مرحوم بازرگان دریافتھ کھ 
آمریکایی ھا بھ غیر از اینکھ با نھضت آزادی در تماس و گفتگو بوده، از کانال ھای دیگر 

ّ       با روحانیت ھم سر و سری جدی  داشتھ   .اند                          
بھ ھر حال، در این دوران کھ لبۀ تیز حملھ متوجھ نھضت آزادی بود، و آن ھا را عامل    

آمریکا قلمداد می کردند، نھضت آزادی و بویژه مھندس بازرگان چنان در فشار قرار گرفت 
 ١٣۵٨بھمن  ١٨کھ در » اگر اسم این ارتباطات جاسوسی است«کھ در نامھ ای تحت نام 

شرشد، بھ بعضی از ارتباطات نھضت آزادی با آمریکایی ھا سربستھ اشاره در اطالعات منت
  ).٧۵٢(می کنند کھ در زیر نکاتی از آن آورده می شود 

  :اگر اسم این ارتباطات جاسوسی است
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پایھ گذاران و اعضاء و عالقمندان بھ نھضت آزادی ایران و نھضت مقاومت ملی، نھ تنھا «
اروپا ونیزبا دولت وقت ارتباط ھای کم و بیش پنھانی داشتھ با آمریکا با بعضی ازکشورھای 

سال پیش بعد ازکودتای  ٢۶نھ تنھا از چند ماه مانده بھ پیروزی درخشان انقالب بلکھ از . اند
و نھ تنھا این گروه ھا، بلکھ گروه ھا و شخصیت ھای ملی ومذھبی  ١٣٣٢مرداد  ٢٨

ن اگر ارتباطات سیاسی جرم و خیانت باشد بنابر ای. دیگری نیز چنین شیوه ای داشتھ اند
» ھمگی شریکند واگرخدمت وافتخارباشد انحصاربھ نھضت مقاومت و نھضت آزادی ندارد

از یکی دو سال مانده بھ پیروزی انقالب، ھدف و برنامۀ فعالین « وی می افزاید کھ). ٧۵٣(
منظور ذیل سابق نھضت آزادی در داخل و خارج از کشور از برقراری ارتباطات دو 

  :گردید
ً اوال   معرفی جھانی مبارزه و نھضت اسالمی ایران و زمینھ سازی برای بازگشت آیت هللا  -    

  .خمینی
ً ثانیا   برگرداندن افکار عمومی اروپا و آمریکا از شاه و برداشتن حمایت ھمھ جانبھ نفع  -      

 ).٧۵۴(» طلبانھ ای کھ از او می نمودند
آقای امیر انتظام و مرحوم (نفر از اعضای خود نھضت مقاومت ملی ایران بوسیلۀ دو «

با یک جوان دانشجوی آمریکائی ارتباط منظم داشت کھ بھ بررسی و بحث ) رحیم عطائی
ھر قدر تبادل . روی مسائل سیاسی می پرداختند و ھرکدام از موضع خود دفاع می نمودند

یمال شدۀ مردم ایران نظر پیش می رفت، جوان آمریکایی تفاھم و تمایل بیشتر بھ حقوق پا
تألیف نمود کھ » ناسیونالیسم در ایران«پیدا می کرد و در پایان مأموریت خود نیز کتابی بنام 

این شخص بعد ھا نیز مدافع ھمیشگی و تظاھرات ایرانیان در . بھ فارسی ترجمھ شده است
 ). ٧۵۵(» سال ھای بعد گردید

ً                                       اوال ، نام این جوان آمریکائی ریچارد کاتم است آقای امیر انتظام ھم تصریح می کند کھ این .    
 .  )٧۵۶(جوان آمریکایی، ریچارد کاتم است 

     ً                                                                            ثانیا  ریچارد کاتم، این جوان آمریکائی استاد دانشگاه پیتسبورگ در رشتھ علوم سیاسی و 
یکی از مأموران سیا در ایران و گردانندۀ تیم عملیات پنھانی سیا در ایران در نیمۀ نخست 

 :ویکی پدیا او را چنین معرفی می کند.  بود ١٩۵٠دھھ 
استاد دانشگاه پیتسبورگ در رشتھ علوم سیاسی ) RICHARD COTTAM(ریچارد کاتم «

، گردانندۀ تیم ١٩۵٠کاتم در نیمۀ نخست دھھ . باشد و یکی از مأموران سیا در ایران می 
امن شبکھ مسئول جنگ ریچارد کاتم از ھمکاران شبکھ بد. عملیات پنھانی سیا در ایران بود



٦٣٠     

  

 .روانی و جعل مدارک سیاسی در دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت بود
نام ریچارد کاتم  سیا درتھران یک مأمورجوان بھ:گوید کھ یرواندآبراھامیان می 

)RICHARD COTTAM (جان والر رئیس سیا در ایران، در اواخر سال . نیز داشت
ٔ  و آغاز دھھ   ١٩۴٠ کاتم در ."                        ٔ       ارد کاتم از افسران ویژه  من بودریچ: "گوید ، می١٩۵٠         
 .کرد ، استاد دانشگاه پیتسبورگ شد، ولی ھمچنان با سیا ھمکاری می١٩۵٨

از جملھ فعالیت ھای ریچارد کاتم نوشتن مقاالتی درتخریب شخصیت حسین فاطمی وزیر 
این مقاالت کھ بھ نیت مشوش کردن اذھان مردم . امور خارجھ دولت مصدق بوده است

تحت . (گشت  منتشر می» جوشن«و » صبا«شد، بھ زبان فارسی در نشریات  نوشتھ می 
ریچارد کاتم نویسنده ). گرایی دکتر حسین فاطمی عناوینی ھمچون بھایی بودن و ھمجنس 

 ).٧۵٧(» کتاب ناسیونالیسم در ایران است
بھ » اندر ایر ١٩۵٣دمحم مصدق و کودتای «گازیوروسکی، نویسنده و ویراستار کتاب 

ھای تبلیغاتی   ھای کاتم جوان، فعالیت  گوید کھ یکی از اولین مأموریت سی فارسی می  بی  بی 
 ).٧۵٨(مرداد، علیھ مصدق و ھوادارانش در حزب توده بود  ٢٨در پشت صحنۀ کودتای 

گردد و یک سال بعد، پس از اخذ مدرک دکترا،  بھ آمریکا باز می ١٩۵٢کاتم در تابستان 
شدند،  ی کھ آمریکا و بریتانیا برای سرنگون کردن دولت دمحم مصدق آماده می درست زمان

کت، .            ً                                           سالگی، رسما  بھ عنوان مأمور مخفی، بھ استخدام سیا در آمد ٢٨در سن  ِ ِ    ھنری پ ر        
رئیس بخش ایران وزارت خارجھ آمریکا می گوید او و سفیر در تھران از طریق کاتم بھ 

 .تماس گرفتنداھمیت بھشتی پی بردند و با او 
برای بار دوم بھ ایران، برای خدمت در سفارت،  ١٩۵۶ -  ١٩۵٨کاتم  در سال ھای

و مسئولیت اصلی او، زیر نظر گرفتن و کنترل کردن جبھھ ملی از طریق . فرستاده شد
وی در )  ٧۵٩. (، ایجاد کرده بود، بود١٩۵١ - ١٩۵٢رابطۀ نزدیکی کھ در سال ھای 

کاتم در تمام  ).٧۶٠(ی کھ بھ شکست انجامید نقش داشت کودتای نظامی سرلشکر مقرب
دوران استادی خود در دانشگاه، رابطھ اش را با ایران حفظ کرد و یکی از خط دھندگان بھ 

سیا در ایران  ١٣٣٢مقامات آمریکایی بود و بھ عنوان یکی از مخالفین کودتای مرداد 
 .شناختھ شده است

اس گرفتن با روزنامھ نگار، خبرنگار و پژوھشگر و من ھم با بازرگان موافقم کھ تم   
ولی جای بحث نیست کھ در بین . بعضی از شخصیت ھا، فی نفسھ ایراد و اشکال ندارد

ھمین ھا، عده ای ھم بھ کار جاسوسی مشغول ھستند، و ھدف اصلی شان کشف و جمع 
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پوشش ھای تحت ان     ً      اصوال  جاسوس. آوری اطالعات برای کشورشان برای روز مبادا است
بھ کار می نامھ نگار و غیره مختلف، استادی دانشگاه، کار ھای علمی، پژوھشگر، روز

ھیچ جاسوسی مستقیم نمی آید بگوید کار من جاسوسی است، کھ در این صورت، . پردازند
ً                                      معموال  جاسوسان تحت ھر پوشش و نامی کھ باشند، . امکان عمل برایش مقدور نیست      

ر گذاری در افراد مورد نظر و یا پیشبرد خط و خطوطی، الزمھ برای کشف اسرار و یا اث
از این کھ . است ادن و تا حدودی موافق آن ھا بودنکار و موفقیتشان ھمدری نشان د

بگذریم، نتیجۀ کار حتی محققین و یا استادان دانشگاه ھا در تمامی کشور ھای غربی و یا 
یق و پژوھش می پردازند، در اختیار غیر غربی کھ در زمینۀ کشورھای دیگر بھ کار تحق

مقامات کشور خود شان قرار خواھد گرفت، و یا در صورت نیاز، محققین و استادان 
دانشگاه ھا در کشور ھای غربی بر اساس تحقیقات خود، بھ مقامات توصیھ می کنند و خط 

خمینی و اگر چنین نباشد، چگونھ ممکن است کھ ریچارد کاتم در پاریس با آقای  .می دھند
اطرافیان وی مالقات و گفتگو کرده و سپس بھ تھران مسافرت كرده و نتیجۀ نظرات خود 
را از مالقات با مخالفین در تھران و پاریس، براى استمپل مأمور سفارت آمریكا در تھران 

 :كند آنرا چنین گزارش مى  ١٣۵٧دیماه  ١١توضیح داده و استمپل در تاریخ 
نى و تعیین كننده حدود جنبش اسالمى است كھ یزدى رئیس ستاد خمینى رھبر روحا... « 

رھبر واقعى سازمان، سید دمحم  بھشتى یكى از مالھاى «و در داخل ایران » .باشد وى مى
ً       خمینى در دراز مدت قطعا  درنظر )امام(جنبش «و» كند  قلھك است كھ جنبش را ھدایت مى                       

كند  كاتم فكرمى . حزب سیاسى تشكیل دھدخمینى یك ) امام(دارد كھ براساس جذبھ روحانى 
... كند بدست خواھد آورد ھاى مجلس را كھ برسر آن رقابت مى  كھ چنین حزبى تمام كرسى 

اى براى یك توافق  كاتم متذكر شد كھ این فشارى روى نھضت آزادى وارد نمود كھ چاره
 ).٧۶١(» ى غلبھ كندخمین) امام(ناپذیر  اى كھ برخط سازش   بیندیشد، ولى نھ بھ اندازه

آقای خمینی در نقش رھبرانقالب، علنی و آشکار در انظار ملت ایران و نزد افکار عمومی 
مشھور شد، بیان » بیانیۀ پاریس«مردم جھان، خواستھ ھای بھ حق ملت ایران را کھ بھ 

راکھ »طرح چگونگی قبضھ کردن قدرت«می کرد، وازطرف دیگر وپنھان از دید مردم،
گمان نمی کنم کھ . دکتر ابراھیم یزدی بھ او ارائھ شده بود، بھ اجرا درمی آورد توسط آقای

مگر اینکھ بخواھند بھ توجیھ و تفسیر . این دومی،بھ زعم مرحوم بازرگان ھم،خیانت نباشد
ّ                                                                   واال  بھ قول مرحوم بازرگان،تماس گرفتن باروزنامھ نگار، خبرنگار و پژوھشگر . بپردازند    

  .، فی نفسھ ایراد و اشکال ندارد، جاسوسی و خیانت ھم نیستو بعضی از شخصیت ھا
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روابط غربی ھا با نھضت آزادی بھ ھمان مختصری کھ مھندس بازرگان در نامۀ خود    
ً                  با توجھ بھ اسناد موجود کھ بخشی از آنھا قبال  آمده است، بھ نظر . آورده، ختم نمی شود                                           

مورد این اسناد چھ  خوب، در. ر استمی رسد کھ این روابط، بسیار وسیعتر و گسترده ت
شاید ھمچنانکھ در باال آمد، علت اصلی استعفای دولت موقت در این راز ھم می شود گفت؟ 

نھفتھ باشد کھ مرحوم بازرگان از زمانی کھ با آقای خمینی در پاریس مالقات کرد و بعد 
وقت، شد، از عضویت شورای انقالب فرمایشی آقای خمینی و بعد ھم نخست وزیر دولت م

طرق مختلف، دریافتھ کھ آمریکائی ھا بغیر از اینکھ با نھضت آزادی در تماس و گفتگو 
اول اینکھ، مرحوم . بوده، از کانال ھای دیگر با روحانیت ھم سر و سری داشتھ اند

 :  بازرگان کھ با ارتش و دولت وقت برای حل و فصل مشکالت تماس داشتھ، نوشتھ است
اعالمیھ ) یعنی دو روز مانده بھ سقوط رژیم(بھمن  ٢٠اع ملی در تاریخ شورای عالی دف« 

این . ای منتشر ساخت کھ از آن پس ارتش ایران با ملت درگیری و رویاروئی نخواھد داشت
تصمیم کھ بھ دنبال جریان ھا و مذاکرات اتخاذ شده بود، موفقیت بزرگی برای ملت و 

البتھ جز خدا کسی خبر از غیب ندارد . می شد راھگشای امیدی برای آینده نزدیک محسوب
، المرء یدبر وهللا یقدر ولی چھ کسی می "الخیر و فی ما وقع"و آنچھ پیش آمد شاید مصداق 

داند کھ اگرکار بھ آن ترتیب و تدریج نیز پیش می رفت و ارتش و نیروھای انتظامی متالشی 
  ).  ٧٦٢(» آب درمی آمد مت تر ازنشده بھ تسخیر ملت درمی آمد، عواقب امرمحکمتر و سال

در . مرحوم بازرگان عادت داشت کھ بسیاری از رویدادھا را سربستھ و نامشخص بیان کند 
کھ از آن پس ارتش ایران « بھمن تصمیم می گیرد ٢٠ھمین مورد باال کھ نوشتھ ارتش در 

بھ احتمال  ، اما این تصمیم عملی نمی شود، و»با ملت درگیری و رویاروئی نخواھد داشت
کھ چھ کس و ان از جریان پشت پرده خبر دارد زیاد، نشان دھندۀ این است کھ مرحوم بازرگ
ولی آن را افشا نمی کند و سربستھ می گوید، . یا کسانی مانع اعالن رسمی آن می شوند 

اگر کار بھ آن ترتیب و تدریج نیز پیش « و می افزاید. کھ چنین تصمیمی وجود داشتھ است
و ارتش و نیروھای انتظامی متالشی نشده بھ تسخیر ملت در می آمد عواقب امر  می رفت

یعنی اینکھ ، »بھ تسخیر ملت در می آمد« در اینجا. »محکمتر و سالمت تر از آب درمی آمد
اما نیروھای انتظامی و بخشی از نظامی . دست نخورده در اختیار دولت قرار می گرفت

. م افتاد و با این اسلحھ ھا، سپاه پاسداران ساختھ شدمتالشی شد و اسلحھ بھ دست مرد
شاید این اولین ضربۀ ھشدار دھنده بھ مرحوم بازرگان بوده است، کھ این بھ نظر من، یکی 

اما بھ نظر می رسد، ھمچنانکھ بعد از تشکیل سپاه . از آن نکات تاریک انقالب است
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نیت آن را از دست آن ھا قاپپدند و پاسداران و دادگاه ھای انقالب توسط دولت موقت، روحا
عصای دستشان در استقرار دیکتاتوری شد، توافق ارتش کھ بنا بھ گفتھ مرحوم بازرگان 

بھمن، و زمانی کھ اسلحھ ھای  ٢٢بھمن اعالن شود، اعالن نشد و در  ٢٠قرار بود در 
کار جھت  نیروی انتظامی در دست مردم و کسانی کھ می خواستند، قرار گرفت، برای ادامھ

زیرا . بھمن شده اند ٢٠پس گرفتن مابقی قدرت از دست دولت موقت، مانع اعالن آن در 
برای بازسازی استبداد، اھرم ھای مختلفی الزم بود کھ یک بھ یک ساختھ و در اختیار 
. رھبری قرار گرفت کھ مھمترین این اھرم ھا، سپاه پاسداران و دادگاه ھای انقالب است

دیگری بھ غیر از ارتش نیاز بود تا بھ مدد آن بشود مخالفین را درجھ بھ  بنابر این قدرت
ً                 درست است کھ ارتش در یکی دو روز آخر، کامال  بھ انقالب پیوستھ . درجھ قلع و قمع کرد                                         

و رھبری انقالب را پذیرفتھ بود، اما امکان نداشت کھ در آن دوره، از ارتش بھ عنوان 
برای بازسازی استبداد، مورد بھره برداری قرار داد و اھرمی در دست رھبری و روحانیت 

                    ً                                            افزون بر اینکھ دائما  نگرانی از ارتش وجود داشت کھ نکند، بار دیگر . یا بھ آن تکیھ کرد
        ً                                               و اتفاقا ، بنیان گذاران سپاه ھم،  یکی از دالیل علت تشکیل . کودتا کند ،٣٢مرداد  ٢٨نظیر 

   ).٧۶٣(دیگری، ذکر کرده اند مرداد  ٢٨سپاه را، ترس خود از کودتای 
دوم اینکھ، شاید مرحوم بازرگان از طریق خود کاتم فھمیده اند، کھ آمریکایی ھا با بھشتی 

ضا بھشتی تصریح آقای علیر. در ارتباط بوده، و یا اینکھ دکتر یزدی بھ او اطالع داده است
دکتر ). ٧۶۴(ده است بھ آمریكا و اروپا سفر  کر ۵٧بھشتی در اردیبھشت می کند کھ آقای 

 :یزدی نیز در مورد سفر دکتر بھشتی بھ آمریکا می نویسد
شنیدم در واشنگتن با . دکتر بھشتی از ھیوستون بھ نیویورک و از آنجا بھ واشنگتن رفت«

اما از کم و کیف آن . بعضی از مقامات وزارت خارجھ آمریکا دیدار و گفتگو داشتھ است
  ).٧۶۵(» مطلع نشدم

  
تر یزدی در مورد سفر آقای بھشتی بھ آمریکا و مذاکراتش در ایران با سلیوان، آقای دک 

 :چنین می گوید ١٣٨۶آذر ، ٢۶در مصاحبھ ای با ایران گلوبال، در تاریخ، دوشنبھ 
ترین سند و حلقھ مفقوده در ارتباط با آمریكا مذاكراتی است كھ مرحوم   بھ نظر من، مھم«

ً         دكتر بھشتی مستقیما  با سولیو  ٣در آن زمان رھبران انقالب از . است  ان در تھران داشتھ                  
یكی در فرانسھ بود كھ مداركش منتشر شده است؛ یك كانال در : كانال با امریكا ارتباط داشتند

هللا موسوی اردبیلی و دكتر سحابی با  ایران توسط شورای انقالب، مھندس بازرگان، آیت 
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استمپل در . رات مستقیم دكتر بھشتی با سولیوان بودسولیوان بود؛ كانال سوم ارتباط و مذاك
دھد اما درباره مذاكره دكتر بھشتی با  كتابش ھر دو كانال ارتباطی در تھران را شرح می 

انجمن  ١٣٧٨ای كھ در اردوی تابستانی سال  من در مناظره . سولیوان چیزی ننوشتھ است
عباس عبدی داشتم بھ او گفتم كھ سفارت اسالمی دانشجویان دانشگاه امیركبیر با آقای مھندس 

ھا كجاست؟ آن جا آقای عبدی   امریكا را گرفتید، خب اسناد مذاكرات بھشتی با آمریكایی
آن چھ : جواب روشنی بھ این پرسش نداد ولی بعدھا در جای دیگری جواب داده و گفتھ است

ن را بدست آوردیم، ولی گوید درست است؛ ما اسناد مذاكرات آقای بھشتی با سولیوا فالنی می
حاال الزم نیست ... آقای خمینی بھ آنھا نگاه كرد و گفت . آنھا را بھ آقای خمینی ارائھ دادیم

دانم؛ آقای دكتر بھشتی چند ماه قبل  یك نكتھ دیگر را ھم الزم بھ ذكر می . ھا را پخش كنید آن
بود و  - در ھوستون –ش منمدتی ھم پی. از سفر من بھ نجف و بعد بھ پاریس، بھ آمریكا آمد

ھا در   ایشان در جلسات ایرانی. رفت - و نیویورك –بعد از آن جا یك ماھی بھ واشنگتن
واشنگتن و یا نیویورك حضور نیافتند و خبر نداریم كھ آقای بھشتی آن یك ماھی كھ در 

وده است آیا در آنجا تماس و مذاكراتی ھم ب. كرده است واشنگتن یا نیوبورك بود، چھ كار می 
  ). ٧۶۶(»این ھم یك سؤال كلیدی و اساسی است. یا نھ

 :وی در سئوال دیکر در مورد آقای بھشتی و سلیوان چنین ادامھ می دھد
این . ھا راه انداختند ھا یا انگلیسی پذیرم كھ انقالب ایران را امریكایی من این نظر را نمی «

اما در . دانم یل و مردمی و تاریخی می بلكھ انقالب اسالمی ایران را اص. اعتقاد را ندارم
كھ آن اندازه در ایران نفوذ  –توانم بپذیرم كھ امریكا و انگلیس و اسرائیل عین حال نمی 

داشتند ـ در شرایطی كھ انقالب در حال پیروزی بود، كاری بھ روند انقالب نداشتند و آن را 
  بررسی كنیم كھ وقتی انقالب، اجتناب بنابراین، باید برگردیم. بھ حال خود رھا كردند و رفتند

آقای دکتر  ).٧۶٧(» ھایی از خود نشان دادند و چكار كردند ھا چھ واكنشی   ناپذیر شد، آن
 :یزدی در مورد ائتالف ارتش و روحانیت چنین توضیح می دھد

تواند بعد از شاه، خالء قدرت سیاسی را پر كنند و مانع  بلھ، بھ عنوان نیرویی كھ می « 
بگذارید این جوری بگویم كھ آمریكا، حاكمیت . ھا شوند صاحب قدرت از طرف كمونیست ت

ترین  مھم . دید روحانیت و ھمكاری با ارتش را در راستای دفع خطر كمونیسم الزم می 
 - بھ خصوص با عنایت بھ رویدادھای افغانستان –مسئلھ امریكایی ھا در آن مقطع تاریخی

 :وی می افزاید). ٧۶٨(» شاه، ایران بھ دامن كمونیسم نیفتد این بود كھ چگونھ با رفتن
كھ  –واقعیت این است كھ نیروھای ملی توانایی این كھ مملكت را بھ تنھایی اداره كنند«  
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نداشتند بھ خصوص كھ محور اصلی مبارزه ملی در ایران علیھ  - ھا نیفتد دست كمونیست
چپ ماركسیستی نفوذ كرده بودند وازآن  استعمار انگلیس بود و عوامل انگلیسی در جنبش

برای جبران این وضع، الزم بود، جنبش . جستند برای تضعیف دولت ملی بھ شدت سودمی 
خب، در جریان انقالب، ائتالف شد وانقالب پیروزگردید، . كرد ملی با روحانیون ائتالف می 

د از شاه را پر نكنند، ھا كھ خالء قدرت بع اما این مانع نگرانی آمریكا درمورد كمونیست 
ای رسید كھ شاه باید برود وھزینھ سلطنت او   بنابراین وقتی سیر مبارزات ملی بھ نقطھ. نبود

گیری خطركمونیزم،ائتالف   برای غرب بسیار باال شده بود، تنھا راه محتمل برای پیش
  ).  ٧۶٩(» وھمكاری میان ارتش وروحانیان بود

  
 : مھم اشاره می کند در مطلب فوق یزدی بھ دو نکتھ

كھ  –واقعیت این است كھ نیروھای ملی توانایی این كھ مملكت را بھ تنھایی اداره كنند« - ١
   .»نداشتند - ھا نیفتد دست كمونیست 

سئوال این است کھ اگر این مطلب واقعیت دارد، آیا شما خارج از نیروی ملی بودید، یا در 
 ار گردید؟  کنار آنھا؟ کھ اداره کشور بھ شما واگذ

آیا غیر از نھضت آزادی کھ با . جنبش ملی با روحانیون ائتالف کرد و انقالب پیروز شد - ٢
روحانیون ائتالف کرد و با آمریکائی ھا وارد مذاکره شد و دولت موقت و شورای انقالب 
را بقول خود تشکیل دادید، کسان دیگری از ملیون با روحانیون ائتالف کرده است؟ اگر بھ 

ً                                               ر شما کسان دیگری بوده اند، لطفا  آن ھا را معرفی کنید؟ و در نھایت مرحوم بازرگان نظ                                
قرارومدارداشتھ اند کھ فھمیده آمریکائی ھا با روحانیون بھ غیر از کانال خودشان رابطھ و

است، لذا تصمیم بھ استعفا می گیرد و بعد ھم  تیغھ دولتش، چاقوی بی  وبھ قول خودش
      :   چنین بیان می کنداین اغفال خود را 

ً                              دوستان و من ھم غافل از این بودیم کھ بعدا  با ما چھ معاملھ خواھند کرد و « مرا بھ                                          
جلب اعتماد مردم ایران و خارج واعتبارانقالب بھ عنوان نردبان قدرت در  طورموقت برای 

مرحوم طالقانی . خواھند کرد گذارند و راه و برنامھ خودشان را گام بھ گام دنبال  آنجا می 
ولی دوستان و خود من   .بود این آقایان وفا و صفا نخواھند داشت توصیھ کرده بود و فرموده 

در چنان اوضاع و احوال وظیفھ شرعی و ملی خودمان می دانستیم کھ شانھ از زیر 
   )   ٧٧٠(» .مسئولیت خالی نکنیم بار 
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 سئوال چند بھ پاسخ- ٥
  

  :سئوال پاسخ داده شود ٣ت دارد کھ بھ  در پایان این پژوھش، ضرور
بعضی ھا می گویند کھ آمریکایی ھا، حامی بختیار بودند، و حتی حاضر بودند : سئوال اول

  . کھ بھ نفع او کودتا کنند، ولی انقالب او را جارو و عملشان را خنثی کرد
 حال کھ مشخص شده کھ آمریکا در کمک بھ انقالب و سرعت بخشی نقش: سئوال دوم

داشتھ و آقای خمینی از کانال ھا مختلف با آنھا ارتباط داشتھ، پس چرا وی بھ آمریکایی ھا 
 پشت کرد و بھ روس ھا چسبید؟

برای نجات کشور از وجود چنین رژیم دیکتاتور و نابود کننده ای، چھ باید : سئوال سوم
 کرد؟    

 :تأمل استدر پاسخ بھ سئوال اول، چند نکتھ حائز اھمیت و قابل تعمق و 
بختیار نخست وزیری شاه را پذیرفت کھ انقالب در شرف پیروزی بود و این  در موقعی - ١

ملیون در بر  جبھھ ملی و عمل بختیار بدون ھمآھنگی و توافق جبھھ ملی، بھره ای برای
 . نداشت، و بھ دو شقھ شدن  جبھھ انجامید

و البتھ و متأسفانھ فرصت بختیار، بدون ھمآھنگی و توافق جبھھ ملی، خودخواھانھ  
طلبانھ، با شاه مالقات و نخست وزیری شاه را پذیرفت، بدون اینکھ حتی شاه فرماندھی 

این عمل وی، بدون توافق و ھماھنگی با جبھھ ای بود . نیروھای مسلح را بھ وی بسپارد
! کھ او خود سال ھا عضو و از پیروان مصدق بود  و آنرا از افتخارات خود می دانست

ھمانگونھ کھ مدت کوتاھی قبل از آن، بھ اتفاق آقایان داریوش فروھر و دکتر سنجابی، 
آنوقت بدون نظر مسئولین جبھھ ملی و . نامھ سرگشاده بھ شاه نوشتھ و انتشار داده بودند

یک جانبھ و مخفیانھ، بھ دیدار شاه شتافت کھ این خود باعث اعتراض مسئولین جبھھ و 
    .نجامیدرانده شدنش از جبھھ ا

مختلف و دکتر یزدی ذکر شده است، گویای این امر از زبان افراد  نکاتی کھ در فوق - ٢
اما بھ فرض کھ پذیرفتھ شود  .است کھ آمریکایی ھا روی خمینی سرمایھ گذاری کرده بودند

کھ غرب بھ سرکردگی آمریکا، موافق بختیار بود، این اصل اقتصادی و سیاسی است کھ 
شوری، تمامی تخم مرغ ھای خود را در یک سبد نمی گذارد، تا اگر ھیچکس و ھیچ ک
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ً                                    احتماال  سبد افتاد، تمامی سرمایھ از بین برود پس در این صورت آمریکایی ھا، ھم با .       
بختیار، و ھم با روحانیت و خمینی، می توانستند موافق باشند، تا در صورتی کھ بختیار 

   . ھ باشندموفق نشد، آن ھا شانس دیگر خود را داشت
ھمچنانکھ در فوق اشاره شد، حتی شاه حاضر نشد فرماندھی کل قوا را ھم بھ احدی و  - ٣

آیا خود این مطلب کھ شاه حاضر نشده بود فرماندھی کل قوا ).  ٧٧١(یا بختیار، واگذار کند 
را بھ نخست وزیر خود واگذار کند، معنی دار نیست؟ افزون بر این، در باال آمد کھ ارتش 

و باز ھم آمد کھ . ، اعالمیۀ بی طرفی صادر کرد١٣۵٧بھمن  ٢٠دون اطالع بختیار، در ب
بنا بھ گفتۀ سلیوان و فتح هللا بنی صدر و دکتر ابراھیم یزدی، بین ارتش و روحانیان، 

در این صورت، چگونھ می شود گفت کھ آمریکایی ھا، حامی و پشتیبان . توافق شده بود
کھ فرماندھی اش زیر سلطۀ آمریکا بود و ژنرال ھایزر در نقش بختیار بوده اند؟ ارتش  

ً      فرماندھی بھ ایران آمده بود کھ نگذارد ارتش متالشی شود و یا بھ اعتباری کھ قبال  آمد،                                                                            
کودتا کند، چگونھ می توانست حامی و پشتیبان بختیار باشد؟ کھ اگرچنین حمایتی واقعیت 

کشور را ترک کند، حداقل شاه را وادار می کردند داشت، ھمچنانکھ بھ شاه دستور دادند کھ 
کاتم ھم بھ استمپل مأمور سفارت امریکا در . کھ فرماندھی کل قوا را بھ بختیار واگذار کند

تھران یادآوری کرده بود کھ حمایت از بختیار تا آن مقدار باید باشد کھ بھ نھضت خمینی کھ 
 . ملت ھم حامی اش ھستند، صدمھ وارد  نیاورد

می گوید، وقتی طیاره شاه . اما در آن موقع حتی خود بختیار ھم امید بھ موفقیت نداشت - ۴
حال بھ . تمامی ملت بھ حرکت در آمده بود، )٧٧٢(» ولی بسیار دیر شده بود«  پرواز کرد

یعنی [مردی کھ « :بپاخاستھ بودند» چھل میلیون آدم بدبخت و بیچاره « زعم ایشان کھ
ون آدم بدخت و بیچاره و دور از سیاست را خر کرده بود، چکار می چھل میلی] خمینی، ن
، و متوجھ نیست کھ، خوب اگر تمامی ملت خر شده بود، شما ھم یا )٧٧٣(» شود کرد؟

خرسوار بودید و یا می خواستید نخست وزیر خران بشوید و یا اینکھ شما می خواستید 
 خودکشی کنید، کھ کردید؟ 
عصاره گفتگویم، مشاھدات و نظر خود را راجع بھ بختیار « سلیوان ھم می نویسد کھ

گزارش کرده و گفتم کھ بختیار دارای شخصیتی دون کیشوت گونھ است و بھ نظر می آید 
ً                                                                          کھ اصال  نمی فھمد کھ با ورود آیت هللا و ھمراھانش، دولت ایشان با موج انقالب از جا کنده        

 ). ٧٧۴(» خواھد شد
آمریکا در کمک بھ انقالب و سرعت بخشی آن نقش داشتھ و با وجودی کھ : سئوال دوم 
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آقای خمینی از کانال ھا مختلف با آنھا در ارتباط بوده، پس چرا وی بھ آمریکایی ھا پشت 
 کرد و بھ روس ھا چسبید؟   

بھ ھر دیکتاتوری کھ نگاه کنید، خصوصیات کینھ و انتقام جویی را بویژه نسبت بھ : پاسخ
وی پلھ می شوند کھ او از پلھ ھای قدرت باال برود، در او مشاھده می کسانی کھ بھ ھر نح

وی نسبت بھ مرحوم . این خصلت بھ حد اعلی، در آقای خمینی موجود بود. کنید
پای  وقتی ھم کھ بھ قدرت رسید، در حذف وی لحظھ ای از . شریعتمداری کینھ داشت

ی نماز بخواند و در جای خود اجازه نداد کھ طبق وصیت، وصی اش بر و نایستاد و حتی 
و  ١٣۴٢خرداد  ١۵علت در این امر نھفتھ بود کھ بعد از جریان   .بھ خاک سپرده شود

و طبق ) ٧٧۵(زندانی شدن آقای خمینی، نظر بھ این کھ می خواستند وی را محاکمھ کنند 
آقایان  ، حضرات آیات مراجع تقلید را نمی توانستند محاکمھ کنند زمان،  قانون اساسی آن 

اطالعیھ ای مرجعیت  طی  شریعتمداری، میالنی، مرعشی نجفی و حاج شیخ دمحم تقی آملی، 
آقای ). ٧٧۶(آقای خمینی را تأیید کردند، تا از محاکمھ و اعدام ایشان جلوگیری کنند 

شریعتمداری در آن زمان از قدرتمند ترین مراجع بود و قبل از این کھ مرجعیت آقای 
حداقل جامعھ و دولت وقت، او را  شود،  آقای شریعتمداری و دیگران تأیید خمینی، بوسیلۀ 

در صورتی کھ آقای شریعتمداری قبل از آن، آیت هللا العظمی . بھ مرجعیت، نمی شناخت
آقای شریعتمداری برای آقای خمینی نقطۀ ضعفی محسوب می  نگاه، وجود  و از این . بود

 .ق العاده داشت و از پیشبرد قدرتش نگران بودشد، بویژه کھ در آذربایجان نفوذ فو
آقای خمینی نسبت بھ کارتر ھم کینھ پیدا کرده بود و بارھا بھ عناوین مختلف کینۀ خود را 

چون کارتر با . کارتر برایش نقطۀ ضعفی تلقی می شد وجود  . نسبت بھ وی ابراز می کرد
گردید  سیاسی در کشور حربۀ حقوق بشر و فشار بر شاه، موجب باز شدن فضای باز 

بھ قول . حداقل زمینھ ای شد کھ انقالب با سرعت و با خون ریزی کمتر، بھ نتیجھ برسد و 
این رئیس جمھور آمریکا بود کھ در جلسھ رسمی سران چھار کشور « ژیسکار دستن

در ھمان جلسھ، انگلیس و آمریکا ھر ...   کرد  درگوادالوپ حکومت شاه را تمام شده اعالم 
ً                                                                     و متفقا  بھ عنوان یک نیروی متحد و ھمفکر و ھم عقیده، خواھان خروج شاه از ایران د        

بھ غیر از اینھا، مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم آقای خمینی و نمایندگانش ). ٧٧٧(   »بودند
آن، بھ توافق و قرار و  در اثر  کھ حداقل   در پاریس و تھران و آمریکا، با دولت آمریکا

ھم دست یافتند، آقای خمینی بیم این را داشت کھ این روابط و قرار و مدارھا و  مدارھایی با
مذاکرات با دولت کارتر در سطوح مختلف چھ بوسیلۀ داخلی ھا و چھ بوسیلۀ دولت 
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 .آمریکا، در جامعھ افشاء شود
کلیات آن  ھمکاران ویژۀ آقای خمینی، اگر نھ از جزئیات روابط با آمریکایی ھا، بلکھ    

بھ عرض وی می رساندند و با مجوز وی و یا نمایندگانش در تھران و پاریس و  را 
نیز دنبال  خط و خطوط خود را  آمریکا، مذاکرات انجام می شد، گرچھ آن ھا در این میان 

ً         اما اجازه گرفتن از این جھت از آقای خمینی ضرورت داشت کھ اوال ، بھ نام . می کردند                                                           
شدن، برای مذاکره و یا توافق کننده،           ً                د و ثانیا ، در صورت افشاء می ش رھبری مسائل دنبال 

ّ            محملی بھ حساب می آمد، کھ در غیر این صورت آنھا از حی ز انتفاع می  آقای . افتادند                                                    
خمینی از دو جھت بیم داشت کھ اگر این ارتباطات فاش شود، از این کھ ھمھ چیز بھ ید 

نقطۀ  ورد و بھ قدرت فائقھ اش ضربھ بزند و قدرت وی انجام پذیرفتھ بود، خلل وارد آ
یکی از جانب نھضتی ھا، بویژه دکتر یزدی و بازرگان؛ و : ضعفی برایش بھ حساب آید

 . دیگر از ناحیۀ کارتر
بھ ھمین علت وقتی، دانشجویان پیرو خط امام با کپکپھ و دبدبھ و در بوق و کرنا    

ِ                                   گذاشتن  مصاحبھ ھای رادیو تلویزیونی علیھ ن دکتر  بازرگان،  ھضت آزادی، مھندس      
، بھ اصطالح افشاگری کردند، آنھا این جرأت را در خود ندیدند کھ ...میناچی، امیر انتظام و

روابط را افشا کنند و تنھا از طریق روزنامھ ھا اعالم کردند کھ روابط با آمریکایی ھا، با 
و رھبر عالیقدر  کھ اگر امام « دندکر خمینی بوده است وعنوان  انقالب و آقای  اجازۀ شورای 

انقالب اسالمی مجازمان بدارند بزودی بھ جریانات قبل از انقالب و تفسیر و تحلیل آنچھ کھ 
کھ دنبال می شود پرداختھ و نتیجھ را بھ عرض امت  سرزمین می گذرد و خطوطی  در این 

ط بھ عضویت افراد مسائل مربو اسالمی وھمھ پویندگان حقیقت خواھیم رساند و در آنجا 
شاید درآن غوغاساالری کھ خمینی ). ٧٧٨(» ارتباط و نحوه آن را روشن خواھیم کرد در 

بوسیلۀ دستگاه ھای تحت امر خود ایجاد کرده بود، چون خود نھضت آزادی، مستقیم و 
غیر مستقیم در مرکز آن روابط قرار داشتند، آن ھا بیش از این جرأت مطرح کردن روابط 

با مطرح کردن ھمین اندازه ایماء و اشاره،  نکردند و یا بھ خود اجازه ندادند، و  را پیدا
و لذا آقای خمینی و روحانیت حاکم خیالش از این بابت از . مسئلھ تا حدودی خاتمھ پیدا کرد

نھضت آزادی آسوده شد و چون اینھا بھ موقع حاضر بھ افشای درست روابط و قرار و 
حاکم با سپر آقای خمینی، تحت عناوین مختلف رابطھ با آمریکا،  مدارھا نشدند، روحانیت

ّ                 بسیاری را از حی ز انتفاع انداختند                . 
باز آقای خمینی بھ علت ترس از افشا شدن روابطش توسط آمریکایی ھا، کینۀ کارتر را    
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ھم بھ دل داشت، چون این روابط، ھم نقطۀ بسیار حساس، و ھم نقطۀ ضعف برای آقای 
حساب می آمد و بھ ھمین خاطر، وی برای مبری کردن خود از این روابط، در  خمینی بھ

فرصتی کھ در اثر گروگان گیری و استعفای ھمزمان دولت موقت و بردن شاه بھ آمریکا، 
، بھ دستش افتاد، برای پاک کردن رابطھ با آمریکایی ھا، لبۀ تیز ٠۶/٠٨/۵٨در تاریخ 

آن زمان در تھران شایع شد کھ . خص کارتر، کردحملھ ھا را متوجۀ آمریکا و بویژه ش
سلطنت استعفا کند  دولت آمریکا شاه را بھ آمریکا برده است تا در آنجا بھ سود فرزندش از 

و این خبر بھ اندازه ای آقای خمینی را . و آمریکا سلطنت فرزند او را بھ رسمیت بشناسد
و حتی از  –وزی انقالب می گذشتماھی کھ از پیر ٩قریب  نگران ساختھ بود کھ بعد از 

تیزی  تا زمانیکھ شاه را بھ آمریکا بردند، آقای خمینی کمتر مطالب تند و  ۵٧اوایل آذر ماه 
حمالت سختی را بھ آمریکا و شخص کارترآغاز   - )٧٧٩(علیھ آمریکا بر زبان رانده است 

اد دارید بر سر ھرچھ فری« کرد و گفت کاخ سفید، سیاه شده است، یا شیطان بزرگ، و یا
ً    مجموعا  از «. و امثال اینھا، »آمریکا بزنید تا بردن شاه بھ آمریکا در آبان ماه  ۵٧بھمن  ٢٢      

ً          غالبا  حملۀ تند  بار نام آمریکا را بھ زبان آورده است، کھ  ٣٠ماه، فقط  ٩، یعنی در طول ۵٨      
  :و تیزی را در بر نمی گیرد و بیشتر مطالب معمولی است، بھ ترتیب زیر

مورد، در این رابطھ است کھ کمونیست ھا، فدایی ھا، خرمن آتش زن ھا، عمال آمریکا  ۵ 
  .ھستند

مورد، در این رابطھ است کھ فرانسوی ھا و دیگران از جانب آمریکایی ھا پیغام آورده اند  ۴ 
  .بیندازد کھ سفر خود را بھ ایران کمی بھ تأخیر 

و غرب می خواھند ما را غارت کنند و آمریکا مورد، در این رابطھ کھ آمریکا و شرق  ٢ 
  .دشمن شرق و غرب است

مورد، در این رابطھ است کھ با وجودیکھ آمریکا و انگلیس حامی دمحم رضا بوده اند، ملت  ٣ 
  .پیروز شده است

اعدام القانیان و اعدام ھا و اینکھ چرا : مورد از مخالفت آمریکا و سناتورھای آمریکایی از ٣ 
  .می کنند مخالفت

مورد اینکھ دمحم رضا، ذخایر و نفت ما را داد و اسلحھ خرید و برای آمریکایی ھا پایگاه  ٣ 
  .درست کرد

آمریکا باز چشمش بھ ایران و نفت ایران است، آمریکا فکر نکند رژیم : موارد دیگر
بودند،  رضا و آمریکا مانع رشد ملت برگشتنی است، آمریکا دست از ما بر نمی دارد، دمحم 
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می خواھند ھمیشھ ما جیره خوار آمریکا باشیم، آفریقا زیر یوغ آمریکا است، االن آمریکا 
ھمین سازمان ھای سیاھپوست است، آمریکا و شوروی آدم کش ھستند، در افغانستان  گرفتار 

انگلیس تحت فشار آن رژیم منحوس بود،  سال بواسطھ آمریکا و  ۵٠و لبنان، ملت ما بیش از 
یی کھ در روز قدس شرکت نکردند مخالف اسالم ھستند، دشمنان اسالم کھ در رأس آنھا
  ).٧٨٠(» ھر کدام از این موارد، یک بار آمده است. آمریکا و اسرائیل است آنھا 

شاید تا اینجا روشن شده باشد کھ چرا آقای خمینی ورق را علیھ آمریکا برگرداند کھ ما تا 
ینی ھا و روس ھا بدھیم و کشور را ھم بھ سراشیبی فالکت و امروز باید بابت آن باج بھ چ
باز این اصل است کھ حکومت ھای دیکتاتوری کھ حمایت . در شرف نابودی قرار دھیم

این . ملت خود را از دست می دھند، برای ادامۀ حکومت خود بھ بیگانگان رو می آورند
آنھا از پشت  ھا بارھا بھاست کھ حکومت جمھوری اسالمی با وجود کھ روس ھا و چینی 

گویند رابطۀ ما با روسیھ رابطۀ و حاال می  بھ سمت روسیھ چرخیدهخنجر زده اند، باز 
استراتژیک است، و این، یعنی اینکھ برای حاکمان جمھوری اسالمی، شعار نھ شرقی نھ 

 !غربی، یعنی کشک
ش بحران و حکومت ھای دیکتاتوری برای حفظ انحصاری قدرت خود، نیاز بھ آفرین  

و نظر  ھی ساختگی و صوری استحال این دشمن، گاھی واقعی، و گا. دشمن دائمی دارند
بھ اینکھ آقای خمینی و سایر روحانیت حاکم در صدر قبضھ کردن قدرت بودند، و قدرت 
احتیاج بھ بحران دارد، بحران گروگانگیری و حل نشدن بھ موقع این بحران و در پی آن 

ت را برایشان تثبیت کرد و حاضر شدند کھ میلیادھا دالر اموال این جنگ ھشت سالھ، قدر
و شاید ھم . ایی ھا، سرازیر کنندملت را برای حفظ قدرت انحصاری خود بھ جیب آمریک

، با »انقالب دوم مھمتر از انقالب اول«وقتی آقای خمینی در مورد گروگانگیری گفت 
د ھم آقای خمینی از جایی الھام گرفتھ قراینی کھ در دست است، بتوان گفت در این مور

از جملھ، گفتھ ھای آیت هللا دمحم رضا مھدوی کنی، سرپرست کمیتھ ھای انقالب . باشد
اسالمی،  تصریح می کند کھ ما قبل، و بھ ھنگام اشغال سفارت آمریکا، در سفارت آمریکا 

: رت حفاظت می کردنفر، کھ در داخل سفارت بود کھ از سفا ۶٠کمیتھ داشتیم و تیمی حدود 
نا گفتھ نماند کھ ما بھ دستور شخص ... ما در مسائل، تبعیت از امام را الزم می دانستیم «

امام، سفارت آمریکا را محافظت می کردیم، ولی ھمۀ سفارتخانھ ھا این طور نبود، چون 
بھ ھمین . امام فرمودند این دشمن اول ماست... سفارت آمریکا از ھمھ مھمتر بود. مھم نبودند

جھت احتمال اینکھ بھ سفارت حملھ بشود زیاد بود؛ ھم از طرف خودی ھا و ھم از طرف 
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تیمی از نیروھای کمیتھ . مخالفین، بھ این جھت امام فرمودند کھ اینجا را خوب حفاظت کنید
در داخل خود سفارت ھم جا گرفتھ بودند و . نفر از آن جا حفاظت می کردند ۶٠حدود 

حتی امکاناتی مثل ماشین . ھم مایل بودند کھ اینھا برای حفاظت آنجا بمانندمسئولین سفارت 
یادم . من ھمان موقع بھ مرحوم حاج احمد آقا زنگ زدم... در اختیار بچھ ھا گذاشتھ بودند 

می آید شب آن روزی بود کھ بھ سفارت ریختھ بودند، زنگ زدم و پرسیدم جریان چیست؟ 
من گفتم آخر چھ شده است؟ شما اطالع . ند و پاسخ نمی دادندمرحوم حاج احمد اول می خندید

شما ھم با آنھا . امام راضی ھستند: باالخره بعد از اصرار گفتند. دارید؟ ایشان می خندید
اگر منھای «: وی در ادامھ می گوید» این بیان مرحوم حاج احمد آقا بود. کاری نداشتھ باشید

انقالب "طلوب نبود؛ ولی چون امام فرمودندکھ این دستور امام بود این کار بھ نظر من م
نیروھایمان را از آنجا بیرون کشیدیم و آنجا را در . است، ما ھم پذیرفتیم و تسلیم شدیم" دوم

  ). ٧٨١(» اختیار دانشجویان گذاشتیم
این بیان صریح و روشن است کھ تا یکی دو روز بعد از اشغال سفارت آمریکا در    

نفرۀ کمیتۀ مستقر در درون آن سفارت بوده و  ۶٠سفارت در اختیار تیم تھران، ھنوز آن 
آقای کنی باز . بھ امر آقای خمینی آنجا را در اختیار دانشجویان خط امام قرار داده اند

از کالم حاج احمد آقا معلوم شد کھ از پیش در این کار ھمآھنگی «: تصریح می کند کھ
اھد دیگری ھم در این رابطھ وجود دارد کھ کھ در البتھ قرائن و شو. »صورت گرفتھ بود

  .جاھی دیگر آمده و بھ بعضی از آنھا ھم  در کتاب گروگان گیری اشاره شده است
، نیاز بھ دشمن آنادامھ و حفظ و  نکتھ مھم این است کھ در دست داشتن انحصار قدرت

ی نداشتند، و نیاز ھمسایھ مشکل آن چنانھ اینکھ حاکمان فقیھ با کشورھای د و نظر بدار
ھم بھ دشمن بود، بنابر این آمریکا می توانست بھترین دشمنی باشد کھ بشود بر روی آن 

اگر . البتھ ناگفتھ نماند کھ در این دشمنی، آمریکا و ایران الزم و ملزوم یکدیگرند. مانور داد
ستان جمھوری اسالمی ایران نبود، چگونھ ممکن بود کھ آمریکا بعنوان محافظت ازعرب

سعودی و شیخ نشین ھا، ھمھ سالھ میلیارد ھا دالر از پول آن ھا را بھ جیب خود سرازیر 
کھ اگر پول ھایی کھ از طریق فروش اسلحھ و غیره از گروگان گیری تا بھ امروز بھ . کند

آمریکا سرازیر شده است محاسبھ شود، سر از ارقام نجومی در خواھد آورد و این نعمت 
 .   ھ یمن دشمنی با جمھوری اسالمی ایران بھ سادگی حاصل شده استبرای آمریکا، ب

برای نجات کشور از وجود چنین رژیم دیکتاتور و نابود کننده ای، چھ باید : سئوال سوم 
 کرد؟   
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پاسخ بھ سئوال فوق با توجھ بھ وضعیت فعلی کشور در خور کار و جھت یافتن : پاسخ
و ضروری است کھ کسانی کھ دلشان برای کشور کتاب ھای مستقلی در این رابطھ است 

دو  اما مختصر اینکھ. ی علمی و تدابیر عملی برخودارند بھ آن بپردازندائمی تپد و از توان
افشای اطالعات  - ١. نوع کار کھ الزم و ملزوم و مکمل یکدیگرند، انجامش ضروری است

    :روش عملی برون رفت از دیکتاتوری - ٢و 
از زمان حرکت دوم انقالب و بعد از پیروزی انقالب وشکل گیری : افشای اطالعات - ١

                                                        ِ                      نیروی جانشین و یا دولت برآمده از انقالب، گویی از قدوم نحس  روحانیت حاکم، بوسیلۀ 
و عاله بر فرار نیروی جوان خالق و آفریننده . اینھا خاک نحس بر کشور پاشیده شده است

فرسایش و : شور ھم در حال نابودی قرار گرفتھکو با استعداد کشور، سایر امکانات مادی 
تاالب ھا و دریاچھ ھا، یا خشک شده، و یا  نابودی جنگلھا و مراتع، نابودی خاک زراعتی،

بویژه استان  ،چندین استان کشور در شرف نابودی است. درحال خشک شده است
یی کھ در خوزستان و آب کارون کھ با سد سازی غیر علمی و غیر کارشناسی، زمین ھا

این استان بخش مھمی از غالت کشور را تأمین می کرد، و افزون بر آن خرمای آن، یکی 
در طول نزدیک بھ چھل سال، . از منابع تغذیھ و صادرات کشور بود، در حال نابودی است

حاکمیت روحانیت انحصارگر و دین و دنیا خراب کن، ایران با داشتن آن ھمھ استعداد مادی 
تمامی عرصھ ھای زندگی و معیشتی، در رده ھای آخر در دنیا قرار گرفتھ و معنوی در 

است و اگر در بھ این پاشنھ بچرخد، باید در آینده نزدیک در انتظار ویرانی کامل وطنمان 
و خالصھ، و با وجودی کھ سراشیبی سقوط کشور در عرصھ ھای مختلف قابل . باشیم

رح است کھ برای نجات کشور از وجود مط برای ھمھ بشدت مشاھده است، این سئوال
 چھ باید کرد؟     نابود کننده ای چنین رژیم دیکتاتور و

این را می دانم و یقین دارم کھ تا این رژیم و این سیستم بر کشور حاکم است، چندان مھم 
نیست کھ فالن و یا بھمان کس رئیس جمھور باشد، چون رؤسای جمھور، ھر کھ باشد، در 

البتھ مباشر ھا و . شر و یا بھ قول آقای خاتمی یک تدارکاتچی بیش نیستکشور، یک مبا
. تدارکاتچی ھا ھم با ھم تفاوت دارند و وظیفۀ خود را کمی متفاوت، ممکن است انجام دھند

ً             ولی در نھایت، تغییر مھمی انجام نخواھد شد، زیرا آن ھا اوال ، مھندسی شده  " انتخاب"                                                        
ً           می شوند، و ثانیا ، اھرم ھای  پس بنابراین، برای نجات . قدرت در جای دیگر قرار دارد                

و نھ اینکھ منتظر تغییر . کشور از چنان سیستمی، باید بھ تغییر سیستم دست زده شود
رھبر، مرگ رھبر، و یا رئیس جمھور، و یا این وزیر، و یا آن وکیل، و یا بھمان مسئول 
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راد و اشخاص، عمل می کنند و باید این دانستھ شده باشد کھ سیستم ھا، ورای اف. شد
با وجود نکتۀ فوق، من در موقعیتی و . اشخاص و افراد، مھره ھای یک سیستم اند

جایگاھی نیستم کھ بخواھم برای مردم و کشور، نسخھ بپیچم و یا بگویم چھ بکنند، و چھ 
سع و توان خود اجماال  نکاتی را یادآور می شود ً                       نکنند؟ اما بھ و                      ُ وی در این یادآوری ر.               

سخنم با کسانی است کھ دلشان برای کشور و ملت می تپد، و نھ کسانی کھ در اندیشۀ پست 
خود، دوختھ باشند ... و موقعیت خود ھستند، و یا کیسھ ای برای خود و دستھ و گروه و یا

برای تغییر سیستم، و تبدیل آن بھ سیستم مردمی کھ بر پایۀ رأی  و ارادۀ . و یا دوختھ اند
استوار باشد، الزم است کھ حداقل دو کار کھ مکمل یکدیگرند، باید پا بھ پای ھم آزاد ملت 
 : عمل شود

 انتشار اطالعات و داده ھای درست، و - الف
  . روش درست، بکار گیری برای تغییر دیکتاتوری - ب
  

 درست ھای داده و اطالعات انتشار -الف 
  

در  کشتار، ترورھا، جنایت و فساد کسانی کھ اطالعات و اسرار پنھان از دزدی ھا، کشت و
فاش سازند، و ھمچنین کسانی کھ ا فرصت از دست نرفتھ است، آن را دارند، تاختیار 

اسراری از اوایل انقالب در دست دارند، نظیر فایل صوتی مرحوم آیت هللا منتظری، و فایلی 
آقای  کھ از مجلس خبرگان رھبری منتشر شد و فاش ساخت کھ با توطئھ و چھ موقعی

 - و نھ آنچھ کھ ذھن آدمی می بافد –خامنھ ای بھ رھبری منصوب شده است، و از این قبیل
ھر دو دستھ، تا دیر نشده است اطالعات خود را در اختیار . را در اختیار ملت بگذارند

بگذارند، زیرا ممکن است فردا بسیار دیر باشد، چون ھمھ بھ چشم خود دیده اند کھ چھ بر 
نی آمد کھ بھ قول حسن خمینی، پدرش گنجینھ ای از اسرار را با خود بگور سر احمد خمی

و نظیرھاشمی رفسنجانی کھ بھ قول بعضی ھا استخری شده است، و یا مانند دیگران . برد
و اگر بلیھ ای ھم در انتظار نباشد، مرگ ھر لحظھ ممکن . کھ بھ چنان بلیھ ای گرفتار آیند

چون . بدانند کھ این رژیم بھ ھیچ کسی رحم نخواھد کرد باید نیک. است بھ سراغشان آید
قدرت، رحم نمی شناسد، و قانون خود را کھ باید ھمھ را از بین برد، تا قدرت برجای بماند، 

 . عمل می کند
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شاید این سئوال در اینجا مطرح باشد کھ چرا افرادی کھ این ھمھ اطالعات کشور را از    
دست داشتھ و دارند، تا فرصت باقی بود و ھست، در اختیار  انقالب و حاکمان مستبد آن در
اما . این سئوال ممکن است پاسخ ھای مختلفی داشتھ باشد. ملت قرار ندادند و نمی دھند

آنچھ بھ نظر من می رسد این است کھ این افراد فکر می کرده و می کنند کھ با این اطالعات 
ار داده و باز خود بھ قدرت  باز گردند و در خود ممکن است کھ روزی رژیم را در تنگنا قر

و یا اینکھ می . نتیجھ نباید ھمۀ پلھای پشت سر خود را با انتشار این اطالعات  خراب کنند
ترسند کھ اگر این اطالعات تا در قید حیات ھستند فاش شود، جان و مالشان در معرض 

باز گردند را بکلی از بین خطر قرار گیرد، و حتی احتمال اینکھ ھم فکرانشان بھ قدرت 
ھا بھ تجربھ ھای تاریخی و  در ھر دو صورت، این تفکر نادرستی است و اگر این .ببرند

ھای دوران خود بیاندیشند، بھ سادگی خواھند فھمید کھ انتشار این اطالعات بر تجربھ 
 :عکس آنچھ فکر می کنند، برایشان در دو جھت، فرصت ایجاد خواھد کرد

روشن است کھ داشتن . ین اطالعات، خود برایشان مصونیت ایجاد خواھد کردانتشار ا    
اطالعات، خود اولین و بزرگترین خطر برای دارندۀ آن است، و البتھ بستگی بھ این دارد 

کسانی کھ این . کھ این اطالعات چھ نوع اطالعاتی است، و دارنده اش چھ شخصیتی دارد
ا انواع وعده و وعید مستقیم و غیر مستقیم، آن اطالعات برایشان خطر در بر دارد، ب

نکتۀ دیگر ھم این است کھ . شخص را نامطمئن نگاه می دارند کھ دست از پا خطا نکند
ِ                   خود  دارنده این اطالعات و بویژه در مورد روابطی کھ آقای خمینی توسط بعضی از افراد  –  

می ترسند کھ اگر آن را افشا  ، این افراد خود نگران و- داشتھ است... نظیر بھشتی، یزدی و
کنند، عواقب افشای آن، دامنگیر خودشان شود و لذا دست از پا خطا نمی کنند و یا ھر از 
گاھی بصورت قطره ای، نکتھ ای را بیان می کنند کھ برای مردم گنگ و مبھم است و قادر 

 .نخواھند بود کھ درک کنند،  قضیھ از چھ قرار بوده است
ً                 اوال  اینکھ، اگر حاکم . است نادرستبا توجھ بھ تجربھ ھای تاریخی، ھر دو نکتھ فوق،     

ِ                                 دیکتاتور و مستبد، دستش برسد، در نابودی  دارندۀ اطالعات، درنگ نخواھند کرد مگر .                                      
      ً                             ثانیا،  افشای اطالعات در مصونیت بخشی . اینکھ احساس کند کھ با خطر جدی روبرو است

ا وقتی اطالعاتی دارید و آن را منتشر کردید، زیرا، شم. بھ دارنده اش بسیار مفید است
دیگر کار از کار گذشتھ است، و طرف مقابل ھم می داند کھ این اطالعات فاش شده است و 
اگر دست بھ ترکیب او زده شود، عموم مردم کشور و جھان خواھند فھمید کھ علت این 

متر دیده شده کھ در و لذا ک خاطر افشای آن اطالعات بوده است بھ ،ترور و یا قتل وی
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 .چنین حالتی، دست بھ ترکیب فیزیکی کسی زده باشند
افزون بر نکتۀ فوق، دارندۀ اطالعات، ھر فکر و نظری کھ از این اطالعات  داشتھ باشد،    

. بود باید بداند کھ افشای بھ موقع اطالعات، ھم برای او، و ھم برای کشور، مفید خواھد
 و جامعھ گر اثرگذاری آن ھم از بین می رودز بین رفت، دیا         ِ              اگر موقع  ویژۀ ھر اطالعی

     ً                                                  دقیقا ، مانند واکسنی کھ بھ کسی زده می شود کھ از آن درد، . خنثی می گردد نسبت بھ آن
مفید است، ولی این بار از نظر آن البتھ باز ھم افشای دیر ھنگام . در آینده، مصون بماند

کات مثبت و منفی آن اطالعات، مفید خواھد و چرا کھ تجربھ گرفتن از ن. تجربۀ تاریخی
 :برای روشن شدن نکتۀ فوق، دو مثال می آورم. بود
اگر زمانی کھ کشور در تب و تاب رابطھ با آمریکا بود و دانشجویان بھ اصطالح پیرو : یکم

خط امام ھر روز با انتشار سندی بھ قول خودشان از رابطھ با آمریکا، او را از ھستی 
ند، با انتشار ھمین اسناد بود کھ  نھضت آزادی بکلی از صحنھ حذف شد و ساقط می کرد

اگر تمام اسناد روابط با آمریکا کھ اگر نھ . مرحوم عباس امیر انتظام از ھستی ساقط گردید
موقع انتشار پیدا مجوز آقای خمینی ھم بود، در ھمان جزئیات، بلکھ کلیات آن، با اطالع و 

آقای دمحم علی جعفری، فرماندۀ سپاه، قادر نمی ) ١٣٩٧آبان  ١٣یکشنبھ (کرده بود، امروز
در آن « :شد، بگوید در اوایل انقالب، امریکا توسط دولت موقت مشغول توطئھ بودند

ھا با آنھا ارتباطاتی گرفتھ و  روزھا شاھد استقرار دولت موقت لیبرال بودیم کھ آمریکایی
جویان مسلمان پیرو خط انقالب کھ تحمل دیدن جوانان انقالبی و دانش. مشغول توطئھ بودند

کننده انقالب را نداشتند، بھ صورت محدود و فقط در چند دانشگاه در  چنین حرکات منحرف 
» بندی بسیار باال اقدام بھ حرکتی در این زمینھ کنند تھران تصمیم گرفتند کھ با رعایت طبقھ 

بعد از  سال ٣۵عاتی کھ قریب اطال از در آن موقع، آقای دکتر یزدیو اگر ب). ٧٨٢(
ر داشت را کھ آقای خمینی توسط خود او و یا دیگران در اختیاپیروزی انقالب از روابطی 

و معلوم می شد کھ آقای خمینی در جریان امور بوده و بخش مھمی  بھ موقع انتشار می داد
ای خمینی قادر     ً   قطعا  آق ھا با صالحدید او صورت گرفتھ استاز ارتباط با غرب و آمریکائی 

بسیاری را بھ جرم ھمین داشتن ارتباط  ھم نمی شد کھ خودشان را بکلی بھ کناری براند و
و حتی اگر ھمان موقع گروگانگیری معلوم  و حتی جان ساقط کند ا از ھمھ چیزبا غربی ھ

می شد کھ در عین اینکھ آقای خمینی خواستھ ھای بھ حق مردم را در انظار ملت ایران و 
مشھور شد، در خفا و دور از » بیان پاریس«ان علنی و آشکارا بیان می کرد کھ بھ جھانی

و ھنوز  انحصاری قدرت بھ اجرا در می آمدچشم مردم و جھانیان، طرح قبضھ کردن 
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جامعھ آن چنان سیستماتیک دچارتحمیق حکومتی نگشتھ و ھمۀ فرصت ھا از بین نرفتھ 
اما متأسفانھ . جلوگیری کرد د از دیکتاتوریوجود داشت کھ بشو بود، این احتمال قوی

نھضت آزادی و بویژه دکتر یزدی بھ ھر دلیلی، از افشای بھ موقع آن، دوری جست و 
زمانی آن را منتشر کرد کھ ھمھ چیز از دست رفتھ و جامعھ نسبت بھ آن اطالعات، آلینھ و 

گونگی قبضھ کردن و شاید ھم دکتر یزدی، بھ دلیل اینکھ برنامۀ چ. واکسینھ شده بود
قدرت را بعنوان برنامۀ سیاسی، در اختیار آقای خمینی قرار داده بود و خودش در مرکز آن 

کھ دامنگیرش شود و شاید مسائل دیگری در  می ترسیده شاید از عواقب افشایش ،هبود
 .کار بوده است

ن قلع و حسین موسوی و مھدی کروبی در جریامیر اطالعاتی است کھ آقایان مھندس : دوم
در دوران جنبش سبز و با توجھ بھ آنچھ قریب . قمع مردم در جنبش سبز در اختیار داشتتد

بھ چھار ماه گذشتھ بود، اینجانب در نامۀ سرگشاده خطاب بھ آقایان میر حسین موسوی، 
از گذشتھ بایستی تجربھ آموخت و تجربۀ آموختھ «: مھدی کروبی، و علیرضا بھشتی نوشتم

بنابراین در این رابطھ سخنم بھ ھمۀ جوانان و . ساختن آینده ای بھتر بکار بردشده را برای 
دست اندرکاران این نھضت و بویژه آقایان میر حسین موسوی، مھدی کروبی، علیرضا 
بھشتی است و سخن اصلی یادآوری این نکتۀ تجربھ شده است کھ با انتشار بھ موقع اسناد، 

ده در طول نھضت چند ماھۀ اخیر، صاحبان آن مدارک، و اطالعات جنایات واقع ش
و با وجود اینکھ بزرگان . اطالعات را از برخورد جدی رژیم با خود مصون نگھ می دارد

 .... کھ آزموده را آزمودن خطا است: گفتھ اند
اعم از سی دی، گفتھ  –اول و بدون فوت وقت اسناد و مدارک و شواھدی کھ در دست دارید

سناد و مدارک جنایت از تقلب در انتخابات گرفتھ تا اسناد تجاوزھای ھای شھود و سایر ا
را بھ ھر وسیلۀ ممکن، منتشر کنید و قطع بدانید کھ انتشار اسناد فاجعھ و  - جنسی و غیره

جنایات، آن ھا را از برخورد جدی با شما مصون نگاه خواھد داشت و تازه اگر از روی 
ما بشوند، حقانیت شما در داخل و در سطح جھان بھ جھالت، بعد از انتشار اسناد متعرض ش

و . ثبوت رسیده و ھمھ یقین حاصل خواھند کرد کھ علت تعرض انتشار اسناد و مدارک است
و شاید ھم مجبور شوند کھ . ھمین عمل شما را در مقابل تعارضات آن ھا بیمھ خواھد کرد

برایتان رخ داد ھمۀ می دانند کھ خود آن ھا مراقب حفظ جان شما باشند، زیرا اگر حادثھ ای 
و . و برایشان سنگین تمام خواھد شد. علت چھ بوده و مردم بھ حمایت شما بر خواھند خاست

اگر این کار را نکردید، دیر یا زود بھ ھر نحوی کھ شده آنھا مدارک و اسناد را از چنگ 
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امی کسانی کھ ظن ببرند شما در خواھند آورد و یا برای دستیابی و رد یابی آنھا، بھ سراغ تم
و باز یادآور شدم . »و یا مشکوک شوند خواھند رفت و بھ حساب شما و آنھا خواھند رسید

 کھ
علیرغم این امر تجربھ شده باز ھم آقایان موسوی و کروبی و بھشتی و دیگران کھ خود «

عات و بھتر از ھمھ، از دستگاه قضائی کشور آگاھی دارند، باز ھم با اعالن بخشی از اطال
داده ھای خود بھ این امید کھ کمیتۀ حقیقت یاب و یا دستگاه قضائی بھ این مسائل رسیدگی 
کرده و حق را بھ حقدار برساند، عرضھ داشتند و از مجلس شورا، رئیس مجلس خبرگان 
رھبری، دستگاه رھبری و قوۀ قضائیھ خواستند کھ بھ این امر رسیدگی کنند و بھ محض 

ی و آقای دکتر علیرضا بھشتی اعالن کردند کھ اسناد و مدارک و شواھد اینکھ  آقای کروب
بسیاری از جنایات واقع شده و کشتھ ھا و تجاوزھای جنسی دارند، بالفاصلھ بھ جای 
رسیدگی، بھ دفتر آقای کروبی و حزب اعتماد ملی و روزنامھ اعتماد ملی جھت بدست 

ک و مھر کرده و ھرچھ آنجا بوده است را آوردن آن اسناد و مدارک ریختند و سپس آن را ال
با خود بردند و عالوه بر این باز بھ منظور دستیابی بھ اسناد و مدارک بھ مرکز ستاد 
انتخاباتی آقای میر حسین موسوی  ریختھ و مدارک آنجا را با خود برده و سپس آنجا را نیز 

تا شاید اسناد جنایات را  الک و مھر کردند، و شبانھ بھ منزل دکتر علیرضا بھشتی ریختھ
بھ این ھم اکتفا نکرده خود ایشان را بھ زندان گسیل . بدست آورده و مانع انتشار آن شوند

امنیتی جمھوری  - داشتند تا شاید در آنجا و با آن شگردھایی کھ فقط از مأمورین اطالعاتی
ً   اسالمی بر می آید، ایشان را از ادامۀ کار باز دارند و اگر احیانا  تی غشان برید، او را وادار بھ                                                              

بعد از اینکھ از جملھ، بھ علت مواضع غلطی ). ٧٨٣(» توبھ و یا بھ پابوس رھبر بکشانند
، مردم »اجرای بی تنازل قانون اساسی«و یا » بازگشت بھ دوران طالیی امام خمینی«نظیر
مروز و آقایان موسوی و کروبی نھ تنھا تا ا رکت ایستاده و جنبش را خواباندنداز ح

نتوانستھ اند کھ صدایشان بھ جایی برسد،  بلکھ آن اسناد و مدارک ھم از کارآرایی، انداختھ 
 .  و یا بخشھایی از آن بھ نوعی از بین رفت شد

   دیکتاتوری تغییر برای گیری بکار درست، روش - ب  
 

مقالھ تحت اینجانب برای بیرون رفتن از دیکتاتوری، آنچھ بھ تجربھ یافتھ بودم را در دو  
نوشتھ و منتشر شد،  ٩۶در شھریور» راه حل برون رفت از دیکتاتوری و استبداد« عنوان
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کسانی کھ بھ دنبال جستجو « اما مختصر اینکھ). ٧٨۴(و اکنون ھم در سایت موجود است 
و یافتن راه حلی مشخص برای رسیدن بھ دموکراسی بھ معنای درست کلمھ ھستد، قبل از 

ص کنند کھ بینش راھنمایشان، قدرت است و یا آزادی؟ آیا اصل را آزادی ھر چیز باید، مشخ
می دانند و یا قدرت را؟ و یا باز ھم ملموس تر، برای خود بھ دست آوردن بخشی از قدرت 

ً                                             و ثانیا  بھ چھ روش و منشی می خواھند این تغییر، ایجاد » !را متصور ھستند، و یا خیر؟        
ت، از طریق نوعی از کودتا، و یا از طریق نوعی از قدر مسلم اینکھ تغییر حکوم. شود

تجربھ . روش ھای خشونت آمیز، مطلوب نخواھد بود و ما را بھ دموکراسی نخواھد رساند
تنھا راه باقی مانده، تغییر حکومت از طریق شرکت آحاد . بھ وضوح این را نشان داده است

کھ امید بھ این نوع  مبارزه  در. خشونت است مردم در یک مبارزۀ مستمر و طوالنی و ضد
برقراری دموکراسی از آن می رود، طبیعی است کھ با تغییر بسیاری از روش ھا و منش 

و با مبارزه ای طوالنی و مستمر،  ضی از ساختارھای اجتماعی و سیاسیھا و تغییر بع
نظر بھ اینکھ بکار بردن ھر نوع خشونتی از نظر جامعھ و جھانیان، . ممکن می شود

لی نابخردانھ است، این خواست رژیم ھا است کھ جنبش را بھ طرق مختلف وادارکنند عم
کھ بھ خشونت روی آورند، تا رژیم تحت عنوان دفاع از تمامیت ارضی کشور، امنیت، 

البتھ ھمچنانکھ گفتھ شد، . ،  بتواند آن نھضت را سرکوب کنند...حقوق و آزادی ملت و
 گیری قدرت و زور و سبعیت می بیندخود را در بکارھمیشھ رژیم  خود کامھ، حل مشکل 

و لذا بوسیلۀ نفوذی ھای خود، دست بھ خشونت می زند، و بھ جمع برافروختھ در درون 
وقتی رژیم خشونت بکار می برد، و ما را قلع و قمع می کند، پس چرا : جنبش القا می کند

 .         ً                   ما متقابال  دست بھ خشونت نزنیم
بر آگاه کردن قشرھای مختلف مردم بھ حقوق و آزادی خود در  این راھکار و روش کھ   

زمینھ ھای مختلف و طول زمان استوار است، ھدف ھم قدرتی  را جانشین کردن  قدرت 
آن ھم از راه . حقوق و آزادی و عدالت استبلکھ بھ دست آوردن و استیفای . تدیگر نیس

منطقھ ای و جھانی کھ ما  در وضعیت و شرایط. و روشھای مسالمت آمیز و ضد خشونت
نخواھد در آن قرار داریم و ھمچنین شرایط کشور، بھ تبل براندازی کوبیدن شعار مناسبی 

بکار شد کھ ھرچھ بیشتر خشونت و سبعیت مشروعیت می بخبود و کم و زیاد بھ رژیم 
ببرد چونکھ حرفش در برابر افکار عمومی داخل و خارج از کشور، حفظ و حراست از 

ارضی و کیان کشور است و لذا روش خشونت راه بھ جائی نخواھد برد و معضلی  تمامیت
نظر بھ اینکھ ھدف رسیدن بھ آزادی و حقوق خویش کھ . بر معضالت کشور خواھد افزود
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 و نزد افکارعمومی جھانیان ھم از اعتبار بی بدیلی برخوردار است مورد قبول آحاد ملت 
    ِ                                         امور  در دسترس و امکان پذیر واجد اھمیت است کھ  شناسائی ساز و کار و  لذا می باشد

  . باید آن ھا را شناسائی کرد و برای عمل بھ خود و مردم نشان داد
آگاه کردن مردم بھ حقوق و آزادی خدادادی خویش راھکاری است کھ متضمن ھر دو     

ش، آنھا نتیجھ است یعنی اینکھ اگر بر اثر آگاه کردن و شدن مردم بھ حقوق و آزادی خوی
اقدام بھ استیفای حقوق وآزادی خود کردند، و حکومت در اثر این مبارزه مستمر بھ 
خواستھ ھای بھ حق مردم پاسخ مثبت داد، کھ چھ بھتر و مردم بھ حقوق خود رسیده اند، 

حکومت ! دعوا ھم دعوای شخصی نیست، دعوا بر سر حقوق و آزادی است و اگر نھ
آزادی مردم ادامھ داد، و مردم ھم بھ مبارزه ادامھ دادند،  ھمچنان بھ مخالفت با حقوق و

نتیجھ این کھ حکومت بر اثر فشار مردمی در تنگنا قرار گرفتھ و در نھایت متالشی و در 
ل ایجاد و تغییر مورد قبو واھی انقالب بھ وقوع خواھد پیوستحقیقت چھ بخواھی و چھ نخ

عدالت و حکومتی دمکراسی اولین و  بھ حقوق و آزادی و اما تا رسیدن . خواھد شد
مبرمترین عمل سازماندھی مردم است کھ نیاز بھ برنامھ کوتاه و دراز مدت دارد کھ جای 

  .  بحث آن اینجا نیست
از آنجا كھ ھیچ حركتى، بدون برنامھ و سازماندھى، بھ نتیجۀ مطلوب نخواھد رسید، و    

. ، و باید دست بھ خلق و ایجاد آن زدسازماندھى، خودجوش و از زیر بوتھ بدست نمی آید
ِ                  حال اگر ما برنامھ و سازماندھى در خور آزادى و استقالل انسان از بند  بندگى انسان، از                                                                 

كھ در بستر زمان در ش براى حركت ھا، حوادث، و وقایعى انسان را داشتھ باشیم و از پی
ى و سازماندھى شده شرف وقوع ھستند و یا در آینده بوقوع خواھند پیوست، برنامھ ریز

كند، و در غیر اینصورت، بھ تحمیق و تخریب   باشد، نتیجھ بھ سمت دلخواه میل مى
الجرم، سازماندھى و خلق و ایجاد سازمان، اصلى انكارناپذیر است و ھیچ  .پردازد مى

و نگاه بھ سازمان از این . سازمان و تشكیالتى نیز بدون رھبرى و ھدایت، متصور نیست
ركن اصلى سازماندھى نیز . ى رھبرى و ھدایت حركت ھا بسمت ھدف ھاى معینمنظر، یعن

پیوندند و موج ھا بصورت ھاى  چون حركت ھا ھمیشھ بوقوع مى . كادر رھبرى آنست
خیزند، وجود سازمان و رھبرى براى آنست كھ بھ مھار موج ھا و طوفان  گوناگون بر مى 

بھ نظر می رسد کھ دو دستھ، مانع بر سر  .ھاى برخاستھ، در جھت ھدف دلخواه، بپردازد
اول، سلطنت طلبان کھ دخیل بھ درگاه خارجی : د، و از عوامل ماندگاری رژیمراه قرار دار

در این راستا آقای دمحم رضا نیکفر در مقالھ ای کوتاه، اما . ھا و بویژه آمریکا بستھ اند
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وق اعقاب رژیم سلطانی کلید حل بحران در گاو صند« گویا و بھ حق، عنوان کرده کھ
وی بھ صراحت بھ رضا پھلوی ھشدار می دھد کھ از اعمال شو . »سرنگون شده نیست

ای است کھ خود را طبقھ حاکمھ بر حق  شوی شاھزاده نمایش عده « .منشانھ، دست بردارد
دانند از مسند قدرت رانده شوند  خواھند حاکمانی کھ اشغالگرشان می   دانند، و می ایران می 

ای  فاقد کارنامھ . البتھ خودشان شھامت و قدرتش را ندارند. و آنان آقا و ارباب مملکت شوند
روایی  در دنیای مجازی فرمان . دلی عملی با مردم ھستند  از شجاعت و شناخت جامعھ و ھم

مدام خواھان فشار بیشتری ھستند، بھ . کنند و در واقعیت امیدشان بھ نیروی خارجی است می
را برانند و برای طبقھ حاکم برحق فرش قرمز " گران اشغال "د کھ مردم برخیزند و این امی

 ).٧٨۵(» پھن کنند
با چشم  .سلطنت طلبان، نباید از تاریخ تجربھ بیاموزند کھ نباید آلت دست بیگانگان شد  

ای در تاریخ، بھ قول  سابقھ  خود ندیدند کھ  پدر و پسر چگونھ و با چھ خفت و خواری بی 
و پھلوی طلب ھا از خودشان خودشان، بھ بیرون از کشور  پرتاب شدند؟ نباید رضا پھلوی 

کھ آقای رضا پھلوی، چھ استعداد و توانایی، علم و دانش و ابتکاری دارد، کھ  بپرسند
آید کھ دو کودتا برضد ملت ایران و بھ نفع  ای می  از خانواده « دیگران ندارند؟ جز اینکھ او

و از اعمال او ھم ). ٧٨۶(» اند  این خانواده عامل بیگانگان شده. است  جام دادهبیگانگان، ان
آشکار است کھ بر ھمین آبشخور می رود و ھمچنان بیگانھ پرست و البتھ دیگران این را 

شاید بر او حرجی نباشد، ولی این سلطنت طلبان نباید از . در کارنامۀ خانوادگی خود ندارند
 د کھ آلت دست بیگانگان شدن، چھ خفت و خواری، ببار می آورد؟تاریخ تجربھ بیاموزن

نظیر جای بسی خفت و خواری است کھ بعضی از افراد بی مایھ و اصل و نسب، بھ کسی 
ی اگر دستش برسد، و دروغگویی، دست ھمھ را از پشت بستھ، و حتھرزگی ترامپ کھ از 
حریم از چنین کسی تقاضای ت خودش ھم رحم نمی کند، نامھ می نویسند و بھ ناقدین بھ

 .و از او می خواھند کھ با قدرت او بھ پست و مقامی برسند ھای شدید ملت ایران می کنند
ھم سلطنت . گروه دومی ھم کھ باید از تاریخ، تجربھ بیاموزند، مجاھدین خلق ھستند   

د، ی بینزیرا وقتی ملت ایران م. تندطلبان و ھم مجاھدین، از عوامل ماندگاری رژیم ھس
از گفتنش ھم شرم دارد، حال  آدمیاد خود چنین و چنان کرده و می کند کھ گروھی کھ با افر
با کمک آنھا، واضح بگویم با جنگ و بعضی ار دستیارنش می خواھند  اینھا از ترامپ

اقتصادی و حملۀ نظامی، کشور را بھ دست آنھا بسپارند، طبیعی است کھ مردم در این 
خارجی ھا از چنین گروه ھایی بعنوان گروه فشار . م خواھند ایستادصورت پشت سر رژی
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استفاده کرده و می کنند و ھرگز اگر ھم بتوانند، کشور را بھ دست چنین گروه ھایی کھ در 
با تجربھ و دید من، از این دو دستھ، در دست  . کشور خود منفور ھستند، نخواھند سپرد

و خود از عوامل ماندگاری رژیم،  استفاده می شود مل فشار بر رژیمخارجی ھا، بعنوان عا
  .ھستند

بعضی ھا از روی ناآگاھی، بیسوادی، بی اطالعی و بی تجربگی و مھمتر از اینھا منافع   
شخصی و گروھی، چنین بھ مردم و خود القا می کنند کھ بدون کمک خارجی ممکن نیست 

م پول گرفت و بھ کار مبارزه با و باید از خارجی ھکھ دموکراسی در کشور بر قرار کرد 
کھ ھیچ این امر بدیھی پذیرفتھ است رق وطن داشتھ باشند،      ِسان ا اگر چنین ک. رژیم پرداخت

کشوری محض گل روی ما، پول مالیات کشورش را مجانی در اختیار نمی گذارد و از بابت 
   .این بذل و بخششھا ھدفھای خاص کشور را تعقیب می کند

ام کھ دخالت دادن بیگانگان در امور داخلی کشور، از مھمترین  ھ و نوشتھ بارھا گفتمن    
اگر ملت ایران از دخالت نکردن بیگانگان در امور کشورشان . عوامل ماندگاری رژیم است

 وخواھند بود  مطمئن شوند، خود توانا بھ استیفای استقالل و آزادی و حقوق خود
آزاده  دید من، تنھا وظیفۀ ملت ھایاز . کنند ر میبر قرا ایران را در واقعی نسبی جمھوری

و  و ھمچنین رسانھ ھای آزادی خواه و عدالت طلب جھانو بشر دوست و عدالت خواه 
است کھ صدای حقوقمداری، عدالتخواھی، استقالل طلبی و آزادی خواھی ملت بشر دوست 

چھرۀ واقعی رژیم را د می تواننایران را بشنوند و بھ گوش ھمھ برسانند، افزون بر اینکھ 
 یروشنگر. کنند با اطالعات و داده ھای درست و نھ دروغ ھای دلخواه خود بر مال ھم 

آزادیخواھان و بشر و بخشی از این وظیفھ با  نقش تعیین کننده ای در تغییر رژیمی دارد
کشورھای دیگر میسر است و آزادیخواه و بشر دوست جھان در رسانھ ھای دوستان و 

 ملت ایران و ھر ملتی کھ بخواھدزمانی مؤثر واقع خواھد شد کھ ھدف کمک بھ  این ھم
و یا بھ دست  و نھ ھدف از این طریق حفظ باشد حقوق و آزادی خود را بھ دست آورد 

زی البتھ این روشنگری ھم بھ برنامھ ری. ھمین و بس .کشور خود ی برایمنافعآوردن 
و در جای دیگر باید بھ آن  بحث آن اینجا نیستدقیق و حساب شده ای نیاز دارد کھ جای 

 .پرداخت
کھ در وقوع انقالب و پیروزی ھر انقالبى، بدون  باز یادآور می شود،  ،کتاب در پایان     

بعضی ھا از روی ناآگاھی، بیسوادی، بی اطالعی و بی تجربگی و مھمتر از اینھا منافع 
ند کھ و یا اینکھ بدون کمک خارجی شخصی و گروھی، چنین بھ مردم و خود القا می کن
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و باید از خارجی ھم پول گرفت و بھ کار .ممکن نیست کھ دموکراسی در کشور بر قرار کرد
ً                   اگر چنین کسان ارق وطن داشتھ باشند، حتما  این نکتھ بدیھی را . مبارزه با رژیم پرداخت                                        

ختیار نمی بداند، کھ ھیچ کشوری محض گل روی ما، پول کشورش را مجانی در ا دبای
 .گذارد و از بابت این بذل و بخششھا ھدفھای خاص کشور را تعقیب می کند

عوامل خارجی، نقش داشتھ و دارند و  - ٣مردم، و  - ٢رژیم حاکم،  - ا: شک سھ عامل مھم
کسانی کھ با ھدف ھای خاصی  .انقالب اسالمی ایران ھم مستثنی از این سھ عامل نیست

و دگراندیش، پنھان می کنند و با این معیارھای دوگانھ و خود را در پشت پردۀ روشنفکر 
با پندارھای ساده انگارانھ بھ عوام فریبی می پردازند، آیا بھ خود و ھمۀ اقشار ملت خود 
توھین نمی کنند کھ خواستھ ھای قریب بھ اتفاق تمامی سیاسیون، احزاب، دستھ ھا، گروه 

و آن را بھ پیروزی رساندند را نا دیده می ھا و اقشار مردمی کھ در انقالب شرکت کردند 
می دانستیم برای چھ انگارند و آن را انکا  می کنند؟ و القا  می کنند کھ نمی دانستند و یا ن

از این بھ بعد ھم در بھ ھمین پاشنھ خواھد چرخید، و در  کھ در این صورت انقالب کردیم
و ھر نسلی، نسل  آن خواھیم ماند ناشی از دایرۀ تسلسل جھالت و نفھمی و ندانستن و درد

خود و یا نسل گذشتھ را جاھل و نادان فرض می کند کھ این بسیار برای جامعھ و ترقی و 
شما بھ جای . ، متصور نیستزیرا کھ ھیچ آینده ای بدون گذشتھ. تعالی اش، خطرناک است

ود و دیگران، امد را برای خبھ دالیلی کھ موجب شد کھ انقالب بھ دیکتاتوری بیانج اینکھ
کنید، و از حقوق و آزادی خود و ملت و خواستھ ھای بھ حق ملتی کھ در انقالب روشن 

ِ                                  شرکت کرد، دفاع کنید و چھرۀ جنایتکار و غاصب  حقوق ملت را یکصدا بیش از پیش بر                                           
ھمگان و نسل ھای بعدی کھ در انقالب شرکت نداشتند، آگاه سازید، دائم این فکر غلط را 

ا سیر شده ید کھ مردم آن زمان نمی فھمیدند کھ چھ می خواستند و یا نفھم  و یکنمی  القا 
و بجای اینکھ با تحقیق و پژوھش جدی خود چھرۀ کسانی کھ با زد  بودند کھ انقالب کردند

و بند کمک رساندند کھ روحانیت سوار بر قدرت شود و آن را بھ انحصار خود درآورد را 
ست خورده و یا مردم دوران انقالب را شکست خورده بھ بازیابی نکنید، و خود را شک

و این  را با خود حمل می کنید درد شکست  شما ھمیشھ: ید، نتیجھ اش اینکھشمار آورد
درد را ھم بھ دیگران و نسل ھای بعد، منتقل می سازید و درد شکست ھم ھرگز از بین 

ن را مقصر، احمق و یا نادان نخواھد رفت و این درد منجر بھ این می شود کھ خود و دیگرا
ھمچنانکھ بعضی ھا کھ حتی خود در انقالب شرکت داشتند، امروز . بدانید، و یا فرض کنید

اما اگر بھ دالیل شکست و یا عواملی کھ باعث شد، انقالب بھ دیکتاتوری . چنین می گویند
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ما قادر خواھید روی آورد را تحقیق و بازیابی کنید، آن وقت آن درد از بین خواھد رفت و ش
بود کھ از نکات منفی آن تجربھ، دوری جویید و از نکات مثبت آن بھره برده و  برای 

  . ساختن آینده آن را بکار ببرید
  

 سخن نھایی نتیجھ یا و آخرین  
 

میان وابستگی شخصی بھ کشوری و  چراغ سبز دادن بھ او تفاوت : نکتھ قابل تعمق اینکھ
        ً                                           ی ضرورتا  با وابستگی ھمراه نیست، اما ممکن ھم ھست کھ مھمی موجود است کھ در دوم

  . در نھایت بھ وابستگی کشانده شود
ابتدا، فکر کردم کھ آن چھ را در این تحقیق طوالنی استنباط و برداشت کرده ام بھ عنوان 

اما در نھایت بھ این نتیجھ رسیدم کھ اظھارچنین . نظر نھایی و یا نتیجھ سخن یادآور شوم
و این از دو و یا برداشتی نزد خوانندگان و پژوھشگران قضاوت تلقی خواھد شد  استنباط

  :جھت امری ناپسند است
ھنوز ممکن است اسناد و مدارکی در  با وجودی کھ گفتنی ھا گفتھ شده است، اما :یکم 

آینده بدست آید و یا منتشر شود کھ در قضاوت اثر گذار باشد و حتی نتیجھ نھایی را تغییر 
  و دھد

قضاوت بر عھده خوانندگان است و ھر کسی با توجھ بھ اسناد و مدارک و تحلیل  :دوم 
اما تمامی سعی و . ھای ارائھ شده در این مجموعھ می تواند قضاوت خود را داشتھ باشد

                                ً                                                کوشش بر این بوده کھ مجموعھ نسبتا  مھمی از اسناد و مدارک، و رویدادھا و آنچھ را کھ 
با  دادن با کمک روش تحقیقی خود و با تطبیق توانستھ ام دریابم و خود شاھد بوده و یا

جمع آوری و در اختیار ھمگان قرارداده  ن شوم،ئمطم داده ھای دیگر از صحت آن ھا
رخداد  باره درافزون بر اینکھ قضاوت کردن  .شود، تا بھتر بتوانند خود بھ قضاوت بنشینند

علت از ذکر استنباط و برداشت نھایی خود دوری بدین  .نباید عجلھ کرد ،۵٧ عظیم انقالب
  . گزیده شد و داور نھایی ھم خداوند است

  ١٣٩٧دمحم جعفری لندن بھار 
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 یادداشت و نمایھ 
  
 منظور بھرام بھرامیان است - ١
 . ٢٨۵و  ۴١صدر، ص  خیانت بھ امید، ابوالحسن بنى - ٢
   ٢٢۶- ٢٣٠ نگاه كنید بھ ھمین كتاب، ص  - ٣
 .١٩٠ه تا زندان اوین، احسان نراقى، ترجمھ سعید آذرى، ص از كاخ شا - ۴
آقاى منتظرى در مورد حل مسئلھ گروگانھا و بھ ھنگام نزدیكى پایان ریاست جمھورى كارتر كھ - ۵

رسید و  مدت زمان ریاست جمھورى كارتر بھ پایان مى: ".... گوید مالقاتى با آقاى خمینى داشتھ مى
ز حزب جمھورى خواه آمریكا بھ سر كار بیاید، من بھ امام گفتم یكى از شد كھ یك نفر ا پیش بینى مى

در  - با فشارھاى دمكراتھا بر نظام شاه  - عوامل پیروزى انقالب ما این بود كھ یك فضاى باز سیاسى 
خواھم بگویم  من نمى. ایران بوجود آمد و كارتر در بھ وجود آمدن این این فضا خیلى نقش داشت

. گفت است ولى ما ھمان وقت كھ در زندان بودیم یكى از زندانیان با خوشحالى مى كارتر آدم خوبى
باالخره ھمین . شویم شود و ما از زندان آزاد مى آید و مشكالت حل مى مى) جیمى كارتر(جیمى جون 

ایجاد زمینھ باعث شد كھ نیروھا بتوانند فعالیت كنند و حداقل انقالب بھ سرعت و با خونریزى كمتر 
اگر در . پیروزى برسد، من بھ ایشان گفتم باالخره ما یك روز باید قضیھ گروگانھا را حل كنیم بھ

باالخره دموكراتھا در آمریكا بھتر . زمان كارتر و با ابتكار خود ما این كار حل بشود خیلى بھتر است
ارھاى یھودى ھا بیشتر با اسرائیل نزدیكند و سرمایھ د جمھورى خواه. ھا ھستند از جمھورى خواه

هللا  خاطرات آیت. گویید ما خبر نداریم ھا كھ شما مى از این غیب: امام گفتند. بیشتر در آنھا نفوذ دارند
 ٢٢٣، ص ٢٠٠١منتظرى، انتشارات انقالب اسالمى، فوریھ 

نفره كھ  ۵رشیدى مطلق نام مستعار است و طبق اطالعات بدست آمده، این مقالھ وسیلھ یك ھیئت  - ۶
 . تھیھ و تنظیم شده است... داریوش ھمایون، ھویدا نخست وزیر، نیكوئى، پاكروان و: از عبارتند

هللا پسندیده برادر بزرگ آقاى خمینى، جد اعالى آنھا ھندى و از اھالى  طبق مصاحبھ آقاى آیت - ٧
است كھ از سادات بوده و در كشمیر سكونت " سیددین علیشاه" جد اعالى ما: " كشمیر بوده است

جد بزرگ حضرتعالى در آنجا : گفت البتھ یكى از دوستان ما كھ از آنجا آمده بود، مى... شتھ استدا
پدربزرگ امام، فرزند سیددین علیشاه كھ جد من و ... شھید شده و جزو شخصیتھاى روحانى آنجاست

مد مرحوم سید اح. بوده است" سید احمد ھندى"باشد كھ معروف بھ  مى" سید ھندى"حضر امام است 
آید و در  مى) كربال و نجف(ھجرى قمرى از كشمیر بھ عتبات  ١٢۵٠و  ١٢۴٠ھندى بین سالھاى 

مرحوم سیداحمد جد ما و حضرت امام خمینى ... كند نجف اشرف با بعضى از افراد آشنایى پیدا مى
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شمسى بر حسب نظر و تقاضاى  ١٢١٧ - ھجرى قمرى  ١٢۵۴فرزند سید دین علیشاه حدود سال 
از ." مین و باالخص یوسف خان فراھانى از عتبات عالیات نجف بھ خمین مسافرت نمودهزائرین خ

و شماره  ٢۶، ص ٨۴ماھنامھ پاسدار اسالم، دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیھ قم، سال ھفتم، شماره 
 ، تحت عنوان تاریخچھ خاندان حضرت امام از زبان آیت هللا پسندیده ٢٨ص  ٨٩
 ، مقالھ ایران و استعمار سرخ و سیاه١٣۵۶دیماه  ١٧العات، پاورقى روزنامھ اط - ٨
 ، از ھمین نویسنده١٣۶و جلد دوم ص  ٣٣٣- ٣٣١كتاب اوین، جلد اول، ص  - ٩

 .    ١٠٧و ١٠۶و ١٠۵و ١٠۴ھاى  روزنامھ انقالب اسالمى در ھجرت شماره - ١٠
منابع مختلف، شمار . دھد رقمھاى گوناگونى را نشان مى »جمعھ سیاه«آمار منتشره از كشتار  - ١١

اما آمار بنیاد شھید، بنا بر احصاء عمادالدین . اند نفر ذكر كرده ٢٢٠نفر تا  ١١٢كشتھ شدگان را از 
 - بررسی انقالب.(نفر است ٨٨) جمعھ سیاه(شھریور یا  ١٧باقی کل شھدای تھران در روز

 .)۴٣١عمادالدین باقی ص 
 شھریور ١٧ى در مورد كشتار روز آقاى خمین ۵٧/۶/١٨نگاه كنید بھ اعالمیھ  - ١٢
 .خواھر صادق طباطبایى ھمسر آقاى احمد خمینى است - ١٣
آقایان حسین كاشفى، رضا خجستھ و محمود : ھیئت مدیره انتخابى جدید عبارت بودند از - ١۴

كھ از این سھ نفر، آقاى كاشفى مسئول بازسازى نیروى انسانى در شركت نفت شد، آقاى . موحدیان
دیان در جھاد سازندگى اصفھان مشغول كار گردید و آقاى رضا خجستھ بھ یزد رفت و محمود موح

  .بھ ا داره كارخانھ بافندگى خودشان در یزد پرداخت و در ھیچ كار دولتى و یا انقالبى شركت نكرد
  . ٧٠، ص  ٣خاطرات دکتر ابراھیم یزدی، ج  - ١۵
  .ھمان سند - ١۶
 .٢١٣ھمان سند، ص  - ١٧
كرد و با یك خانم  سگرى یكى از دانشجویانى بود كھ در فرانسھ تحصیل مىآقاى مھدى ع- ١٨

وى یكى از اعضاء حزب مردم ایران و از دوستان آقاى دكتر كاظم . فرانسوى ازدواج كرده بود
آقاى مھدى عسگرى بعد از . سامى بود و آقاى دكتر سامى و دوستانش سازمان جاما را بنیاد نھادند

ت و مقامى نگشت و بھ زادگاه خود مشھد رفت و در آنجا بھ كار كشاورزى انقالب دنبال ھیچ پس
 .پرداخت

 ١۶صدر، حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  بنى - ١٩
 ٢٠١- ٢٠٠، ص ٢٠٠١خاطرات آقاى منتظرى، انتشارات انقالب اسالمى، فوریھ  - ٢٠
 نگاه كنید بھ اسناد نھضت مقاومت ملى از انتشارات نھضت آزادى - ٢١
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 ١٢٩-  ١٣٠، ص ۵٩و سند شماره ...، مقدمھ١٠صدق، شماره انتشارات م - ٢٢
  ۴١- ۴٠، ص ١٠انتشارات مصدف، شماره  - ٢٣
 ۵٨، سند شماره ١٢۵، ص ١٠انتشارات مصدق، شماره  - ٢۴
براى اطالع از كم و كیف این برخوردھا و مكاتبات مبادلھ شده بین دكتر مصدق و ھیئت  - ٢۵

نگاه كنید بھ ... و سازمانھاى دانشجویى عضو جبھھ واجرائى جبھھ ملى و شوراى جبھھ ملى دوم 
 .، مكاتبات مصدق تالش براى تشكیل جبھھ سوم١٠انتشارات مصدق شماره 

 ١٨، ص ١٠انتشارات مصدق، شماره  - ٢۶
 ١٩- ١٨، ص ١٠انتشارات مصدق، شماره  - ٢٧
 ٧۶- ٧۴، ص ١٠انتشارات مصدق شماره  - ٢٨
 ٨٨، ص ١٠انتشارات مصدق شماره  - ٢٩
 ...صدر، حسن حبیبى، تقى زاده، ابراھیم یزدى، مصطفى چمران، كارگشا و بنى: قایانآ - ٣٠
 .ھاى لندن بودند پیشنھاد كننده دكتر تقى زداده و بچھ: نویسد صدر مى آقاى بنى - ٣١
 .این شبكھ بعدھا بكار توزیع پیام مجاھد پرداخت - ٣٢
حبیبى و كار چاپ بعھده دكتر كارگشا صدر و آقاى  در انتشارات مصدق كار اصلى با آقاى بنى - ٣٣

بعد ھر دو آنھا بھ ایران رفتند و كار چاپ را دیگران عھده گرفتھ و امور مالى آن ھم با . و ھوشى بود
 .صدر بود آقاى بنى

  دفاعیات مھندس بازرگان در دادگاه تجدید نظر، نقش مدرس، زور علیھ عقیده و طلوع انفجار - ٣۴
٣۵ -   

United Muslem Student Organizations   
بھ بعد ارگان  ١۵مكتب مبارز ارگان اتحادیھ انجمنھاى اسالمى دانشجویان در اروپا و از شماره  - ٣۶

شماره از آن انتشار پیدا  ٢۵اتحادیھ انجمنھاى دانشجویان در اروپا، آمریكا و كاناداست و تا انقالب، 
 .كرد و بعد از انقالب ھم تعطیل شد

اى انتشارات مصدق كھ در شھر ھامبورگ انبار شده بود و در اختیار آقاى مقدارى از كتابھ - ٣٧
. صدر بھ من خبر داد و گفت كھ كتابھا را بھ جاى دیگرى منتقل كنم بود، بعدھا آقاى بنى  زاده قطب

اینجانب باتفاق آقاى منوچھر كریمى كھ در شھر بوخوم مشغول تحصیل بود فولكس واگن استیشینى 
  .از بوخوم بھ شھر ھامبورگ رفتھ، كتابھا را بھ چند شھر دیگر منتقل كردیمكرایھ كردیم و 

این آیھ قرآن، درست ھمان آیھ است كھ سازمان مجاھدین آرم خود را با آن مزین كرده بود و  - ٣٨
 .جزو بخشى از آرم مجاھدین بود
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ودیم، در شھر  زاده ب ناطقى كھ در ارتباط با آقاى قطب) اسماعیل(اینجانب و آقاى امیر  - ٣٩
Krefeld كردیم و آن منطقھ پیام مجاھد را وسیلھ پست بھ آدرسھایى كھ در اختیار داشتیم ارسال مى .

. سئوالھایى برایم مطرح شد. بعد از ارسال چندین شماره كھ اینجانب در توزیع آن شركت داشتم
دل شدن چندین نامھ بین بعد از ردوب. زاده ارسال كردم سئوالھا را از طریق نامھ براى آقاى قطب

ھا و  دفترچھ آدرس. اى دریافت كردم كھ در آن گفتھ شده بود زاده، سرانجام نامھ اینجانب و آقاى قطب
وسایل توزیع را ھر چھ ھست بھ آقاى محمود فضلى نژاد تحویل دھید كھ اینجانب ھمھ را تحویل دادم 

 .گیرى كردم و از كار توزیع كناره
سر این كھ روزنامھ و نشریات چھ گروھھایى بھ معرض نمایش گذاشتھ شود،  اختالف ابتداء بر - ۴٠

 .بھ وجود آمد و بعد از آن مسایل دیگر مطرح و كار باال گرفت
 است تولیتابولفضل  طاھره، خانم مرحوم  - ۴١
در تشییع جنازه مرحوم دكتر شریعتى، حبیبى گفت من از طرف «: صدر نوشتھ اند آقاى بنى - ۴٢

او بود كھ بھ اینجانب گفت نام را عوض كرده . از عضویت ھیئت امناء بنیاد استعفاء كردم خود و شما
 . »اند ثبت داده... او و دكتر یزدى و بنام صدر و فرزند 

 ۴٩صدر، حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  بنى - ۴٣
 هللا خویى درست روزیكھ بھ مناسبت انفجار حزب جمھورى اسالمى سخنرانى با مرحوم آیت - ۴۴

خواھد، آنھایى كھ انگشتر دست  بكشید ما را، اسالم خون مى «: كرد، تسویھ حساب كرد و گفت ىم
و منظورش از انگشتر این بود كھ وقتى فرح پھلوى بھ نجف رفتھ بود، انگشترى بھ » ...كنند مى
 .هللا خویى داده بود و وى آنرا گرفتھ و بھ دست كرده بود آیت
صدر ریاست جمھور،  در مقام نصیحت بھ آقاى بنى ۵٩واخر سال آقاى احمد خمینى در سال ا - ۴۵

دید كھ یك روزى  نھ آقاى خمینى خوابش را مى: اى با حضور تعدادى از ھمكاران وى گفت در جلسھ
صدر خواب ریاست  بنى رھبر ایران بشود و ھمھ كشور در اختیار مطلق وى قرار بگیرد و نھ آقاى

ست آمده است نباید فرصت را از دست داد و باید محكم اینھا را پس حاال كھ اینھا بد. جمھورى را
 .چسبید و نگھ داشت

، صحیفھ نور، جلد ۵٧/٨/١۵، تاریخ )توزیھا(مصاحبھ آقاى خمینى با خبرنگار روزنامھ یونان  - ۴۶
 .٢۵، ص ٣

، ۵٧/١٠/٧مصاحبھ آقاى خمینى با دكتر جیم توكلررفت استاد دانشگاه روتكرز آمریكا، تاریخ  - ۴٧
 ١٠٧ -  ١٠٨، ص ۴صحیفھ نور، ج 

 ٢٧٢، ص ۴، صحیفھ نور، جلد ۵٧/١١/٨سخنرانى آقاى خمینى در تاریخ  - ۴٨
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 .٣٩١و  ٣٩٠صدر، ص   خیانت بھ امید، ابوالحسن بنى - ۵٩
 .٢٢٧، ص ١صحیفھ نور جلد  - ۵٠
و  ھاى مختلف آن كار كرده اشخاصى ھم بودند كھ در رابطھ با حكومت مردمى و مؤلفھ - ۵١
قیقاتى انجام داده بودند و براى رھایى از حكومت شاھنشاھى و بریدن از سلطھ خارجى و تح

وابستگان داخلى آن برنامھ ھایى تدوین كرده بودند، اما داشتن و جمع بودن شرایط رھبرى در یك 
  .زمان یك امر است و برنامھ داشتن امرى دیگر

 .۴۴۵، ص٢گان، ج شصت سال خدمت و مقاومت خاطران مھندس مھدی بازر - ۵٢
و صحیفھ نور، مجموعھ  ١۵/ ۵٧/١٢و  ١۶ھاى یومیھ مورخ  نگاه كنید بھ روزنامھ - ۵٣

 .١۵٧و  ١۴۶، ص ۵رھنمودھاى امام خمینى، جلد 
 نھضت آزادى - ۵۴ 

 از گفتگوى اینجانب با آقاى امیرانتظام در زندان اوین - ۵۵
ده و نیز با ھمین مضمون، آقاى بختیار در بھ نقل از گفتھ مرحوم امیر حسین پوالدى براى نگارن - ۵۶

 .آن را ذكر كرده است"  یكرنگى"كتاب 
در پاسخ بھ دانشجویى كھ پرسید چرا شما وسیلھ شدید كھ آقاى " پاسخ و پرسش"در جلسھ  - ۵٧

 .خمینى بر اریكھ قدرت سوار شود، آقاى مھندس بازرگان اینطور پاسخ داد
 .۴۵۶ر، ص صد خیانت بھ امید، ابوالحسن بنى - ۵٨
 ۴۵٨صدر، ص  خیانت بھ امید، ابوالحسن بنى - ۵٩
بھ او پیشنھاد شد كھ حكومت اسالمى را طرح كند و  ١٣۴٧در سال : نویسد صدر مى آقاى بنى - ۶٠

و آقاى ) ٣٢۶ -  ٣٢٧خیانت بھ امید، ص (متعاقب آن آقاى خمینى درس والیت فقیھ را مطرح كرد 
بھ  ۶۶یا  ۶۵گى كھ چاپ نشد و بصورت پلى كپى در سال منتظرى نیز در مصاحبھ با كیھان فرھن

را او در ھمان ) والیت فقیھ(طور محدود پخش گردید مدعى بود كھ پیشنھاد طرح حكومت اسالمى 
طرح والیت فقیھ بھ معناى زعامت و رھبرى سیاسى از مال احمد .. سالھا بھ آقاى خمینى داده است

 .از او اقتباس كرده است" نى نیز عیناكھ آقاى خمی. است) ق. ه ١٢۴٨م (نراقى 
نوشتھ شده است بدون اینكھ نویسنده آن مشخص شده  ١٣٢٠كتاب كشف اسرار بعد از شھریور  - ۶١

در زبانھا افتاد كھ این كتاب را  ۴٢در سال . اى نوشتھ است باشد فقط معلوم است كھ آنرا سید طلبھ
آقاى اعدادى صاحب كتاب فروشى  ۴۴ -  ۴۵كتاب را دوباره در سال . آقاى خمینى نوشتھ است

جعفرى مشھد بطور قاچاق چاپ كرده بود و اینجانب كھ در آن زمان در روستاى سنگ بیت مشھد 
سپاھى دانش بودم و از مسئلھ اطالع حاصل كردم، پس از آشنایى با آقاى اعدادى مجلدى از آن كتاب 
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 .را از او خریدارى كردم
 ٢٧۴كشف اسرار، ص  - ۶٢
 ٢۵۴ن كتاب، ص ھما - ۶٣
 .، اطیعوهللا واطیعوالرسول و اولواالمرمنكم۵٩سوره نساء، قسمتى از آیھ  - ۶۴
 و اعدوالھم مااستعطعتم من قوه ومن رباطالخیل - ۶۵
 صدور انقالب با لشگركشى - ۶۶
 ١١٨، ص ٢٠٠١هللا منتظرى، انتشارات انقالب اسالمى، فوریھ  نگاه كنید بھ  خاطرات آیت - ۶٧
هللا  است و نقل قولى را از آیت ١٣۴٢خرداد سال  ١۵یسنده از آغاز نھضت، نھضت منظور نو - ۶٨

از این نقل قول و . گردد آورد بھ زمانھاى خیلى قبل از آن بر مى كاشانى در مورد آقاى خمینى مى
روزى . هللا كاشانى و از مریدان وى بوده است آید كھ آقاى خمینى پیرو آیت ھا برمى دیگر نقل قول

بعد از بحث و گفتگو . نفر از دوستان براى مشورتى در منزل رضا پسندیده خدمت وى رسیدندچند 
من ھمان زمان ھم پیرو این مرد مصدق بودم و آقاى خمینى پیرو . آقاى پسندیده گفت من چھ بگویم

 .سید كاشى بود
  ١٢ص  خمینی،والیت فقیھ حکومت اسالمی یا  - ۶٩
 ١٢ھمان مدرك، ص  - ٧٠
 ٢٣درك، ص ھمان م - ٧١
 ۴٩ھمان مدرك، ص  - ٧٢
 منظور از ما یعنى روحانیت و علماء اسالم - ٧٣
 ۵١، ص حکومت اسالمی یا والیت فقیھ خمینی  - ٧۴
و در اعتراض بھ برداشت رئیس  ۶۶والیت مطلقھ فقیھ كھ آقاى خمینى براى اولین بار در سال  - ٧۵

عنوان كرد، با این متن در تناقض  اى از حكومت اسالمى و والیت فقیھ جمھور وقت آقاى خامنھ
رساند كھ گفتار و كردار آقاى خمینى در این زمان بیانگر تام و تمام قدرت  آشكاراست و این مى

 .مطلقھ است ونھ دین
 ۵٣، ص حکومت اسالمی یا والیت فقیھ خمینی والیت - ٧۶
 ۶٠والیت فقیھ، ص  - ٧٧
 ۶۵والیت فقیھ، ص  - ٧٨
 ۶، ص ١٠٧٧۶، شماره ١٣۵٨ماه مرداد  ١۶كیھان، سھ شنبھ - ٧٩
مانند اطالعات و اسرار مرحوم احمد خمینى كھ بعد از فوتش، فرزندش حجت االسالم حسن  - ٨٠
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 . اى از اطالعات و اسرار را با خود بگور برد پدرم گنجینھ: گفت
  ٩٣صدر، حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  آقاى بنى - ٨١
 و ظھر آن ٩٢ھمان مدرك، ص  - ٨٢
 كردند؟ تند كھ حرفھاى دلش را بزند چرا مردم حاكیمت روحانیت را باور نمىگذاش اگر مى - ٨٣
 ١١٧و  ١١۶، ص ١٣۶٣انقالب ایران در دو حركت، مھندس بازرگان، چاپ سوم  - ٨۴
 ٩۴و  ٩٣متن كامل این پیام در صحیفھ نور، مجموعھ رھنمودھاى آقاى خمینى، ج دوم، ص  - ٨۵

 .آمده است
 ٣٢۴صدر، ص  سن بنىخیانت بھ امید، ابوالح - ٨۶
ھاى آقاى خمینى تحقیق كنند، قسمتھایى  ھا، سخنرانیھا و مصاحبھ كسانى كھ بخواھند روى نوشتھ - ٨٧

 یىرا كھ صاف و خالص نظریھ خودش است و با زبان و فرھنگ خودش بیان شده است، از قسمتھا
روشنى قابل كھ وسیلھ دیگران حك و اصالح شده و بھ صورت جھان پسندى درآمده است، بھ 

ً البتھ بخشى از مسائلى را كھ باید از زبان رھبران و رؤساى كشورھا جارى شود قبال  . تشخیص است                                                                           
رسانند، در صورتیكھ موافق متن آماده شده بودند آنرا  كنند و بھ اطالعشان مى برایشان آماده مى

لى ھمین قسمتھا با كنند، این عیب نیست و دھند و یا بیان مى امضاء و بنام خودشان انتشار مى
ً               دشان است كامال  قابل تشخیص استقسمتھایى كھ تراوش مغزى خو              . 

پوشیدن حقیقت خبرى و ظاھر كردن : از نظر اصطالح لغوى عبارت است از) توریت(توریھ  - ٨٨
 .غیر آن

 اراده چیزى كردن و غیر آن ظاھر كردن -  
 پنھان كردن حدیثى و ظاھر ساختن غیر آن -  
 ده كردن كھ مقصود غیر آن باشدچیزى را ارا -  
 آنست كھ متكلم خالف ظاھر كالم خود را اراده كند -  
 عبارتست از ابھام، یعنى استعمال لفظى كھ در آن دو معنى باشد، یكى نزدیكتر و دیگرى دور -  
 باید كھ توریھ كنند، یعنى در باطن و خاطر خود سخنى آرند تا از و چون ایشان را سوگند دھند، مى -  

 .نقل از لغتنامھ دھخدا) ١٨٠تاریخ قم، ص (سوگند بیرون آیند 
 ١مسائل و مشكالت نخستین سال انقالب، مھندس عبدالعلى بازرگان، ص  - ٨٩
 ۵ھمان مدرك، ص  - ٩٠
 ، مصاحبھ آقاى بازرگان ۵٧بھمن  ۴، چھارشنبھ ١٠۶٢١روزنامھ كیھان، شماره  - ٩١
 و ظھر آن ١٠۶صدر، حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  آقاى بنى - ٩٢
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جزوه متن مصاحبھ جمعى از دانشجویان مسلمان مقیم آلمان با رئیس جمھور دكتر سید  - ٩٣
 ٢و  ١انجام گرفتھ است، ص  ١٣۶٠مھرماه  ۶صدر كھ در تاریخ  ابوالحسن بنى

 ١۶۴سوره انعام آیھ  - ٩۴
 قرآن   - ٩۵
 ٣سوره انسان، آیھ - ٩۶
 ٢۵۶سوره بقره، آیھ  - ٩٧
 ١٧سوره عبس آیھ  - ٩٨
 ۶ -  ۵سوره علق آیھ  - ٩٩

 ٣و  ٢قرآن، سوره عنكبوت، آیھ  - ١٠٠
 ٣۴و سوره توبھ آیھ  ۶۴نگاه كنید بھ قرآن سوره مائده، آیھ  - ١٠١
بھ نقل از روزنامھ  ٢١٨، ص ١٩٩١حكمت و حكومت، دكتر مھدى حائرى یزدى، چاپ  - ١٠٢

 اب خبرگان والیت فقیھ، سرمقالھ انتخ١٣۶٨تیرماه  ١٩رسالت چاپ تھران، بھ قلم آذرى قمى، 
 ۵۴١نھج البالغھ، ترجمھ محسن فارسى، ص  - ١٠٣
 ۶قرآن سوره  انشقاق آیھ  - ١٠۴
 نگاه كنید بھ اسناد النھ جاسوسى - ١٠۵

 ١٩٠از كاخ شاه تا زندان اوین، احسان نراقى، ترجمھ سعید نراقى آذرى، ص   - ١٠۶  
ھا با دید منقى  ھم نسبت بھ این پروژهھاى ملى كھ چندان  بودند برخى از شخصیتھا و گروه - ١٠٧ 

 . كردند، اما جو غالب بھ آن سمت بود نگاه نمى
شاه در پاسخ بھ تاریخ از سرمایھ گذارى ایران و نفت دریاى شمال انگلیس پرده برداشتھ و   - ١٠٨ 

اى پیرامون مشاركت ایران در سرمایھ گذارى نفت شمال بھ مجلس  آقاى مھندس بازرگان نیز نامھ
  . ھنوز كھ ھنوز است این مطلب بى جواب مانده است. شت و از سرنوشت آن پرسیدنو
رضاشاه در طول سالھاى آخر حكومت خود، بھترین زمین ھاى كشاورزى ایران را غصب   - ١٠٩ 

گرگى در ایران پیدا شده كھ روزى چند كیلومتر : تقى زاده آن زمان كھ در برلین بود، گفت. كرد
 .شود ر نمىخورد و سی زمین مى

 ٩۶ -  ٩٣از كاخ شاه تا زندان اوین، احسان نراقى، ص  - ١١٠
 ٩۵ -  ٩۶ھمان مدرك، ص  - ١١١

 ١١٧و  ١١٨احسان نراقى، از كاخ شاه تا زندان اوین، ص   - ١١٢ 
 ٩۴از كاخ شاه تا زندان اوین، احسان نراقى، ص  - ١١٣
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 ٨٨۵- ٨٨۶، ص ٣زندگى شاه عباس اول، نصرهللا فلسفى، ج  - ١١۴ 
 ٨٨٣، ص ٣زندگانى شاه عباس اول، نصرهللا فلسفى، ج  - ١١۵
اما دراینجا فقط دوران پھلوى مد ... نظیر تنباكو، مشروطیت و برخورد ھمیشھ وجود داشتھ - ١١۶

 .نظر است
 ١١٨تاریخ معاصر، ج اول، دكتر سید جالل الدین مدنى، ص  - ١١٧
 . یت فقیھاز سخنرانى دمحمتقى فلسفى، واعظ مشھور دربار و وال - ١١٨
. متمم قانون اساسى تشكیل انجمنھاى ایالتى و والیتى پیش بینى شده بود ٩٢و  ٩١در اصول  - ١١٩

نظامنامھ انجمن مصوب دوره اول مجلس شوراى ملى، شرایط انتخاب شونده و  ٩و  ٧در مواد 
 - ٢. ه نداشتھ باشندباید متدین بھ دین حنیف اسالم باشند و فساد عقید - ١ :انتخاب كننده بھ قرار زیر بود

 .بانوان و نسوان از انتخاب شدن و انتخاب كردن محرومند - ٣. بھ قرآن مجید باید سوگند یادكنند
 جراید كشور متن تصویبنامھ را منتشر كردند ۴١مھرماه سال  ١۶در تاریخ  - ١٢٠
 آیات عظام شریعتمدارى، گلپایگانى، خمینى و نجفى - ١٢١
 ١۵۶ -  ١۵٧ص خمینى، سید حمید روحانى ، ج اول،  امامبررسى و تحلیل از نھضت  - ١٢٢
 ٢٢۴تحلیل و بررسى از نھضت امام خمینى، سید حمید روحانى، ج اول، ص  - ١٢٣
 ١٣۴١بھمن  ۴ھاى عصر تھران  روزنامھ - ١٢۴
  ١٣- ١٠، ص ۴١/١/١صحیفھ نور، جلد اول، سخنرانى آقاى خمینى در تاریخ  - ١٢۵
 ۵۶- ۵۴صحیفھ نور، جلد اول، ص  - ١٢۶
 ، مقدمھ از علینقى عالیخانى۴٨یادداشتھاى علم، جلد سوم، ص  - ١٢٧
 ، از مقدمھ علینقى عالیخانى٨۴یادداشتھاى علم، جلد اول، ص  - ١٢٨
 ١٧٠یادداشتھاى علم، جلد سوم، ص  - ١٢٩
 ١٧۴ھمان مدرك، ص  - ١٣٠
 ٣١٩و  ٣۵٢ھمان مدرك، جلد سوم، ص  - ١٣١
  ٧- ٢٨ن نراقى، سعید آذرى، ص از كاخ شاه تا زندان اوین، احسا - ١٣٢
 ١٨۶یادداشتھاى علم، جلد سوم، ص  - ١٣٣
 ٢٢٩ھاى علم، ج اول، ص  یادداشت - ١٣۴
 ٢۵۴یادداشتھاى علم، ج اول، ص  - ١٣۵
 ٣٣٧ھمان مدرك،جلد اول، ص  - ١٣۶
  ١٠١یادداشتھاى علم، ج سوم، ص  - ١٣٧
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شرکت  - نجاتی، مرداد، سرھنگ غالمرضا ٢٨جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای - ١٣٨ 
 ۴٨١، ص  -  ١٣۶۶ - سھامی انتشار

ً     گفت زمستان امسال عینا  مثل  مى) ى بى سى(امروز . رابى وضع اقتصادى انگلیسو دیگر خ - ١٣٩                      
) بى بى سى(شاھنشاه در برنامھ پانوراما، مخبر . زمستان بالفاصلھ بعد از جنگ دوم خواھد بود
یادداشتھاى علم، ج . ھ زودى بھ غار برخواھید گشتفرمودند كھ شما با این تنبلى و وضع اجتماعى ب

زد بھ راكفلر پیشنھاد كرد نفت  البتھ در ھمان حال كھ این حرفھا را مى ".٢٨٢ -  ٢٨١سوم، ص 
 .ایران را بخرند و در مخازن خالى شده آمریكا انبار كنند

 -  ٧٢ھر، ص شرایبر، ترجمھ عبدالحسین نیك گ - ژاك سروان  - تكاپوى جھانى، نوشتھ ژان - ١۴٠
٧۴  

 ٢٧٣- ٢٧٢یادداشتھاى علم، جلد اول، ص  - ١۴١
 ۶٧پاسخ بھ تاریخ، دمحمرضا پھلوى، ص  - ١۴٢
یادداشتھاى وى گویاترین سند روابط گسترده شاه با اسرائیل . نگاه كنید بھ یادداشتھاى علم - ١۴٣
 . است
 ١۶۶یادداشتھاى علم، ج سوم، ص  - ١۴۴
شاھنشاھى قرار دادند و سال  ٢۵٠٠رضا شاه را سال سال آغاز سلطنت دمحم ١٣٢٠سال  - ١۴۵

  . شاھنشاھى ٢۵٣۵شد سال  گذشت، مى سال از سلطنت او مى ٣۵كھ  ١٣۵۵
 Religion ist Opium des  Volkes: از گفتھ ماركس - ١۴۶
براى اطالع بیشتر نگاه كنید بھ كتاب از كاخ شاه تا زندان اوین، نوشتھ احسان نراقى، ترجمھ  - ١۴٧
و سخنرانى دكتر مھدى حائرى یزدى در بزرگداشت  ٢٢٩ -  ٢٢٢و  ١٨١- ١٩۶آذرى، ص   سعید 

 . ١٩٩١مرحوم صدیقى در لندن سال 
 ١۴٧صدر، حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  آقاى بنى - ١۴٨ 

سرھنگ غالمرضا نجاتى، جلد ) از كودتا تا انقالب(تاریخ سیاسى بیست و پنج سالھ ایران  - ١۴٩
آبان  ٢٠، و ١٣۶٩آبان  ٢مصاحبھ با دكتر غالمحسین صدیقى، یكشسنبھ ، بھ نقل از ٢٣١دوم، ص 

 .، تھران١٣۶٩
 ٢٣٣- ٢٣١ھمان مدرك، ص  - ١۵٠

 ھاى علم از یادداشت - ١۵١ 
 ٣١٠یادداشتھاى علم، جلد اول، ص  - ١۵٢
 ٢٧٧ -  ٢٧۶ھمان مدرك، جلد سوم، ص  - ١۵٣



٦٦٥     

  

 ٣١١یادداشھاى علم، ج اول، ص  - ١۵۴
 ١۵١ستنوشتھ، ص صدر، حاشیھ بر د بنى - ١۵۵

ھاى ایدئولوژیك  روش شناخت، اقتصاد بھ زبان ساده، پیامبرى، جزوه: نگاه كنید بھ كتابھاى - ١۵۶ 
 ...و
 نگاه كنید بھ كتابھاى دكتر پیمان،از جملھ كار و سرمایھ مالكیت - ١۵٧ 

 ھاى مختلف قرآن از این گروه و سایر مطالب ك بھ تفسیر سوره - ر - ١۵٨
تا مسئلھ آزادى حل نشود، استقالل خواھى شعارى بیش :"...دشان چنین استو ھنوز ھم دی - ١۵٩
گفتھ ." مطرح شده است و اسناد آن موجود است ۶٠این دید در كنگره نھضت آزادى در سال . نیست

؛ اینان توجھ ندارند كھ ١٠۴دمحمتوسلى، اولین شھردار تھران، كتاب سقوط دولت بازرگان، ص 
 . یك سكھ است آزادى و استقالل دو روى

 ١٨٠- ١٧٩امت و امامت، دكتر على شریعتى،  - ١۶٠
 ١۶٢ھمان مدرك،  - ١۶١
 ١٩١ -  ١٨٩ھمان مدرك، ص  - ١۶٢
مسلمانى در جستجوى ناكجاآباد، زندگینامھ سیاسى دكتر على شریعتى، نوشتھ على راھنما،  - ١۶٣

 ٣٢٩، ص ١٣٨١ترجمھ كیومرث قرقلو، چاپ دوم، سال 
 ٣٧٧، ص ١٣٧۵، عبدالكریم سروش، چاپ سوم، تیر )دفتر نخست(قصھ ارباب معرفت  - ١۶۴

 ٣٧٩ -  ٣٧٨ھمان مدرك،ص 
 ٣٧٩- ٣٧٨ھمان مدرك، ص  - ١۶۵
 ٢٩٩، ص ٢٠٠١خاطرات آقاى منتظرى، چاپ انقالب اسالمى، فوریھ  - ١۶۶
 ، نظرات و انتقادات خوانندگان١۴٣، ص ١٨ -  ١٧اسالم مكتب مبارز شماره  - ١۶٧
 ...  و ٩٣- ١٠اى،صص  انشعاب تا كودتا، خاطرات دكترانور خامھنگاه كنید بھ از  - ١۶٨
 ٢۴٩- ٢١٧شناسى زندان و زندانبان از ھمین نویسنده، ص  ، جامعھ٢ك بھ كتاب اوین، ج - ر - ١۶٩
 ٢۴٩- ٢٢۵ھمان مدرك، ص  - ١٧٠
 ٢۵٧- ٢۵٣ھمان مدرك، ص  - ١٧١
 ٢۵٧- ٢۵٣ھمان مدرك، ص  - ١٧٢
تك "عیت پیداكردن سازمان مناسب راه را بر بوجود آمدن مگر اینكھ از قبل با ایجاد و مشرو - ١٧٣
 . بستھ باشند" مركز ثقل"و یا " بت"، "ستاره
، ص ١٣۴۵تاریخ فلسفھ، نوشتھ ویل دورانت، ترجمھ عباس زریاب خویى، چاپ دوم بھ سال  - ١٧۴
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٢٨۴ 
 ١٠و ص ٢٨۴ص  ھمان سند،  - ١٧۵
ر انقالب، نوشتھ كرین برینون، ترجمھ محسن براى اطالع بیشتر نگاه كنید بھ كالبدشكافى چھا - ١٧۶
 ثالث
 - تندروھا  - نبرد بین منشویكھا و بلشویكھا درگرفت و با غلبھ بلشویكھا  ١٩١٧در انقالب اكتبر - ١٧٧

ھاى تندرو و  در انقالب اسالمى نیز نبرد بین مذھبى. میانھ روھا خاتمھ پیدا كرد - بر منشویكھا 
ا اینكھ تمام میانھ روھا و كسانیكھ خود از حامیان و پایھ گذاران ھاى میانھ رو ادامھ داشت ت فكلى

 .انقالب بودند، حذف شدند
 ١٧۶صدر، حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  آقاى بنى - ١٧٨
 ۶٧تاریخ یعقوبى، جلد دوم، ص  - ١٧٩
 ۵٧و  ۵۶تاریخ یعقوبى، جلد دوم، ترجمھ دكتر دمحم آیتى، بنگاه ترجمھ و نشر كتاب، ص  - ١٨٠
  ۵٧و  ۵۶خ یعقوبى، جلد دوم، ص تاری - ١٨١
 ۶۴تاریخ یعقوبى، ج دوم، ترجمھ دكتر دمحم آیتى، ص  - ١٨٢
 ٢٢١٢، ترجمھ ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم، ص ۶تاریخ طبرى، ج  - ١٨٣
  ٢٢١٣و  ٢٢١٢، ص ۶ھمان مدرك، جلد  - ١٨۴
 ٢٢١۵ص  ٢٢١۵ھمان مدرك، ص  - ١٨۵
  ٢٢١۵ھمان مدرك، ص  - ١٨۶
 ٢٢۶٠، ترجمھ ابوالقاسم پاینده، ص ۶تاریخ طبرى، ج  - ١٨٧
 ٧١و تاریخ یعقوبى، جلد دوم، ص  ٢٢۶۴- ٢٢۵٩ھمان مدرك، ص  - ١٨٨
 ٢٣٣۶- ٢٣٣۴ھمان مدرك، ص  - ١٨٩
 ٧٠٢- ٧٠١مروج الذھب، جلد اول، ص  - ١٩٠
 ٧٢تاریخ یعقوبى، ج دوم، ص  - ١٩١
 ٢٢۵٨- ٢٢۵٧، ص ۶تاریخ طبرى، جلد  - ١٩٢
 ٢٣٣۴ -  ٢٢٣۶ه، ص ، ترجمھ پایند۶تاریخ طبرى، ج  - ١٩٣
 ٢٣٣٩- ٢٣٣٨ھمان مدرك، ص  - ١٩۴
 ٢٣۶٣ – ٢٣۶٢ھمان مدرك، ص  - ١٩۵
  ٢٣۴١ھمان مدرك، ص  - ١٩۶
،ترجمھ حاج شیخ دمحم باقر .ق.ه ٢٨٣الغارات، ابو اسحق ابراھیم بن دمحم ثقفی کوفی در گذشتۀ - ١٩٧
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 .١٣١- ١٣٢کمره ای،ص 
فراماسیونى در ایران،  و  ٢٢٩ -  ٢٢٣اسونرى در ایران، حسین میر، ص تشكیالت فرام - ١٩٨

 .اسماعیل رائین
 ٨٠یادداشتھاى علم، جلداول، ص  - ١٩٩
 ٣٨الشعراء بھار، جلد اول، ص تاریخ مختصراحزاب سیاسى، ملك - ٢٠٠
 ٣١۴ظھور و سقوط سلطنت پھلوى، جلد اول، ارتشبد حسین فردوست، چاپ سوم، ص  - ٢٠١
 ٢٣٩خاطرات آنتونى ایدن، ص  - ٢٠٢
 ٢۵گھر، ص  شرایبر، ترجمھ عبدالحسین نیك - ژاك سروان- جھانى، ژان تكاپوى - ٢٠٣
 ١٣۶جنگ واقعى، صلح واقعى، ریچارد نیكسون، ص  - ٢٠۴
 ١٣٠گھر، ص  شرایبر، ترجمھ عبدالحسین نیك - ژاك سروان- تكاپوى جھانى، ژان - ٢٠۵
 ١٣٢ -  ١٣١جنگ واقعى صحل واقعى، ریچار نیكسون، ص  - ٢٠۶
 ١١٠، ص ١٩٩٩ترجمھ از روى متن انگلیسى پیروزى بدون جنگ،  - ٢٠٧
یك اقدام خطرناك، ھمھ : "... گوید مك گى، معاون وزارت خارجھ امریكا بھ مصدق مى - ٢٠٨

قراردادھاى امتیاز نفت كمپانیھاى امریكایى و دیگر كشورھا را در سراسر جھان، در معرض 
ملیات و حق خرید نفت نیز نباید شرایط قرارداد از جنبھ قیمت، كنترل ع. مخاطره قرار خواھد داد

در كنار پدرم مصدق، غالمحسین مصدق، ". طورى باشد كھ صنعت نفت جھان را دچار خطر كند
 ١٨۶- ١٨۵ص 
 ١٨٠- ١٧٩ظھور و سقوط سلطنت پھلوى، حسین فردوست، جلد اول، ص  - ٢٠٩
 ٣١٨ -  ٣١٩جنگ واقعى، صلح واقعى، ریچارد نیكسون، ص  - ٢١٠
 ٢٠٧ھمان مدرك، ص  - ٢١١
 ٧٧گھر،ص  شرایبر، ترجمھ عبدالحسین نیك - ژاك سروان - تكاپوى جھانى، ژان- ٢١٢
 یادداشتھاى علم - ٢١٣
 ھمان مدرك - ٢١۴
 ١٢٠- ١١٣شكست شاھانھ، ماروین زونیس، ترجمھ عباس مخبر، ص  - ٢١۵
 ۴٢- ۴٣شرایبر، ترجمھ عبدالحسین نیك گھر، ص  - ژاك  سروان - تكاپوى جھانى، نوشتھ ژان - ٢١۶
 ١٩٩٩گ واقعى، صلح واقعى، و جھان در سال جن - ٢١٧
 ٧٧- ٧۶شرایبر، ترجمھ عبدالحسین نیك گھر، ص  - ژاك  سروان - تكاپوى جھانى، نوشتھ ژان - ٢١٨
تحقیق جدى بعمل آورند كھ در پى انقالب اسالمى  اھل فن و پژوھشگرانبایستھ است کھ  - ٢١٩
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ورھاى این منطقھ روى داده است و چھ ایران و بھم خوردن تعادل قوا در منطقھ، چھ حوادثى دركش
اند، چھ خسارتھاى عظیمى بھ این كشورھا وارد آمده و چھ منافع  كشورھایى بھ این حوادث دامن زده

از جملھ نتایج این . و امكانات و پولھاى كالنى از این كشورھا بسوى غرب سرازیر شده است
ھا است كھ بھ جیب غارتگران بین المللى این ملت نجومى وحشتناكى از درآمد و پولتحقیقات ارقام 

نتیجھ این تحقیقات ھر چھ باشد كمكھاى زیادى بھ روشن كردن نكات مھم . سرازیر شده است
 .تحوالت انقالب اسالمى و پى آمدھاى آن خواھد كرد

  :ترجمھ از روى متن انگلیسى تحت عنوان - ٢٢٠
Victory Without  War, Richard Nixon  

First Published in Great Britain and in US in 1988 by  Sidgwich & Jackson, 
Simon & Schuster, Page 118.          

  ھمان مدرك - ٢٢١
 ٣٣١- ٣٣٠ظھور و سقوط پھلوى، حسین فردوست، جلد اول، ص  - ٢٢٢
 ٣٣۶- ٣٣۵ھمان مدرك، ص  - ٢٢٣
 ٢۵۴شكست شاھانھ، ماروین زونیس، ترجمھ عباس مخبر، ص  - ٢٢۴
 ١٠١-  ١٠٠ر و سقوط سلطنت پھلوى، حسین فردوست، جلد اول، ص ظھو - ٢٢۵
 ٣۴۵ھمان مدرك، ص  - ٢٢۶
 ۶۴۶ظھور و سقوط سلطنت پھلوى، سپھبد حسین فردوست، جلد اول، ص  - ٢٢٧
 ۶۴٧ھمان مدرك، ص  - ٢٢٨
 ٣۴۴ھمان مدرك، ص  - ٢٢٩
 ٣۴۴ھمان مدرك، ص  - ٢٣٠
 ۶۶١ھمان مدرك، ص  - ٢٣١
 ۶۶١ھمان مدرك، ص  - ٢٣٢
 ٣۴۵ھمان مدرك، ص  - ٢٣٣
 ٢٩٣ھمان مدرك، ص  - ٢٣۴
 ٣۴٧ھمان مدرك، ص  - ٢٣۵
 ٢٩٠ھمان مدرك، ص  - ٢٣۶
مرداد توسط مستشاران  ٢٨بعد از كودتاى " ساواك"سازمان اطالعات و امنیتى كشور  -  ٢٣٧

ھا  شكل گرفت و در اختیار آمریكائیھا بود و بھ ھمین علت انگلیسى" سیا"آمریكایى طبق الگوى 
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 .را طراحى كردند" یژهدفتر و"
 ظھور و سقوط سلطنت پھلوى، حسین فردوست - ٢٣٨
 ٣٢٣ھمان مدرك، ص  - ٢٣٩
 ١٨٠ -  ١٧٩ھمان مدرك، ص  - ٢۴٠
 ۵٣٠ھمان مدرك، ص  - ٢۴١
 ٣۵۵ -  ٣۵۴ھمان مدرك، ص  - ٢۴٢
 ٣۶٣- ٣۶٢ھمان مدرك، ص  - ٢۴٣
ست كھ بااطالع آن بوده ا) ع(یقطین یكى از اصحاب امام جعفر صادق  بن على: گفتھ شده  - ٢۴۴

 .كرده است حضرت در دستگاه بنى عباس كار مى
 ٢۴١صدر، حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  بنى - ٢۴۵
 ۶٣۶ظھور و سقوط سلطنت پھلوى، فردوست، جلد اول، ص  - ٢۴۶

 ۶٣۶ھمان مدرك، ص  - ٢۴٧ 
 ۶٣٧ھمان مدرك، ص  - ٢۴٨
 ۴٢صدر، ص  خیانت بھ امید، ابوالحسن بنى - ٢۴٩
دختر برادر مھندس . خانم خواھر سپھبد فردوست است شتھ شوھر توران على افرادمحم - ٢۵٠

 ازدواج كرده و باھم) پسر عموى دمحم على افراشتھ(بازرگان، سالھا پیش با دختر عباس افراشتھ 
 .۶٢۴ص ظھور و سقوط پھلوی،  . كردند مى زندگی
 ۶٢۴ -  ۶٢٣ظھور و سقوط سلطنت پھلوى، فردوست، جلد اول، ص  - ٢۵١
 ۶٢۶ -  ۶٢۵مان مدرك، ص ھ - ٢۵٢
 ۶١٨و  ۵٧٨ھمان مدرك، ص  - ٢۵٣
 ١٩٩، ص ٢٠٠١هللا منتظرى، چاپ انقالب اسالمى، فوریھ  خاطرات آیت - ٢۵۴
و مسئول امور ادارى آن دفتر بود و زیر " دفتر ویژه اطالعات"سرھنگ معمار صادقى افسر  - ٢۵۵

 . كرد نظر مستقیم فردوست كار مى
 .نقل شده است ۶٣١ -  ۶٢٧از خاطرات فردوست، ص تمام مطلب این قسمت  - ٢۵۶
 ۶٨٣ظھور و سقوط سلطنت پھلوى، فردوست، جلد اول، ص  - ٢۵٧
؛ و طبق گفتھ این كتاب  از زبان تیمسار شاكر، دادستانى از محل ۶٨٣- ۶٨۴ھمان سند، ص  - ٢۵٨

 .كنیم فردوست باخبر بوده است كھ بھ تیمسار گفتھ، ھروقت الزم باشد او را احضار مى
 ۶٨۵و  ۶٨٣ظھور و سقوط سلطنت پھلوى، فردوست، جلد اول، ص  - ٢۵٩
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سقوط دولت بازرگان، دكترغالمعلى صفاریان، مھندس فرامرز معتمد دزفولى، چاپ اول  - ٢۶٠
 ٣٣٢و  ٣٣١، گفتگو با دكترابراھیم یزدى، ص ١٣٨٢
 ٣۶- ٣۵، ص ١٣٧٩سھ جمھورى، دكتر ابراھیم یزدى، چاپ اول،  - ٢۶١
 ۶٣٨- ۶٣٧سقوط سلطنت پھلوى، فردوست، جلد اول، ص ظھور و  - ٢۶٢
 ۶٣٩ھمان مدرك، ص  - ٢۶٣
  ۶٣٩ھمان مدرك، ص  - ٢۶۴
  . ۶۴٠- ۶۴١ھمان سند،ص - ٢۶۵
 . ۶۴١- ۶۴٢ھمان سند، ص  - ٢۶۶
 .۶١١ھمان مدرك، ص   - ٢۶٧
 .۶١٢ھمان مدرك، ص   - ٢۶٨
 ۵٧١ظھور و سقوط سلطنت پھلوى، فردوست، ص  - ٢۶٩
 .  ٢٧٢رضا پھلوى، ص پاسخ بھ تاریخ، دمحم - ٢٧٠
و روزنامھ انقالب اسالمى در ھجرت، شماره  ۴٢صدر، ص  خیانت بھ امید، ابوالحسن بنى - ٢٧١
 ١۴، ص ۵۴٩
 ۵۶۴ظھور و سقوط سلطنت پھلوى، فردوست، ص  - ٢٧٢
 ۵۶۵ھمان مدرك، ص - ٢٧٣
 ۵٧٣ھمان مدرك، ص  - ٢٧۴
 ۵۶۵ھمان مدرك، ص  - ٢٧۵
 ۶١٣ھمان مدرك، ص  - ٢٧۶
 ٢۶١باغى، ص  ژنرال، عباس قرهخاطرات  - ٢٧٧
 ۴٢شكست شاھانھ، نویسنده ماروین زونیس، مترجم عباس مخبر، ص  - ٢٧٨
 ۴٢٠ھمان مدرك، ص  - ٢٧٩
 ۴٣۵ھمان مدرك، ص  - ٢٨٠
  ۴٢۶ھمان مدرك، ص  - ٢٨١
 New York Timesبھ نقل از  ۴۶۶، ص ھمان مدرك  - ٢٨٢
 و كتاب خاطرات الكساندر ھیگ ۴۴۶ھمان مدرك، ص  - ٢٨٣
 ١۴١صدر، ص  سیر تحول روابط ایران و آمریكا، كتاب اول، ابوالحسن بنى - ٢٨۴
معاون آذزى قمى در دادستانى  و بنابھ گفتھ موسى خان امیرحسینى، مستشار دیوان كشور - ٢٨۵
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ھا دستگیر و بھ  انقالب تھران، آقاى دكترعلى آبادى درگرماگرم پیروزى انقالب وسیلھ كمیتھ
درزندان قصرتحویل داده شد كھ بالفاصلھ پس از ساعتى بدستور آقاى خمینى  دادستانى انقالب مستقر

 . گردیدآزاد 
 ١٢٣- ١٢٢، ص ١٣۶٣آخرین تالشھا در آخرین روزھا، دكتر ابراھیم یزدى، چاپ دوم  - ٢٨۶
 ١١۶ -  ١١۴ھمان مدرك، ص  - ٢٨٧
 ١١۶ھمان مدرك، ص  - ٢٨٨
 ١١۴ھمان مدرك، ص  - ٢٨٩
ھنوز آقاى دكتر یزدى یك چنین اطالعاتى را آشكار نساختھ بود، لذا بھ ھنگام تدوین كتاب،  - ٢٩٠

 .ضرورى دانستھ شد كھ این نكات در اینجا بھ مطالب افزوده شود
دكتر یزدى بھ روزنامھ  ، نامھ١٣٧۶آذرماه  ٢٨؛ جمعھ  ۴۴٧ل از نیمروز شماره بھ نق - ٢٩١

 .١٣رسالت ص 
 ١١- ١٠ر ابراھیم یزدى، ص آخرین تالشھا در آخرین روزھا، نوشتھ دكت - ٢٩٢
 ١٩٨ھمان مدرك، ص  - ٢٩٣
 ۴٩انقالب در دو حركت، مھندس مھدى بازرگان، ص  - ٢٩۴
 ٢۵آخرین تالشھا در آخرین روزھا، نوشتھ دكتر ابراھیم یزدى، ص  - ٢٩۵
 ٢٩٨ھمان مدرك، ص  - ٢٩۶
و  ۵١ھاى  مارهیزدى، ش ابرھیم پشت صحنھ انقالب درپاریس،گفتگو با دكتر  مجلھ ایران فردا، - ٢٩٧
 ١٣٧٨، فروردین ۵٢

  ھمان مدرك   - ٢٩٨
   .٣١ص  ٣خاطرات دکتر یزدی ج - ٢٩٩

  ٣۶- ٣٧، ص ٣خاطرات دکتر یزدی، ج  - ٣٠٠ 
  . ٣٧، ص ٣خاطرات دکتر یزدی، ج   - ٣٠١

  .ھمان سند  - ٣٠٢ 
  . ١١٨و ٢۴٢ص    ٢خاطرات دکتر یزدی، ج  - ٣٠٣
  ١٠۵ص  ٣ھمان سند،  ج  - ٣٠۴
  .۶١،  ص  ٣یزدی، ج  خاطرات دکتر - ٣٠۵

  ١۴١صدر، ص  سیر تحول روابط ایران و آمریكا، كتاب اول، ابوالحسن بنى  - ٣٠۶ 
 ۵١ھاى  یزدى، شماره مجلھ ایران فردا، پشت صحنھ انقالب در پاریس، گفتگو با دكتر ابراھیم - ٣٠٧
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  ١٣٧٨، فروردین ۵٢و 
 ھمان مدرك- ٣٠٨
 .۶٧۴ت، جلد اول، ص ظھور و سقوط سلطنت پھلوى، حسین فردوس - ٣٠٩
 ٢۶٣صدر، حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  بنى - ٣١٠
 ١٩٩٩پیروزى بدون جنگ، ریچارد نیكسون، ترجمھ از متن انگلیسى  - ٣١١
 ٧٧شرایبر، ترجمھ عبدالحسین نیك گھر، ص  - ژاك سروان - تكاپوى جھانى، ژان - ٣١٢
 ٢۶۵صدر، حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  بنى - ٣١٣
 ٢۶۶ھمان مدرك، ص  - ٣١۴
مھندس بازرگان، دكتر ناصر : بعضى از اعضاء جمعیت آزادى و حقوق بشر عبارتند از - ٣١۵

اى، دكتر سحابى، حسن نزیھ، دكتر  هللا مراغھ میناچى، احمد صدر حاج سید جوادى، مھندس رحمت
 ....الھیجى، على اصغر حاج سید جوادى و دكتر سنجابى و 

 . ز عوامل آمریكا بوده استبنا بھ اعترافات دكتر بقایى، وى یكى ا - ٣١۶
 ٢٨۴و  ٢٨١ھا، دكتر كریم سنجابى، ص  امیدھا و ناامیدى - ٣١٧
 ١٩٠، ص ١٣٧٣از كاخ شاه تا زندان اوین، احسان نراقى، ترجمھ سعید آذرى، چاپ دوم  - ٣١٨
 ٣۵، سند شماره ٩۴، ص ٢۶اسناد النھ جاسوسى شماره  - ٣١٩
 پاسخ بھ تاریخ، دمحمرضا پھلوى - ٣٢٠
 ٢٣ -  ٢٢، ص ٢۶ناد النھ جاسوسى، جلد اس - ٣٢١
 ٨۶، ص ٣٠ھمان مدرك، سند شماره  - ٣٢٢
 ٩٠- ٨٩ھمان مدرك، ص  - ٣٢٣
 ١١۵، ص ۴٠ھمان مدرك، سند شماره  - ٣٢۴
 ٣٨- ٢٧ھمان مدرك، ص  - ٣٢۵
 ٢٠٢- ١٩٨ھمان مدرك، ص  - ٣٢۶
 ٢٠٢- ١٩٨، ص ٣احزاب سیاسى در ایران، مجموعھ اسناد النھ جاسوسى آمریكا، شماره  - ٣٢٧
 ٢٠۵- ٢٠۴ھمان مدرك، ص  - ٣٢٨
مأمور سفارت چون با طرفھاى دیگر، یعنى روحانیون و دارودستھ خمینى رابطھ داشتھ،  - ٢٣٩

 .بخوبى دریافتھ كھ مسئلھ خیلى فراتر از مطابقت قانون كشور با قانون مذھبى است
 ٢١٨ص ، ٣احزاب سیاسى در ایران، مجموعھ اسناد النھ جاسوسى در ایران، شماره  - ٣٣٠
 ٢٣١- ٢٣٠ھمان مدرك، ص  - ٣٣١
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 ٢٣۴- ٢٣٣ھمان مدرك، ص  - ٣٣٢
 ٢۴۴- ٢۴١ھمان مدرك، ص  - ٣٣٣
 ٢٣، ص ٢۶اسناد النھ جاسوسى شماره  - ٣٣۴
 ۴٨۴- ۴٧٩، ص ٢و ج  ٣٣١- ٣٣٠، ص ١ظھور و سقوط سلطنت پھلوى، فردوست، جلد  - ٣٣۵
 ٣٩۴صدر، حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  بنى - ٣٣۶
اى با آقاى بھشتى با تعیین وقت قبلى،  با دوستى جھت انجام مصاحبھنگارنده  ۵٨در سال  - ٣٣٧

در حین انجام مصاحبھ من از آقاى بھشتى پرسیدم كھ آیا بنظر شما نھضت . خدمت ایشان رسیدیم
بعد ! اند؟ و آقاى بھشتى پاسخ داد بھ نظر من خیر ھا تماس داشتھ و مذاكره كرده آزادى با آمریكایى

جواب آقاى بھشتى باز من ھمان سئوال را در مورد نھضت آزادى مطرح  ازطرح سئوال دیگر و
اما این بار سرنخى نشان دادم و غیر مستقیم عنوان كردم كھ من از بعضى از این روابط . كردم

یعنى اینكھ (فرزندانم ضبط صوتھاى خود را خاموش كنید : " دراینجا آقاى بھشتى گفت. آگاھى دارم
بلھ : بعد از این جملھ آقاى بھشتى گفت). ع خودتان باشد و نھ براى انتشاراین مطلب فقط براى اطال

اند و براى  ھا وارد صحنھ شده ھا در ارتباط بوده و با اشاره و موافقت آمریكایى آنھا با آمریكایى
 .اند نخست وزیرى توافق آمریكا را نیز داشتھ

 ز روى متن انگلیسى، ترجمھ شده ا١١٣، ص ٢۶اسناد النھ جاسوسى، شماره  - ٣٣٨
، دفاعیات سپھبد ربیعى ۵، ص ۵٨فروردین ماه   ٢٣،  ١۵٨٢٨روزنامھ اطالعات،  شماره  - ٣٣٩

 در دادگاه انقالب اسالمى
- ٢٠۴  ٢۴۴- ٢۴١، ص ٣احزاب سیاسى در ایران، مجموعھ اسناد النھ جاسوسى، شماره  - ٣۴٠
٢٠۵ 
 ٢٧١و  ٢٧٠ھمان مدرك، ص  - ٣۴١
 چاپ لندن روزنامھ ایران پست، - ٣۴٢
اى با شركت مسئولین صدا و سیما یعنى  مصاحبھ) اسالمى(آقاى دمحم مبلغى  ٥٩در سال  - ٣٤٣

در رابطھ با سیماى جمھورى اسالمى و عوامل صاحب نفوذ در آن  زاده خودش و آقاى صادق قطب
لبھ تیز حملھ خود را متوجھ حزب جمھورى  زاده در این مصاحبھ آقاى صادق قطب. ترتیب داد

وسیلھ دادستانى  زاده سالمى و سران آن كرده بود كھ بالفاصلھ بعد از پخش این مصاحبھ آقاى قطبا
صدر  بازداشت شد كھ با فشار رئیس جمھور آقاى بنى) الجوردىیعنى آقاى (انقالب اسالمى مركزى 

ً                     بعدا  الجوردى برایم نقل كرد. آزاد گردید...و روزنامھ انقالب اسالمى، مھندس بازرگان و كھ وى را      
 .با شرایطى آزاد كرده است

آقایان عزت : این افرادی کھ از نھضت آزادی اعالمیھ انفصال را امضاء کردند عبارتند از   - ٣۴۴
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هللا سحابی، حسن حبیبی، شھید رجائی، برادران عربزاده، اسماعیل ناطقی، مھدی نواب، ھمایون 
مھدی جعفری، علی سپھبدی، و فریدون سحابی و یاقوت فام، کریم خدا پناھی، دمحم بستھ نگار، دمحم 

بطوریكھ یكى از این افراد جدا شده بعدھا برایم تعریف كرد، صادق طباطبایى و . خانم انسیھ مفیدی
مھدی نواب كوشش خود را بكار برده كھ نھضت آزادى را از درون متالشى كنند و شاید این انفصال  

 .نتیجھ كوششھاى آن دو  بوده است
 ١٣٢- ١٣٠، ص ١٨سناد النھ جاسوسى، شماره ا - ٣۴۵
 ٩٧- ٩۶، ص ١٣۶٣آخرین تالشھا در آخرین روزھا، دكتر ابراھیم یزدى، چاپ دوم، سال  - ٣۴۶
 این استاد فلسفھ سیاسى، پروفسور ریچارد كاتم است" احتماال - ٣۴٧
 ١٣۶، ص ١٨اسناد النھ جاسوسى شماره  - ٣۴٨
شناسى  قاى قطب زاده، بھ كتاب اوین، جلد دوم، جامعھدر مورد چگونگى توطئھ چینى اعدام آ - ٣۴٩

 .مراجعھ كنید ١١٩- ١١٧زندان و زندانبان از ھمین نویسنده، ص 
 ١٣١٠زیرا وى متولد . رسد كھ این گفتھ وى با واقعیت تاریخى ھمخوانى ندارد بھ نظر مى - ٣۵٠

 .، ده سالھ بوده است٢٠باشد و لذا در شھریور  مى
 ۵، ص ١١٣٨، شماره ١٣۵٨اردیبھشت  ١۴ت، سھ شنبھ روزنامھ اطالعا - ٣۵١
 ۵، ص ١٣۵٨روزنامھ اطالعات، سھ شنبھ چھارم اردیبھشت سال  - ٣۵٢
براى انجام یك مناظره تلویزیونى سرتاسرى بھ آمریكا دعوت  ١٩٧٨در اواخر سال مسیحى  - ٣۵٣
ى از حامیان شاه در در این مناظره ابتدا قرار بود كیسینجر وزیر امور خارجھ نیكسون و یك. شدم

بعد از آنكھ مراتب را بھ امام گزارش كردم، امام مرا بھ شركت در آن برنامھ . برنامھ شركت كند
بررسى سفر ". لذا از نفلوشاتو بھ واشنگتن رفتم تا در آن برنامھ شركت كنم. تشویق و ترغیب كردند

 ١۴، ابراھیم یزدى، ص ١٣۶٢ھایزر بھ ایران، ناشر نھضت آزادى، سال 
 ١۵۵، ص ١٧اسناد النھ جاسوسى، شماره  - ٣۵۴
. كاتم افسر سازمان سیا و بھ عنوان عضو سفارت آمریكا در تھران بوده است ١٩۵٠در دھھ  - ٣۵۵

 ٢۴گروگان خمینى، رابرت دریفوس، متن انگلیسى، ص 
 ٢۴۴، ص ٣اسناد النھ جاسوسى، احزاب سیاسى در ایران، شماره  - ٣۵۶
 ١٧٣و  ١٧٢، ص ١٨ى، شماره اسناد النھ جاسوس - ٣۵٧
 ١٧٣- ١٧٢ھمان مدرك، ص  - ٣۵٨
 ١٨٠، ص ١٨ھمان مدرك، شماره - ٣۵٩
 ١٧٩ھمان مدرك، ص  - ٣۶٠
 ١١۶- ١١۴آخرین تالشھا در آخرین روزھا، دكتر یزدى، چاپ سوم، ص  - ٣۶١
 ٢۴گروگان خمینى، رابرت دریفوس، متن انگلیسى، ص  - ٣۶٢
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 ١۵۵، ص ١٨اسناد النھ جاسوسى، شماره  - ٣۶٣
 ١۶٠ھمان مدرك، ص  - ٣۶۴
در ھمین رابطھ آقاى صادق طباطبایى سخنگوى دولت موقت در یك مصاحبھ مطبوعاتى  - ٣۶۵

كنیم و بجاى آن از آمریكا تراكتور  ما قراردادھاى فروش اسلحھ از آمریكا را رد مى: اظھار داشت كھ
تر یزدى و طباطبایى داد و ھمھ فرداى این مصاحبھ آقاى دمحم منتظرى اطالعیھ علیھ دك. خواھیم خرید

 .را علیھ آنھا بسیج كرد و لذا آنھا حرفھاى خود را پس گرفتند
 ١۶٠- ١۵۵، ص ١٨اسناد النھ جاسوسى، شماره  - ٣۶۶
 ٣١۶صدر، حاشیھ بر دستنوشتھ كتاب، ص  بنى - ٣۶٧
 ٩٩و  ٩٨، ص ٢۶اسناد النھ جاسوسى، شماره  - ٣۶٨
 ١٨١، ص ١٨اسناد النھ جاسوسى، شماره  - ٣۶٩
؛ بھ نقل از اسرار فرمانروایان،  ٣۶٠صدر، ص   بنى سیاست امریكا در ایران،  سیر تحول - ٣٧٠

 .٢۴٨الكساندر دومارانش، ص 
 . این مصاحبھ از رادیو انترناسیونال فرانسھ نیز پخش شده است - ٣٧١
 ١٠، ص ٣٧٠روزنامھ انقالب اسالمى در ھجرت، شماره  - ٣٧٢
ایكھ بھ ناشرین خبرنامھ جبھھ ملى سوم نوشتھ است توضیح داده است  در نامھ زاده آقاى قطب - ٢٧٣

داند و با  بعلت اینكھ خبرنامھ، خمینى نامھ شده است، دیگر ماندن و فعالیت در آن را درست نمى
 .شود دوستان خود از آن جدا مى

لین تماس بعد او. از یك زمان بھ بعد تماس آقاى خمینى با اینجانب قطع شد: نویسد صدر مى بنى - ٣٧۴
 ٣٢۶حاشیھ دستنوشتھ، ص . شھریور خونین برقرار شد ١٧از 

 .گفتگوى اینجانب با دكتر ناصر تكمیل ھمایون - ٣٧۵
 ١١۴آخرین تالشھا در آخرین روزھا، دكتر یزدى، ص  - ٣٧۶
 ١٢٣ھمان مدرك، ص  - ٣٧٧
 ١٣۵ھمان مدرك، ص  - ٣٧٨
 ار بھ پاریسك بھ فصل ششم ھمین اثر، در تدارك آمدن بختی - ر - ٣٧٩
 ٢۴٩صدر، كتاب اول، ص  سیر تحول سیاست آمریكا در ایران، ابوالحسن بنى - ٣٨٠
صدر و  در این رابطھ بھ كتاب سیر تحول سیاست آمریكا در ایران، كتاب دوم، ابوالحسن بنى - ٣٨١

 .در رابطھ با جریان مك فارلین و برخورد آقاى خمینى، بھ خاطرات آقاى منتظرى مراجعھ كنید
 استمپل. از جان د - ٣٨٢
 از ویلیام سلیوان - ٣٨٣
 ۵٣بررسى سفر ھایزر بھ ایران، دكتر ابراھیم یزدى، ص  - ٣٨۴
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  ٢۴۴، ص ٣احزاب سیاسى، مجموعھ اسناد النھ جاسوسى، شماره  - ٣٨۵
  : اصل انگلیسى آن چنین است - ٣٨۶

 Khomeinis LeaderKnown to embassy as key  
  ١٣٩، ص ٢۶ره اسناد النھ جاسوسى، شما - ٣٨٧
شود بھ  در اینجا حق با آقاى دكتر یزدى است، اما چون اصل انگلیسى آنھا موجود است، مى - ٣٨٨

 .آنھا مراجعھ كرد و مطابقت نمود و دخل و تصرف را پیداكرد
 ٣١٧آخرین تالشھا در آخرین روزھا، دكتر ابراھیم یزدى، ص  - ٣٨٩
 ١۵٨۶٣ه ، شمار۵٨خرداد  ۵روزنامھ اطالعات، شنبھ  - ٣٩٠
 ١۵٨۶٩، شماره ۵٨خردادماه  ١٢روزنامھ اطالعات، شنبھ  - ٣٩١
، ١٣٨٧ھا، از مسعود سفیرى، چاپ  ھا و مصلحت كتاب گفتگو با ھاشمى رفسنجانى، حقیقت - ٣٩٢
 ۶٩- ۶٨ص 
استاد شیخ على تھرانى یكى از افراد مقرب نزد آقاى خمینى و از افاضل روحانیت بود و بھ  - ٣٩٣

او از وجوھات شرعیھ براى . ى و عالم با عمل قبل از انقالب زبان زد ھمھ بودلحاظ تقوى و درست
اى  كرد و با امكانات مختصرى كھ داشت بھ یك زندگى فقیرانھ اداره امور زندگى خویش استفاده نمى

بعد از انقالب ھم با وجودیكھ حاكم شرع دادگاه انقالب مشھد و عضو برجستھ . قناعت كرده بود
كھ نویسنده در مشھد در منزلشان با ھم دیدارى  ١٣۶٠بود، تا اول فروردین ماه سال  مجلس خبرگان

آقاى شیخ على تھرانى در مجلس خبرگان یكى . داشتیم، ھمان زندگى قبل از انقالب را ادامھ داده بود
 .از عوامل اصلى تصویب والیت فقیھ بود

 ٢٠٠ص  ،١٣صحیفھ نور، مجموعھ رھنمودھاى آقاى خمینى، جلد  - ٣٩۴
 ٣۴٣- ٣۴٢صدر، ص  سیر تحول سیاست آمریكا در ایران، كتاب اول، ابوالحسن بنى  - ٣٩۵ 

 ٣٠٩ھمان مدرك، ص  - ٣٩۶
 ٢۶٩- ٢۶٨صدر، كتاب اول، ص  سیر تحول سیاست آمریكا در ایران، ابوالحسن بنى - ٣٩٧
 ١۶٢صدر، ص  سسیر تحول سیاست آمریكا در ایران، كتاب اول، ابوالحسن بنى - ٣٩٨
 ٣٠٠ -  ٢٩٨ك بھ كتاب اوین، گاھنامھ پنج سال و اندى، ص  - ر - ٣٩٩
 .وى قبل از اینكھ از قم بھ تھران بیاید، مدیر دبیرستان دین و دانش بود - ۴٠٠
  .علت اعدام فرخ رو پارسا را در این رابطھ باید جستجو كرد - ۴٠١
 .١٢و١، ص ٢١، شماره ۵٨نیر ماه  ٢۴روزنامھ انقالب اسالمی، یکشنبھ  - ۴٠٢
 .٢۴و ١۵وصیتنامھ سیاسی دکتر مظفر بقائی، ص   - ۴٠٣
 ۵١ھمان مدرك، ص  - ۴٠۴
 ٣٠- ٢٨ھمان مدرك، ص  - ۴٠۵
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ً    اند، شخصا  یا  من بھ اعتراف تمام كسانیكھ وارد در جریانات سیاسى این چند سال اخیر بوده« - ۴٠۶           
. ام مى نجات دادهبا كمك ھمفكران و دوستان، سھ دفعھ تاج و تخت این مملكت را از خطر سقوط حت

، از )٢(از جریان مدافعات دكتر مظفربقایى در دادگاه نظامى ." ھیچكس منكر این مسئلھ نیست
 ۵٩انتشارات حزب زحمتكشان ملت ایران، ص 

 ۵٨وصیتنامھ سیاسى دكتر بقایى، ص  - ۴٠٧
 ٣۵٧و  ٣۵۶خرداد، دادگسترى جمھورى اسالمى، چاپ اول، ص  ١۵كتاب غائلھ  - ۴٠٨
مرداد ماه  ١۶و كیھان، سھ شنبھ  ۶، ص ١٠٧۵، شماره ١٣۵٨تیر ماه  ٢٠، چھار شنبھ كیھان- ۴٠٩

 ۶، ص ١٠٧٧۶، شماره ١٣۵٨
و  ٣۵۶، نامھ دادگسترى جمھورى اسالمى ایران، ص ١٣۵٩كتاب غائلھ چھاردھم اسفند  - ۴١٠
٣۵٧ 
ى كھ است و ھنگامدانستم كھ دكتر آیت از یاران و ھمكاران دكتر بقایى  نگارنده تا آن روز مى - ۴١١

كرده است، در رابطھ با تجاوز بھ دخترى در دبیرستان  كار مىدر سمنان در آموزش و پرورش 
كل پرونده وى در این مورد در اختیارم . اى برایش تشكیل شده و اخراج گردیده است آنجا، پرونده

 .قرار گرفتھ بود
 اى میثمى انتشار پیدا كردآق" راه مجاھد"این مطلب براى اولین بار در روزنامھ  - ۴١٢
 حزب كارگران، ھمان حزب زحمتكشان است - ۴١٣
 .١۴١- ١۴٢، ص  ٢٣اسناد النھ جاسوسى، شماره  - ۴١۴
 ١۴٣ھمان مدرك، ص  - ۴١۵
 ١۵٢- ١۵١ھمان مدرك، ص  - ۴١۶
 ١۶۴ھمان مدرك، ص  - ۴١٧
 ١٨٧- ١٨۶ھمان مدرك،ص  - ۴١٨
د طبقھ بندى شده است و اغلب طبقات اسناد سرى وزارت خارجھ آمریكا از لحاظ اھمیت سن - ۴١٩

ولى بعضى از اسناد كھ از . شود سال كھ از موضوع آن بگذرد، از قید سانسور آزاد مى ٣٠آن ھر 
كنند و این سند نیز جزو آن  سال ھم اجازه انتشار پیدا نمى ٣٠این قاعده مستثنى ھستند و پس از پایان 

 .كرده است یدا نمىاسنادى بوده است كھ تنزل طبقھ براى انتشار پ
 ١٩۶- ١٩٣، ص ٢٣اسناد النھ جاسوسى، شماره  - ۴٢٠
 ھمان مدرك - ۴٢١
 ٢٠٠ھمان مدرك، ص  - ۴٢٢
نگاه كنید بھ وصیتنامھ سیاسى دكتر بقایى، قسمت آخر جریان دستگیرى دكتر بقایى در  - ۴٢٣

ایت سران درجنگل امام زاده جعفر كرمان و آزادى فورى وى با حم" كشك وبادمجان"سالگرد جشن 
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 جمھورى اسالمى 
 صادق طباطبایى است امام موسى صدر دائى - ۴٢۴
 .۵٨آبان  ٣، ٧٩اكتبر   ٢۵، تاریخ ١٢۴- ١٢٣، ص ١٨اسناد النھ جاسوسى، جلد  - ۴٢۵
ھنگامى كھ از سفر شوروى بھ كشور بازگشتھ گفتھ بود كھ ما : از خلیل ملكى نقل شده است - ۴٢۶

ھا یعنى چھ؟ از دید آنھا انترناسیونالیسم یعنى  سیونالیسم از دید شوروىایم كھ معناى انترنا تازه فھمیده
 .ش مال آنھاست"ناسیونالیسم"ش مال ما و "انتر"اینكھ 
آقاى على كریمى معاون آقاى خلخالى درگروه فدائیان اسالم بعد از پیروزى انقالب، در سال  - ۴٢٧
برادرانش در بیرون در مركز قدرت ھستند وى براى مانقل كرد كھ . بھ زندان اوین افتاده بود ۶١

وى حكم اعدام : وى در رابطھ با آقاى خلخالى گفت. واینھا قادر نیستند كھ او را در بازداشت نگھدارند
خود آقاى على كریمى، مشھور بھ على خالص شده . چھارصد نفر را بدون پرونده صادر كرده است

 .تزده اس بود، یعنى كسیكھ كھ تیرھاى خالص رامى
 ۴۵۶- ۴۵۵صدر، ص  خیانت بھ امید، ابوالحسن بنى - ۴٢٨
 ٣٨٠صدر، حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  بنى - ۴٢٩
نرخ فرار ھر سرباز در ھر فصلى و سالى متفاوت بود و در روستاھاى اصفھان و بخشھاى  - ۴٣٠
در زمان حكومت دكتر دمحم مصدق، قانونى بھ تصویب رساند كھ طى آن . تومان بود ۵٠- ١٠تابعھ 

توانستند با دادن یكصد تومان در زمان صلح از سربازى  ھا، مى سربازان فرارى تعدادى از دوره
 .معاف شوند و برگ معافیت بگیرند

تا : "... داند مالصدرا تقلید خشك را مانع ظاھر شدن نور الھى و آنرا یكى از چھار حجاب مى - ۴٣١
نیم كھ درى از آن درھا برویت گشاده گردد، بی آن ھنگام كھ سرگرم بھ این دانشھاى رسمى ھستى نمى

و یا در انتظار آنكھ بھ مقامى از مقامات اھل هللا برسى آن ھم تنھا بھ مجرد تعصب و طرفدارى 
. ھا و حجابات عالم تقلید داشتھ یكجانبھ وخشك ازمذھب و تقلید، یعنى تا آن ھنگام كھ رو بسوى پوشش

است كھ رازھاى قرآن بر تو متجلى، و یا شیفتگیھاى و از انوار جھان ملكوت رویگردانى محال 
ترجمھ مفاتیح الغیب، صدر المتألھین شیرازى، ترجمھ دمحم ." (انوار حكمت و ایمان بر تو ظاھر گردد

امروز ھم ھر روحانی و یا غیر روحانی کھ حرف حقی  ١٣۶٣، سال ۵١٠و  ۵١١خواجوى، ص 
 )اھد شد از زبانش جاری شود دچار مصائب بدتر از آن خو

: مالصدرا بھ میرداماد گفت. شبى مالصدرا، میرداماد را بھ خواب دید: اند از باب مزاح نقل كرده 
قدم ترا گرامى  زنى، مى اى عموزاده، من كھ ھمین حرفھایى را كھ تو مى َ               زنم ولى چرا این علما، م                        
درست است كھ : گوید مىمیرداماد در جواب . اند داشتھ و مرا بھ این بالھا و مصیبت گرفتار ساختھ

نى ز ین است كھ تو حرفھا را جورى مىزنى، اما تفاوت من و تو در ا تو ھم ھمان حرفھاى مرا مى
كنى، اما من ھمان  گویى و چگونھ دكان آنھا را تختھ مى فھمند كھ چھ مى كھ ھمھ علماى رسمى مى
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لذا من از بیم عالمان رسمى  كنند و گویم كھ فقط اشخاص خاصى آنرا درك مى حرفھا را بھ زبانى مى
 .در امان ھستم

 .منظور رئیس شوراى حزب جمھورى اسالمى است - ۴٣٢
  .منظور رئیس شوراى انقالب است - ۴٣٣
 .٩۵- ٩۶خاطرات مھدی حائری، - ۴٣۴
 ٢۵صحیفھ نور، جلد سوم، ص  - ۴٣۵
 ١٠٨صحیفھ نور، جلد چھارم، ص  - ۴٣۶
 ٢٧٢ھمان مدرك، ص  - ۴٣٧

 ٢۵٨ص  ،۶صحیفھ نور، ج  - ۴٣٨ 
 ٢۵۶، ص ١٢صحیفھ نور، جلد  - ۴٣٩
 ۴١۴حاشیھ بر دستنوشتھ كتاب، ص  - ۴۴٠
 ۴١۶حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  - ۴۴١
 ٢۴در كنار پدرم مصدق، خاطرات دكتر غالمحسین مصدق، ص  - ۴۴٢
 ١٠۶- ١٠۵ھمان مدرك، ص  - ۴۴٣
 ١۵٣ھمان مدرك، ص  - ۴۴۴
 ٣٧٠صدر، ص  خیانت بھ امید، ابوالحسن بنى - ۴۴۵
 ٢۵٠حیفھ نور، جلد دوم، ص ص - ۴۴۶
اتحادیھ انجمنھاى اسالمى دانشجویان در اروپا، اول بھ محض دریافت خبر فوت مرحوم دكتر  - ۴۴٧

 .صادر كرد ولى روزھاى بعد آنرا تبدیل بھ شھادت كرد" در سوگ شریعتى "اى  شریعتى، اطالعیھ
 ٢٢٧صحیفھ نور، جلد دوم، ص  - ۴۴٨
 .، مختصر بھ این مطلب اشاره كرده است٣٨٣، ص "ھ امیدخیانت ب"صدر در كتاب  بنى - ۴۴٩
  ٣٩١و  ٣٩٠صدر، ص  خیانت بھ امید، ابوالحسن بنى - ۴۵٠
با اینکھ ھمھ آن علوم بھ منزلھ شاخ و «؛۴۵، ص  ۵جلدی، ج  ٢٠ترجمھ تفسیر المیزان،  - ۴۵١

آسمان است و ھای درخت طیبھ قرآن و دین بود، درختی کھ اصلش ثابت و فرعش در  برگھا و میوه
دھد، چون اگر در باره این علوم دقت بھ خرج دھی  اش را ھر آنی می بھ اذن پروردگارش میوه

خواھی دید کھ طوری تنظیم شده کھ پیدا است گویی ھیچ احتیاجی بھ قرآن ندارد، حتی ممکن است 
ل یک محصل ھمھ آن علوم را فرا بگیرد، متخصص در صرف و نحو بیان و لغت و حدیث و رجا

و درایھ و فقھ و اصول بشود، و ھمھ این درسھا را تا آخر بخواند و قھرمان این علوم نیز بگردد، و 
ً طور کھ باید نتواند قرائت کند، و یا بھ عبارتی اصال   حتی بھ پایھ اجتھاد نیز برسد، ولی قرآن را آن                                                  

یان علوم و میان قرآن ای م شود از این دیدگاه ھیچ رابطھ دست بھ قرآن نزده باشد، پس معلوم می
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ای ندارند، و العیاذ با قرآن ارزشی  نیست و در حقیقت مردم در باره قرآن بھ جز قرائت ھیچ وظیفھ
 ».جز خواندن و یا آویزان کردن بھ گردن نوزاد، تا از حوادث ناگوار سالم بماند، ندارد

: نویسد مطھری می؛  ١۴مبانی اقتصاد اسالمی، مرتضی مطھری، انتشارات حکمت، ص  - ۴۵٢
با این ھمھ تأکیدی کھ قرآن کریم بر روی مسألھ «و » .ھای اسالم است اصل عدالت از مقیاس«

عدالت اجتماعی دارد، معھذا یک قاعده و اصل عام در فقھ از آن استنباط نشده و این مطلب سبب 
 » .رکود تفکر اجتماعی فقھای ما گردیده است

  .  ھمین اثر مراجعھ کنید ٧خمینی بھ پاورقی و یا نمایھ در موردشجرۀ نامھ خانوادگی - ۴۵٣
رشیدى مطلق نام مستعار است و طبق اطالعات بدست آمده، این مقالھ بھ خواست شاه نوشتھ  - ۴۵۴ 

داریوش ھمایون، ھویدا نخست وزیر، نیكوئى، : شده  وھیئتی  در انجام آن دخیل بوده كھ عبارتند از
اما در مورد نویسنده اصلی  و کسانی کھ در آن ... شید آموزگار وپاكروان فرھاد نیکوخواه ، جم

  . دخیل بوده اند ھنوز ابھام وجود دارد
  . ٣٩، ص ٢٠٠١خاطرات آیت هللا منتظری انتشارات انقالب اسالمی فور یھ  - ۴۵۵
  . ٥٦خاطرات مھدی حائری یزدی، ص - ٤٥٦
  .  ٤١ص  ھمان سند،  - ٤٥٧
   ٣٧ – ٣٨یادواره آیت هللا العظمی بروجردی ص  ۴٣ – ۴۴نشریھ حوزه شمار  - ٤٥٨
  . ١٢٩خاطرات آیت هللا دمحم علی گرامی، مرکز اسناد انقالب اسالمی ص - ٤٥٩
  .٢٧ص  ١خاطرات سیاسی صادق طباطبائی ج  - ۴۶٠
  ١٣٣تقابل دو خط، دمحم جعفری ص  - ۴۶١
 . ٦١، ص٢٠٠١خاطرات آیت هللا منتظری انتشارات انقالب اسالمی فور یھ   - ٤٦٢
 .٩٣ـ  ٩۴خاطرات دکتر مھدی حائری، مرکز مطالعات خاورمیانھ ھاروارد،  ص  - ٤٦٣
؛ صدرالدین الھی از  ٢٧٨سید ضیا  مرد اول یا مرد دوم کودتا، شرکت کتاب، چاپ دوم ص  - ۴۶۴

تک و تنھا «: مرداد سئوال می کند وی تصریح می کند ٢٨سید ضیا در مورد وقایع قبل و بعد از 
تھ بودم کھ چھ خواھد شد؟ آن روز ھم یادتان ھست کھ چھ وضعی بود؟ از رفتن شاه مضطرب نشس

بھ شما می گویم کھ روز پیش سلیمان خان بھبودی کاغذ استعفای اعلیحضرت . بھ شدت نگران بودم
من با تعجب از این تصمیم شاه بھ شدت در وحشت و بالتکلیفی . را بھ من نشان داده و گریھ کرده بود

 » .بردمبسر می 
آن روز بھ  کسانی برای مشورت یا جلسھ کردن خدمتتان نیامدند؟«؛ ٢٧٩ھمان سند، ص  - ۴۶۵

ً                                        خصوص نھ، اما روز پیش از آن چرا، ولی من اصال  نھ آن ھا را پذیرفتم نھ در جلسھ ھای شان                                            
بد بھ ال. بلھ توی اتاق پذیرائی خیلی ھا می آمدند و می نشستند مگر جلسھ ای ھم بود؟ .شرکت کردم

آقایان رشیدیان ھا، عده ای از دارو دستھ ی آقای  کی ھا بودند؟ .اعتبار این کھ جای امنی است
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ً                                                  چند تا روزنامھ نویس ھم بودند مثال  آقای میر اشرافی را خیلی خوب یادم می آید کھ با ما ...کاشانی                                 
ً          فکر می کنید خارجی ھا مثال  آمریکائی . خوش و بش می کرد و می رفت در جلسھ ھا چقدر در این                         

  »...اندازه اش را نمی دانم ولی بی شک پشت این کار بودند کار دست داشتند؟
  .٣٨٢دمحم جعفری ص ...پاریس و تحول انقالب- ۴۶۶

  .٩٦ص  ١نھضت امام خمینی ج - ۴۶٧ 
  ٨٧هللا منتظرى، چاپ انتشارات انقالب،ص  خاطرات آیت- ۴۶٨
  ٣٨٢- ٣٨٣دمحم جعفری ص  ...پاریس و تحول انقالب - ۴۶٩
جمعیت «؛١١٨، ص٢٠٠١خاطرات آیت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوریھ - ٤٧٠

نھضت آزادی کھ آقای مھندس بازرگان در رأس آنان است آمده بودند قم نزد عالمھ طباطبائی 
اصرار کرده بودند کھ شما یک وقت خصوصی برای ما بگیرید کھ برویم نزد آقای خمینی، در ھمان 

من رفتم خدمت عالمھ طباطبائی، ایشان بھ من گفتند کھ آقای خمینی چرا این جور می کند؟ زمان 
گفتم چھ کرده است؟ گفتند بلھ آقای مھندس بازرگان و سران نھضت آزادی آمدند اینجا بھ من گفتند 

ھ برای صحبت کردن با آقای خمینی برای ما وقت بگیر، من ھم بھ آقای خمینی گفتم، ایشان گفتند ن
آخر . من وقت خصوصی نمی دھم، اگر می خواھند مثل بقیھ مردم بیایند ھمراه با دیگرن مالقات کنند

من بھ آقای خمینی گفتم کھ عالمھ طباطبائی گلھ داشتند، ! این چھ اخالقی است کھ آقای خمینی دارد
و اسالمی است و  آقای خمینی گفتند ایشان بیخود گلھ داشتند، برای اینکھ مبارزات ما مبارزات دینی

این آقایان حزبی ھستند و خالصھ یک جنبھ سیاسی دارند و اگر ما بھ نھضتمان جنبھ سیاسی بدھیم ما 
را می کوبند و زمین می خوریم، من با اینکھ آقایان را می شناسم و آدم ھای خوبی ھستند اما چون 

ھ یک حزب خاصی است ما از جنبھ سیاسی و حزبی دارند ما نمی خواھیم بگویند نھضت ما وابستھ ب
آن جھت کھ عالم دینی ھستیم می خواھیم وظیفھ دینی مان را انجام داده باشیم، لذا من گفتم اگر ما 
خصوصی با اینھا مالقات کنیم یک بھانھ می شود برای دستگاه و ما را می کوبند و می گویند اینھا 

کنند؛ من گفتم بسا آقایان نظراتی قابل یک حزب سیاسی ھستند کھ می خواھند در مقابل حکومت قیام 
   »  استفاده دارند، ایشان فرمودند نظراتشان را بنویسند و یا بھ شما بگویند و شما بھ من منتقل کنید

بھ تصدیق مرحوم بازرگان،  ؛١١۶ص انقالب ایران در دو حرکت  مھندس مھدی بازرگان،  - ۴٧١
وز بھ پاریس نرفتھ بود، در نجف طی اطالعیھ ، کھ ھن ۵٧/۵/۵آقای خمینی بھ صراحت در تاریخ 

    : اعالم کرده بود کھ رھبری و ادارۀ آن از آن روحانیت است ای، 
کاپیتوالسیون بھ ھمھ پیمانھای حقوق قضای کنسولی یا حقوق قضائی برون مرزی یک کشور  - ۴٧٢

جزائی و مدنی کشور  مطابق این پیمان اتباع بیگانھ از شمول قوانین. بھ کشور دیگر اطالق می شود
میزبان مستثنی می شوند و رسیدگی بھ دعاوی حقوقی و محاکمھ آن ھا در موارد اتھام با دادگاه ھای 

بموجب قانون کاپیتوالسیون و طبق پیمان وین، عالوه بر مأموران سیاسی . کشور خودشان می باشد
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آنان نیز از مصونیت سیاسی و و دیپلماتھا و مستشاران و مأموران نظامی آمریکائی، خانواده ھای 
  .قضائی برخوردار گردیدند

بھ تصویب سناتورھای مجلس سنا و در تاریخ  ١٣۴٣الیحھ کاپیتوالسیون در سوم مرداد - ۴٧٣
  :متن الیحھ بھ صورت زیر بود. بھ تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید ٢١/٧/١٣۴٣

دولت و ضمائم آن  کھ در تاریخ  ١١/۴٢/ ٢۵ - ٢٢٩١- ١٨با توجھ بھ الیحھ شماره  - ماده واحده
بھ مجلس سنا تقدیم شده، بھ دولت اجازه داد ه می شود کھ رئیس و اعضای ھیأتھای  ۴٢/٢١/١١

مستشاری نظامی ایاالت متحده را در ایران کھ بموجب موافقتنامھ ھای مربوطھ در استخدام دولت 
–کارمندان اداری وقت، موصوف در بند شاھنشاھی می باشند، از مصونیتھا و معافیتھایی کھ شامل 

بھ امضاء  ١٣۴٠فروردین ماه  ٢٩مطابق  ١٩۶١آوریل  ١٨ماده اول قرارداد وین کھ در تاریخ  - و
  .رسیده است، می باشد برخوردار نماید

  ١١٢هللا منتظرى، چاپ انتشارات انقالب،ص  خاطرات آیت - ۴٧۴  
مراجعھ  ١٠٣- ١١٣صحیفھ نور، جلد اول،ص برای  اطالع از متن سخنرانی و اطالعیھ بھ - ۴٧۵
  .کنید

  .١٣۶٠مرداد   ٢٧،  سخنرانی  ١۵جلدی، جلد  ٢۴صحیفھ امام ، - ۴٧۶ 
  .٣٧٠صدر، ص  خیانت بھ امید، ابوالحسن بنی- ۴٧٧ 
اما آقای ھوشنگ  ٧من خودم نامھ مصطفی شعاعیان بھ مصدق و پاسخ دکترمصدق را بوی - ۴٧٨ 

  .ف کرد کھ ھم نامھ و ھم پاسخ آن را خود مالحظھ کرده استکشاورز صدر برای نگارنده تعری
، چاپ دوم ص ۴٢٠- ۴٢٣چاپ اول ص   ، دمحم جعفری،۶٠تقابل دو خط یا کودتای خرداد - ۴٧٩
۴۶٩ -۴۶۶.  

  ٦٦٫دیماه  ١١خطبھ نماز خامنھ ای جمعھ  ١٤٠٨شماره  ٦٦ذیماه  ١٢کیھان - ٤٨٠ 
  ٢٠٫یفھ نور جلد ، صح١٦/١٠/٦٦نامھ خمینی بھ خامنھ ای مورخ - ٤٨١
  .٢٠، صحیفھ نور جلد ٢١/١٠/٦٦نامھ خمینی بھ خامنھ ای مورخ  - ٤٨٢

- ۴٣١، چاپ دوم ص٣٧٩- ٣٨١برای متن کامل نامھ بھ تقابل دو خط ، چاپ اول ص  - ٤٨٣ 
  .مراجعھ کنید۴٢٨
 .   ٧٤- ١٠٠، ص ٢١متن کامل این پیام در صحیفھ امام خمینی جلد  - ٤٨٤
هللا منتظرى، چاپ انتشارات  این جنایت، خاطرات آیت فرمان خمینی در اجرای - ٤٨٥

  .مراجع شود ٣٠٢انقالب،ص
٤٨٦ -montazeri-ahmad-with-https://farsi.euronews.com/2016/08/10/interview  
بھ تصویب كنگره  ١٢بر  ١٣یا  ١١بر  ١٢است آن ماده كذایى با آراء تا جایى كھ بیادم مانده - ۴٨٧
 .رسید

https://farsi.euronews.com/2016/08/10/interview
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و   زاده در آن دوران مجامع اتحادیھ از آقایان دمحم مجتھد شبسترى، حسن حبیبى، صادق قطب - ۴٨٨
از . در مورد آقاى شبسترى كسى حرفى نداشت. آوردند صدر براى سخنرانى دعوت بعمل مى بنى

اى نداشت و دعوت چندانى از وى بعمل  نیز جاذبھ  زاده نیھاى آقاى قطببھ بعد سخنرا ۵٣سال 
بھ بعد بر اثر اختالفى كھ پیش آمده بود، قھر كرده و در مجامع  ۵١از سال  ھم آقاى حبیبى . آمد نمى

صدر بود و این ماده تنھا بھ خاطر جلوگیرى از  تنھا شخص فعال آقاى بنى. كرد اتحادیھ شركت نمى
 .وى تصویب شده بوددعوت كردن 

 ۴٣۶حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  - ۴٨٩
 ۴٣٨حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  - ۴٩٠
این دو گروه بطور طبیعى، احمد سالمتیان و راقم این سطور در رأس آن قرار گرفتھ بودند و  - ۴٩١

و اال . نھ بعنوان رئیس و یا مسئول، بلكھ بیشتر بخاطر سابقھ كار و فعالیت و ریش سفید بودن
 .ى رئیس و مرئوس خود بودھركس
 ۴۴١حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  - ۴٩٢

 ۴۴٢ھمان مدرك، ص  - ۴۴٩٣
  :نام و آدرس چاپخانھ بھ شرح زیر است - ۴٩۴

25 Boulevard Sebastopol. Uni - Edit     
  ٢۴٠آخرین تالشھا در آخرین روزھا، دكتر یزدى، ص  - ۴٩۵
 ١۵۵ھمان مدرك، ص  - ۴٩۶
 ١٣٨و  ١٣٧ھمان مدرك، ص  - ۴٩٧
 ١٣٩ھمان مدرك، ص - ۴٩٨
 ١۴٩ھمان مدرك، ص  - ۴٩٩
 ١۵٣و  ١۵٢ھمان مدرك، ص  - ۵٠٠
 ١۵٨- ١۵٧ھمان مدرك، ص  - ۵٠١
 .      ١۵۶- ١۵٨ھمان مدرك، ص  - ۵٠٢
 ١۶٠ھمان مدرك، ص  - ۵٠٣
 ١۵٩ھمان مدرك، ص  - ۵٠۴
 ١۶١و  ١۶٠ھمان مدرك، ص  - ۵٠۵
 ١۶١و  ١۶٠ھمان مدرك، ص  - ۵٠۶
 ١۶١و  ١۶٠ھمان مدرك، ص  - ۵٠٧
 ١۶٩ھمان مدرك، ص  - ۵٠٨
، پشت صحنھ انقالب در پاریس ١٣٧٨، فروردین ۵٢مجلھ ایران فردا، سال ھفتم، شماره  - ۵٠٩
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 ١۵یزدى، ص  ،گفتگو با دكتر ابراھیم)قسمت آخر(
 .٢٠٠١، انتشارات انقالب اسالمى، فوریھ ٢٠٨هللا منتظرى، ص  خاطرات آیت - ۵١٠
ى تھران تحصیل كرده بودو عضو سازمان مجاھدین خلق آقاى مھندس غرضى دردانشكده فن - ۵١١

وى از سازمان برید و چون تحت پیگرد  ۵۴پس از انشعاب در سازمان مجاھدین در سال . ایران بود
ھمراه روحانیون مبارز خارج از كشور بھ سرپرستى دمحم  ۵۶در سال . بود بھ سوریھ فرار كرد

اسالمى دانشجویان در اروپا و روحانیون  نجمنھاىمنتظرى جھت شركت در اعتصاب غذاى اتحادیھ ا
مبارز خارج از كشور در پاریس، بھ آنجا آمد و در آنجا با نام مستعار آقاى حیدرى جزو روحانیون 

 .مبارز بود و خود را بھ سلك آنان درآورده بود و من براى اولین بار با وى در آنجا آشنا شدم
آقایان ابوالحسن : انداز كند عبارت بوده صدرذكرمى نىفكركنم این ھشت نفرى كھ آقاى ب - ۵١٢ 

هللا  صدر، دكترابراھیم یزدى، صادق قطب زاده، صادق طباطبایى، دكتر حسن حبیبى، آیت بنى
اسم . اسامى را آقاى دكتر یزدى خواند: صدر نقل كرد بطوریكھ آقاى بنى. الھوتى، اشراقى واحمد آقا

ھا را بھ آنھا  روم امان نامھ ارتشى او گفت من پیشاپیش مى. دفروھر جزو ھمراھان پیاده شونده نبو
 .بدھم و پیاده شد

 ٣٨٠صدر، ص  خیانت بھ امید، ابوالحسن بنى - ۵١٣
 ۵٧٨تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده ھیجدھم، ترجمھ كریم كشاورز، ص  - ۵١۴
 ١۴، ص ۴تاریخ ده ھزارسالھ، عبدالعظیم رضایى، جلد  - ۵١۵
 ١۵ھمان مدرك، ص  - ۵١۶
 ٣٧٧و  ٣٧۴تاریخ اجتماعى ایران، مرتضى راوندى، جلد دوم، ص  - ۵١٧
 ٣٣٧و  ٣٣۴ھمان مدرك، جلد دوم،ص  - ۵١٨
 ھمان مدرك - ۵١٩
 ۴۶رضا قلى، ص  شناسى خودكامگى،تألیف على جامعھ - ۵٢٠
 ك بھ بخش كمیتھ دفاع از حقوق بشر در ھمین كتاب - ر - ۵٢١
 ۵، چاپ خارج از كشور، ص ۵٧، بھمن ماه ۵۶ملى ایران، شماره نقل از خبرنامھ جبھھ  - ۵٢٢
 .ھمان مدرك - ۵٢٣

 .منظور از این دو آقا، آقایان مھندس بازرگان و دكتر سنجابى است - ۵٢۴ 
  ١۶۶صحیفھ نور، جلد سوم، ص  - ۵٢۵
 صدر یادداشت آقاى بنى - ۵٢۶
ى كھ پیش از انقالب با مشى گروه كوچك سیاس ٧اسالمى از ائتالف  سازمان مجاھدین انقالب - ۵٢٧

 .بوجود آمد ۵٨مسلحانھ بر ضد رژیم شاه مبارزه میكردند، در اوایل سال 
 كوملھ، چریكھاى فدائى خلق و گروه اشرف دھقان - ۵٢٨
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متعلق بھ ھمھ مسلمانان است، اما چون در عمل ... ھا و ھا، حسینیھ گرچھ مساجد، تكیھ - ۵٢٩
آیند، در اختیار یك  اى از یك سازمان بحساب مى م ھستھسرپرستى و اداره آن مراكز كھ ھركدا

 .آید روحانى است كھ جزء سازمان سنتى روحانیت بھ حساب مى
سقوط دولت بازرگان، دكتر غالمعلى صفاریان، مھندس فرامرز معتمد دزفولى، چاپ اول،  - ۵٣٠

 ١٣٧، ص ١٣٨٢
 ٣۵٨، ص ١٣٧٩م، تحول گفتمان سیاسى شیعھ در ایران، جمیلھ كدیور، چاپ دو - ۵٣١
 بھ نقل از اظھارات حجت االسالم والمسلمین دمحم مجتھد شبسترى ٣۵٧ھمان مدرك، ص  - ۵٣٢
 مالدمحم كاظم خراسانى، عبدهللا مازندانى و حاج آقا بزرگ طھرانى  - ۵٣٣
منظور مھدى حائرى یزدى، فقیھ و استاد فلسفھ اسالمى، فرزند حاج شیخ عبدالكریم حائرى  - ۵٣۴

 حوزه علمیھ قم یزدى مؤسس
 ۴۴و  ۴٣ایران، ص  خاطرات مھدى حائرى یزدى، مجموعھ تاریخ شفاھى - ۵٣۵
 ١٢۵و ١٢۴در كنار پدرم مصدق، خاطرات دكتر غالمحسین مصدق، ص  - ۵٣۶
 ١٢۵و  ١٢۴ھمان مدرك، ص  - ۵٣٧
از مجموع كل سیزده میلیون تومان جمع آورى شده براى تأسیس روزنامھ انقالب اسالمى،  - ۵٣٨
 .میلیون آن را تجار بازار با مجوز آقاى خمینى بعنوان سھم امام پرداخت كردند ١٠از  بیش

 ٨٧هللا منتظرى، چاپ انتشارات انقالب اسالمى، ص  خاطرات آیت - ۵٣٩
بعد از انقالب، تولیت دو مركز، آستانھ حضرت معصومھ قم و شاه عبدالعظیم بھ آقاى احمد  - ۵۴٠

 .موالیى واگذار گردید
 ٨٢، ص ٢٠٠١هللا منتظرى، انتشارات انقالب اسالمى، فوریھ  طرات آیتخا - ۵۴١
هللا بروجردى و آیت هللا خمینى بھ خاطرات منتظرى، چاپ انقالب  در مورد رابطھ آیت - ۵۴٢

 .مراجعھ كنید ٧٠- ۶٨، ص ٢٠٠١اسالمى، فوریھ 
 مراجعھ كنید ٩۶- ٩۴بھ خاطرات مھدى حائرى یزدى، ص  - ۵۴٣
، گفتگو با ١٢، ص ١٣٧٧، بھمن و اسفند ۵١دا، بخش ویژه انقالب، شماره مجلھ ایران فر - ۵۴۴

 مھندس سحابى
 ھمان مدرك - ۵۴۵
 ھمان مدرك - ۵۴۶
 ھمان مدرك - ۵۴٧
 ھمان مدرك -  ۵۴٨
 ھمان مدرك- ۵۴٩
 ھمان مدرك - ۵۵٠
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 ٢۴ھمان مدرك، ص  - ۵۵١
 ٣۵، ص ١٣۶٣انقالب ایران در دو حركت، مھندس مھدى بازرگان، چاپ سوم،  - ۵۵٢
و  ٣٣، گفتگو با حسین شاه حسینى، ص ١٣٧٧، بھمن و اسفند ۵١مجلھ ایران فردا، شماره  - ۵۵٣
٣۴ 

 ٢٢٠ -  ٢١٩، ص ٢٠٠١هللا منتظرى، انتشارات انقالب اسالمى، فوریھ  خاطرات آیت - ۵۵۴
 ۴۶٠- ۴۵٩صدر، ص  خیانت بھ امید، ابوالحسن بنى - ۵۵۵

 ۴٧١ھمان مدرك، ص  - ۵۵۶ 
 الغھ، خطبھ شقشقیھك بھ نھج الب - ر - ۵۵٧
  ٩٠- ۵۶در مورد انقالب شیعی عباسى نگاه كنید بھ كتاب اوین، جلد دوم، ص  - ۵۵٨

  . ١٩، ص۶٢بررسی سفر ھایزر بھ ایران دکتر یزدی، چاپ دوم بھار - ۵۵٩  
  . اصل نسخھ انگلیسی - در گرو خمینی، رابرت دریفوس:؛ بھ نقل از٢٠و١٩ھمان سند، ص - ۵۶٠
 .٢٦ھمان سند، ص  - ٥٦١
 ۶٠۴و  ۶٠٣كشف ھند، جواھر لعل نھرو، ترجمھ محمود تفضلى، جلد دوم، ص  - ۵۶٢
 ۴٨۵و  ۴٨۴حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  - ۵۶٣
 ھمان مدرك - ۵۶۴
 ۴٨٧ھمان مدرك، ص  - ۵۶۵
 .١٨تاریخ سیاسى بیست و پنج سالھ ایران، تألیف سرھنگ غالمرضا نجاتى، جلد دوم، ص  - ۵۶۶
 ۵٠۶ و ۵٠۵حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  - ۵۶٧
 ۵١٢حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  - ۵۶٨
 .مگر اینكھ رھبر، در مبارزه با نفس یا جھاد اكبر موفق بدر آمده باشد - ۵۶٩
 ۶۶٩، ص ٢٠٠١هللا منتظرى، انتشارات انقالب اسالمى، فوریھ  خاطرات آیت - ۵٧٠
 ٣۶٢ھمان مدرك، ص  - ۵٧١
 ٢١٣و  ٢٠٩ھمان مدرك، ص  - ۵٧٢
 ھمان مدرك - ۵٧٣
 .٢٩٠- ٢٩١خالى، ص خاطرات خل - ۵٧۴
سقوط دولت بازرگان، بكوشش دكتر غالمعلى صفاریان، مھندس فرامرز معتمد دزفولى،  - ۵٧۵
  .٣۴٧، گفتگو با دكتر ابراھیم یزدى، ص ١٣٨٢چاپ 
۵٧۶ - https://www.youtube.com/watch?v=yLmyRa0ZYzc   

  ٣٢۴ھمان مدرك، ص  - ۵٧٧ 
 ۵١٩صدر، حاشیھ بر دستنوشتھ، ص  بنى - ۵٧٨

https://www.youtube.com/watch?v=yLmyRa0ZYzc
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 ٢٢٣، ص ٢٠٠١هللا منتظرى، چاپ انقالب اسالمى، فوریھ  خاطرات آیت - ۵٧٩
، پیروزى بدون جنگ، نوشتھ ریچارد نیكسون رئیس ١٩٩٩ترجمھ ازمتن انگلیسى كتاب  - ۵٨٠ 

  جمھور سابق آمریكا
xon , Page 258.1999 Victory without War , Richard Ni 

First Published in Grea Britain in 1988 by Sidgwick & Jackson  
  ٣، سرمقالھ تولدى تازه، ص ١٣٧۶، خرداد ماه ٣٣ایران فردا، شماره  - ۵٨١ 
اى روشنفكران و دگراندیشان و چگونگى بقتل رساندن آنھا بویژه پروانھ و  قتلھاى زنجیره- ۵٨٢  

 .ى از سفاكى و جھالت رژیم استداریوش فروھر نمونھ بارز
ص ،آخرین تالشھا در آخرین روزھا، دكتر یزدى، : بھ نفل از ،٢۵۴ص  ،ھمین اثر - ۵٨٣    

١١۴ -١١۶.  
 .١٢٨، ص ٣خاطرات دکتر یزدی، جلد - ۵٨۴  
  .١٢٩- ١٢٨ھمان سند، ص -  ۵٨۵  
  .١٣٠- ١٢٩ھمان سند، ص - ۵٨۶  
 .١٣١- ١٣٠ھمان سند، ص - ۵٨٧    
  . ۶٧١و۶٧٠ھمان سند، ص- ۵٨٨ 

برای اطالع بیشترنگاه کنید بھ کتاب،ده سال با اتحادیھ درآلمان،دمحم جعفری،فصل  - ۵٨٩
١۵،١۴،١٢،١١. 

  .۵۴، مھر ماه ٣۵، شماره مجاھد، ارگان نھضت آزادی خارج از کشورپیام  - ۵٩٠ 
ماه دی) خارج از کشور( مرامنامھ جریان تأسیس نھضت آزادی ایران  ١٨از یادداشت شماره  - ۵٩١ 

١٣۵۴   
  . ۶۴٨، ص ٣خاطرات دکتر یزدی، جلد  - ۵٩٢ 
 .١١١، از  منصور دوستکام و ھایده جاللی، ص ...امام و - ۵٩٣ 
  ١۴۶، ص ...امام و- ۵٩۴ 
  )١٣۵٨فروردین ماه  ٢۶اطالعات ( ١۴٨ص ... امام و - ۵٩۵ 
 اریس پ -  ١٣۵٧آذر  ٧، مصاحبھ با ژورنال منطقھ دون آلپ فرانسھ ١٢۴ص ... امام و-  ۵٩۶  
  پاریس  ١٣۵٧آبانماه  ۴مصاحبھ با رویتر  ٢٠٢ص ... ـ  امام و۵٩٧  
  ۵٧آبان ٢٢،  ١٢٣، ص ...امام و - ۵٩٨ 
و مصاحبھ با پائزه سرا ١۵۴ص ١٣۵٧بھمن ١۴مینى صبح شنبھ سخنان آقاى خ.. امام و - ۵٩٩ 

 ١۶٨ص  ۵٧آبان ١١ایتالیایى 
.... و امام و ١۶٨ص  ٧٨نوامبر  ٧نت مصاحبھ با روزنامھ ھلندى دى ولكرا... امام و - ۶٠٠ 
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 ١۶١ص  ٧٨مصاحبھ با روزنامھ صداى لوكزامبورگ با اشتراك رادیولوكزامبورگ دسامبر 
 ١٣۵٧آبان  ۴، مصاحبھ با خبرگزارى رویتر بھ تاریخ  ١۶٨ص ... امام و  - ۶٠١ 
  ٢١۵ص -  ٨٧نوامبر  ١۵مصاحبھ با روزنامھ آلمانى دنیاى سوم ... امام و  - ۶٠٢ 
  .١٩۴ص   ٧٨نوامبر  ٢۵،  ۵٧آذرماه ١۴سخنرانى ... امام و - ۶٠٣ 
، ١٣۵٧آبان  ١٩مصاحبھ خبرنگاران آلمانى، فرانسوى، ایتالیائى، اسپانیایى و غیره ... امام و - ۶٠۴ 

 .١٣۵ص 
  ١٢١، ص  ۵٧شھریور  ٢٣مصاحبھ با خبرنگاران رادیووتلویزیون فرانسھ ... امام و - ۶٠۵ 

  ١۴۶ص  ١١٧٨نوامبر  ٧با اشپیگل  مصاحبھ... امام و - ۶٠۶
 .١٣۶، ص ٧٨نوامبر  ١مصاحبھ با گاردین ... امام و - ۶٠٧  
 . ١٣پاریس،  ۵٧آبان  ١۴...امام و - ۶٠٨ 
 ١١و در پیام بھ ملت  ٢١١پاریس ص  ٧٨نوامبر  ٧روزنامھ ھلندی دی ولکرانت ... امام و - ۶٠٩  

 .   ۵٨فروردین شب پیش از رفراندم سال 
 . ٧٨نوامبر  ١٣مصاحبھ با خبرنگار آلمانى    ٢١١ص ... و امام - ۶١٠ 
ھا، و سخنرانیھاى آقاى  ؛ونداى حق مجموعھاى ازپیامھا،مصاحبھ ۵٧آبان ١٧، ١٢٣،..امام و- ۶١١ 

   ٣٠۵- ٣٠۶خمینى در پاریس ص 
 .پاریس ١٣۵٧پیام بھ ملت در مورد حملھ ساواكیھا  دیماه... امام خمینى و - ۶١٢ 
 .  ۴٢ص  ۵٨اردیبھشت  ٣٠بھ نقل از اطالعات ... ى وامام خمین - ۶١٣ 
  .١۴٧، ص  ٣خاطرات دکتری یزدی، ج   - ۶١۴ 
  . ١۴٧ھمان سند، ص - ۶١۵  
مجلھ ایران : ھمھ  نقل از ۴٩۵- ۴٩٠، و نمایھ ٣٨٧- ٣٨۵ص  ھمین اثر، چاپ اول، - ۶١۶  

    .سحابى و یزدی، در گفتگو با مھندس ١٣٧٧، بھمن واسفند ۵١فردا،بخش ویژه انقالب، شماره 
  .١٣٩، ص  ٣خاطرات دکتری یزدی، ج  - ۶١٧ 
 .١٣٩ھمان سند،  ص - ۶١٨ 
 . ١۴١ھمان سند، ص- ۶١٩ 
  .١۴٣- ١۴١ھمان سند، ص - ۶٢٠ 
  .١۴۴- ١۴٣ھمان سند،  ص - ۶٢١ 
  .١۴۶ھمان سند، ص  - ۶٢٢ 
  .١٧٨ھمان سند، ص - ۶٢٣ 
  .١۴۴ھمان سند،  ص - ۶٢۴ 
  .١۴۵- ١۴۴ھمان سند، ص - ۶٢۵  
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  .١۴۶سند، ص  ھمان- ۶٢۶ 
  .١٧٩، ص    ٣خاطرات دکتری یزدی،ج - ۶٢٧ 
احزاب سیاسى در ایران، مجموعھ اسناد النھ : بھ نقل از ؛٢٢٢ص  ،اثر، چاپ اول نھمی - ۶٢٨ 

  .٢٣١- ٢٣٠، ص ٣جاسوسى در ایران، شماره 
  . ١٨٠، ص  ٣خاطرات دکتری یزدی،ج  - ۶٢٩ 
  .۴٠٠ھمان سند، ص  - ۶٣٠ 
  .١١٨ص  ٢خاطرات دکتر یزدی،ج - ۶٣١ 
  .٢۴٢ص٢ھمان سند، ج  - ۶٣٢ 
  .١٠۵ص  ٣ھمان سند، ج  - ۶٣٣ 
  .٢١۵ھمان سند، ص  - ۶٣۴ 
  .٢۶٩و٢۶٨ھمان سند،  ص  - ۶٣۵  
  .  ١۵٧، ص  ٣خاطرات دکتر یزدی، ج - ۶٣۶  
ی کامل در قسمت اول توضیح داده شده است١٢٨ھمان سند، ص - ۶٣٧  ّ                                      ؛ طرح سر          .  
  . ٨۴گان،  ص انقالب در دو حرکت، م ھندس بازر- ۶٣٨ 
  .    ١۵٧، ص  ٣خاطرات دکتر یزدی، ج  - ۶٣٩ 
  .١۵٨، ص ٣خاطرات دکتر یزدی، ج  - ۶۴٠ 
  .١۵٩و ١۵٨ھمان سند، ص - ۶۴١ 
  .١۶٢ھمان سند، ص -  ۶۴٢  
  .١٧٢و١٧١ھمان سند، ص - ۶۴٣ 
شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مھندس بازرگان در گفتگو با سرھنگ غالمرضا  - ۶۴۴ 

  . ٢۵٨ص  ، ج دوم ، ١٣٧٧ول چاپ ا نجاتی، 
  . ١٣۶، ص ٣خاطرات دکتر یزدی، ج - ۶۴۵ 
  . ١۴٩ھمان سند، ص  - ۶۴۶  
  .١۵٠ھمان سند، ص - ۶۴٧ 
  .١۵٢ھمان سند، ص - ۶۴٨ 
  . ١۵٢ھمان سند، ص - ۶۴٩ 
  .١۶٢و١۶١ھمان سند، ص - ۶۵٠ 
  . ١۶٣ھمان سند، ص - ۶۵١ 
گفتگو با سرھنگ غالمرضا شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مھندس بازرگان در  - ۶۵٢ 

  .٢۵٧- ٢۵۶ص  ، ج دوم ، ١٣٧٧چاپ اول  نجاتی، 
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  .١۶٣، ص ٣خاطرات دکتر یزدی، ج  - ۶۵٣ 
  .٢۵٧- ٢۵۶ص  ، ج دوم ، ١٣٧٧چاپ اول  شصت سال خدمت و مقاومت،   - ۶۵۴ 
سقوط دولت بازرگان، بھ کوشش دکترغالمعلی صفاریانـ  مھندس فرامرز معتمد دزفولی،  - ۶۵۵ 

  . ٢٢/١١/١٣۶٠سخنرانی مھندس بازرگان مورخ  ، پشت جلد بھ نقل از ١٣٨٢  چاپ 
مشکالت و مسائل اولین سال انقالب از زبان مھندس بازرگان، گرد آورنده، مھندس عبدالعلی  - ۶۵۶ 

  .٢٢٧، ص ١٣۶١بازرگان، چاپ اول 
  .۶٧١و۶٧٠، ص٣خاطرات دکتر یزدی، جلد  - ۶۵٧ 
  دھباشی، لینک مصاحبھ دکتر یزدی با حسین- ۶۵٨ 

                         https://youtu.be/kmarRGvOkzI  
  .  ١۴٣ص  ٢خاطرات دکتر ابراھیم یزدی، ج- ۶۵٩  
  .  ١۴۵و١۴۴ھمان سند، ص - ۶۶٠ 
  .١۴۵ھمان سند، ص - ۶۶١  
  .۴٠٣ص  ٣طرات دکتر ابراھیم یزدی، ج خا - ۶۶٢  
  .۴٠۴و۴٠٣ھمان سند، ص - ۶۶٣  
 روابطش با زعمای جمھوری اسالمی،  در  مورد فردوست و دفتر ویژه اطالعات ودر  - ۶۶۴ 

، بخشی از گفتنی ھا گفتھ شده است، عالقھ مندان بھ آنجا ١٩٣- ١۶٩ص چاپ اول ،ھمین اثر 
  .مراجعھ کنند

  .۴٠۴، ص  ٣اھیم یزدی، ج خاطرات دکتر ابر  - ۶۶۵ 
  .٢۵۶ھمان سند، ص  - ۶۶۶ 
  .٢۴٢ص  ٢خاطرات دکتر ابراھیم یزدی، ج  - ۶۶٧  
طرح سری یا برنامھ راھبردی؟ در نقد «لینک مقالھ آقای جواد سلیمانی تحت عنوان  - ۶۶٨  

  :بھ شرح زیر است» یادداشت سھ گانھ دمحم جعفری
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/06/213231.php 

  .کسانی کھ مایل بھ مطالعھ آن مقالھ ھستند بھ آنجا مراجعھ کنند
 .ھمان سند- ۶۶٩  
و سرمقالھ  روش حل اختالف  ٢، ص۴٩٩، شماره ۵٩اسفند ٢۵روزنامھ انقالب اسالمی  - ۶٧٠ 

 –؛ سقوط دولت بازرگان، بھ کوشش دکتر غالمعلی صفاریان  ۶٠فروردین  ١۶، ۵٠۵شماره 
 .  ١۴٣و  ٣٢٩، ص ١٣٨٢مھندس فرامرز معتمد دزفولی، چاپ دوم 

  ۴٣٠، ص ١٣۶۴، جلد دوم، خرداد )زیارتی(نھضت امام خمینی، سید حمید روحانی  - ۶٧١ 
  .ھمان سند- ۶٧٢

https://youtu.be/kmarRGvOkzI
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/06/213231.php
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  .١٣۶٠مرداد   ٢٧انی ،  سخنر ١۵جلدی، جلد  ٢۴صحیفھ امام ، - ۶٧٣ 
، آمده ۴٨ر، مھر ماه آذ ١۶خمینی در نجف در ماھنامھ  دیدار دبیران کنفدراسیون با  گزارش - ۶٧۴ 

  .بھ آنجا مراجعھ کنید
ّ        غروب صادق،علی سج ادی، ص - ۶٧۵    .  ، ازیادداشت ھای سفر بھ عراق صادق قطب زاده٣٠               
  . ٣٣ھمان سند،  ص  - ۶٧۶ 
  .٣١ھمان سند، ص - ۶٧٧ 
  .٨۶، ص ٢٠٠١خاطرات آیت هللا منتظری، چاپ انقالب اسالمی،فوریھ  - ۶٧٨ 
ال والیة الحد علی « : یک اصل عملی و یک قاعده عقلی فقھی است» عدم والیت«اصل  - ۶٧٩  

بدین معنا کھ ھیچ کس بر دیگری والیت . یعنی اینکھ بھ لحاظ فقھی، اصل برعدم والیت است» احد
وشت اورا نداردو ھرفردی نسبت بھ عملکرد خود در برابرخداوند ندارد ودیگران حق دخالت درسرن

ویا  ھیچکسی بر ھیچکس دیگر والیت ندارد و ھرکسی خود . مسئول و پاسخگو خواھد بود
  .       برخویشتن والیت دارد بعبارت دیگر رھبری و ادارۀ زندگی از حقوق ذاتی ھر انسانی است

، بھ نقل از رسالھ .٢٢قالھ دکتر مھدی حائری، ص حکومت و مذھب، دانشگاه لندن،م -  ۶٨٠  
در جلد دوم کتاب رسائل چاپ قم  ١٧٣تا  ٩٣اجتھاد وتقلید آقای خمینی درھشتاد صفحھ از صفحھ 

ضمیمھ جلد دوم کتاب تھذیب االصول ) ۵٩۶تا  ۵٠۵از ص ( صفحھ ٩٢وھمچنین در. ق.ه ١٣٧٨
باشد و توسط جامعھ مدرسین بھ چاپ  شیخ جعفر سبحانی کھ تقریرات درس آیت هللا خمینی می

امام :،بھ نقل از٢۴١و٢۴٠، ص١٣٧٧رسیده است؛حکومت والیی،محسن کدیور،نشرنی،چاپ اول 
  ).، ه ق١٣٨۵قم ( ١٠١و١٠٠خمینی، الرسائل، رسالھ فی االجتھاد و التقلید، ص 

، چاپ ١١۵تا  ص  ١٠٧ھمان سند، بھ نقل از کتاب کشف اسرار آیت هللا خمینی ازص  - ۶٨١   
  .شمسی انتشارات کتاب فروشی علمیھ اسالمیھ تھران ١٣٢٣

  .ھمان سند - ۶٨٢   
درگذشت و کتابش عوائد االیام .ق.ه ١٢۴۴مرحوم نراقی معروف بھ فاضل کاشانی در سال  - ۶٨٣ 

  .نام دارد
  .١٣۶٠مرداد   ٢٧،  سخنرانی  ١۵جلدی، جلد  ٢۴صحیفھ امام ، - ۶٨۴   
شھریار، نیکولو : ؛ بھ نقل از ٣٠٢رعونیت بنام دین، دمحم جعفری ص والیت فقیھ، بدعت و ف- ۶٨۵ 

  .  ٨٧و  ٨۶، ص ١٣۶۶داریوش آشوری، چاپ اول : ماکیاولی، ترجمھ
  ۶٨۶ -  

0601_kf_khomeini_carter_kennhttp://www.bbc.com/persian/iran/2016/06/16
edy  

http://www.bbc.com/persian/iran/2016/06/16
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  .ھمان سند - ۶٨٧  
  .٢۶٩- ٢٩٠،  ص ٣خاطرات دکتر یزدی ج  - ۶٨٨ 
  .٢۵۶، ص  ٣خاطرات دکتر ابراھیم یزدی، ج  - ۶٨٩ 
  ١۶٠- ١۵۵، ص ١٨اسناد النھ جاسوسى، شماره : بھ نقل از ٢۴٣ص چاپ اول   ھمین اثر، - ۶٩٠ 
 ١۶٠، ص  ١٨وسى، شماره اسناد النھ جاس: ھمان سند، بھ نقل از- ۶٩١ 
 ۶٩٢ -  

Benazir Bhutto Reconciliation Simon&Schuster p. 97   
  .۶٧پاسخ بھ تاریخ دمحم رضا پھلوی ص- ۶٩٣  
  .٨٠و  ٣٩- ۴٠گروگان گیری و جانشینان انقالب دمحم جعفری، ص - ۶٩۴ 
  . ٧۴- ٧٢شرایبر ترجمھ عبدالحسن نیک گھر ص - سروان- ژان- تکاپوی جھانی ژان- ۶٩۵  
  . ٢٨٢ – ٢٨١یادداشتھاى علم، ج سوم، ص   - ۶٩۶ 
  .٢٢٣، ص ٢٠٠١خاطرات آیت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوریھ - ۶٩٧ 
  .٢۴انقالب ایران در دو حرکت، مھندس بازرگان، ص - ۶٩٨ 
  .٨۶، ص ٢٠٠١فوریھ  خاطرات آیت هللا منتظری، چاپ انقالب اسالمی،- ۶٩٩  
ال والیة الحد علی « : اصل عملی و یک قاعده عقلی فقھی استیک » عدم والیت«اصل - ٧٠٠ 

بدین معنا کھ ھیچ کس بر دیگری والیت . یعنی اینکھ بھ لحاظ فقھی، اصل بر عدم والیت است» احد
ندارد و دیگران حق دخالت در سرنوشت او را ندارد و ھر فردی نسبت بھ عملکرد خود در برابر 

ویا  ھیچکسی بر ھیچکس دیگر والیت ندارد و ھرکسی خود . دخداوند مسئول و پاسخگو خواھد بو
  .       بر خویشتن والیت دارد بعبارت دیگر رھبری و ادارۀ زندگی از حقوق ذاتی ھر انسانی است

، بھ نقل از رسالھ .٢٢حکومت و مذھب، دانشگاه لندن، مقالھ دکتر مھدی حائری، ص   - ٧٠١ 
در جلد دوم کتاب رسائل چاپ قم  ١٧٣تا  ٩٣صفحھ از صفحھ  اجتھاد و تقلید آقای خمینی در ھشتاد

ضمیمھ جلد دوم کتاب تھذیب االصول ) ۵٩۶تا  ۵٠۵از ص (  صفحھ ٩٢و ھمچنین در . ق.ه ١٣٧٨
شیخ جعفر سبحانی کھ تقریرات درس آیت هللا خمینی می باشد و توسط جامعھ مدرسین بھ چاپ 

، بھ نقل ٢۴١و٢۴٠، ص١٣٧٧ی، چاپ اول رسیده است؛ حکومت والیی، محسن کدیور، نشر ن
  ).، ه ق١٣٨۵قم ( ١٠١و١٠٠امام خمینی، الرسائل،رسالھ فی االجتھاد و التقلید، ص :از
، چاپ ١١۵تا  ص  ١٠٧ھمان سند، بھ نقل از کتاب کشف اسرار آیت هللا خمینی از ص  - ٧٠٢ 

  .شمسی انتشارات کتاب فروشی علمیھ اسالمیھ تھران ١٣٢٣
  .دھمان سن - ٧٠٣ 



٦٩٣     

  

  ١١٨، ص ٢٠٠١خاطرات آیت هللا منتظری، چاپ انتشارات انقالب اسالمی فوریھ - ٧٠۴  
  .٢۶٢تقابل دو خط ، دمحم جعفری، ص  -  ٧٠۵

  . ٢٠٠و ١٢١کودتای نوژه، مؤسسھ مطالعات و پژوھش ھای سیاسی، ص - ٧٠۶ 
  . ١٢اوج دفاع، ھاشمی رفسنجانی ، ص - ٧٠٧ 
  . ١٧٨، ص دفاع و سیاست، ھاشمی رفسنجانی  - ٧٠٨ 
  . ٢٢۴دفاع و سیاست، ھاشمی رفسنجانی ، ص - ٧٠٩ 
  . ٢٨٣، ص  ٢٠٠١خاطرات آیت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی فوریھ - ٧١٠ 
  . ٢٩٢، ص ٢٠٠١خاطرات آیت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی فوریھ  - ٧١١ 
  .٩٧شھریور خشت خام مصاحبھ حسین دھباشی با احمد منتظری، در    - ٧١٢   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=uaAc5cJX-Bs  
  ١٩٩، ص ٢٠٠١هللا منتظرى، چاپ انقالب اسالمى، فوریھ  خاطرات آیت- ٧١٣ 

- ٢۴۴، ص  ٣جاسوسى در ایران، شماره احزاب سیاسى در ایران، مجموعھ اسناد النھ -  ٧١۴
٢۴١.  

  ١٠، ص ٣٧٠روزنامھ انقالب اسالمى در ھجرت، شماره - ٧١۵ 
  . ١٩٠از كاخ شاه تا زندان اوین، احسان نراقى، ترجمھ سعید آذرى، ص -  ٧١۶

 منظور بھرام بھرامیان است- ٧١٧ 
  . ٢٨۵و  ۴١صدر، ص  خیانت بھ امید، ابوالحسن بنى-  ٧١٨

 ٧١٩ -  
  Victory Without  War, Richard Nixon   

Published in  Great Britain and in US in 1999, page 118. First 
؛ بھ نقل از اسرار  ٣۶٠صدر، ص  سیر تحول سیاست امریكا در ایران، ابوالحسن بنى - ٧٢٠ 

  .٢۴٨فرمانروایان، الكساندر دومارانش، ص 
   .  ٢٧٢پاسخ بھ تاریخ، دمحمرضا پھلوى، ص - ٧٢١  
  .تحشیھ بر دستنوشتھ کتاب - ٧٢٢ 
و روزنامھ انقالب اسالمى در ھجرت، شماره  ۴٢ص صدر، یانت بھ امید، ابوالحسن بنىخ - ٧٢٣ 

  ١۴، ص ۵۴٩
  

٧٢٤ - 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=uaAc5cJX-Bs
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/160601_kf_khomeini_carter_kennhttp://www.bbc.com/persian/iran/2016/06
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  .ھمان سند - ٧٢۵
  .٢۶٩- ٢٩٠،  ص ٣خاطرات دکتر یزدی ج  - ٧٢۶

برای مشروح مطلب و اطالعات بیشتر بھ کتاب گروگان گیری و جانشینان انقالب، دمحم  - ٧٢٧ 
  .مراجعھ شود ٨۶- ٨۵جعفری، ص 

در : ؛ بھ نقل از٢٠و١٩ص ، ۶٢بررسی سفر ھایزر بھ ایران دکتر یزدی، چاپ دوم بھار - ٧٢٨
  .اصل نسخھ انگلیسی - گرو خمینی، رابرت دریفوس

  .٢٦ھمان سند، ص  - ٧٢٩
برای اطالع بیشتر از کم و کیف اعمال کمیتھ سفارت آمریکا و ماشاءهللا قصاب بھ کتاب  - ۶٩٧٣٠ 

  ، مراجعھ کنید۶٣- ٧٨گروگانگیری و جانشینان انقالب، ص
  .٢٥مھندس مھدی بازرگان ،ص انقالب ایران در دو حرکت   - ٧٣١  
  .  ٤١انقالب ایران در دو حرکت  مھندس مھدی بازرگان ،ص - ٧٣٢ 

  .٧٠ھمان سند،ص - ٧٣٣
  ١١٫- ٧٨انقالب ایران در دو حرکت  مھندس مھدی بازرگان، ص  - ٧٣۴ 

  .٨٤ھمان سند، ص - ٧٣۵
  .  ١٣٥ھمان سند، ص  - ٧٣۶
  ١٧٨٫ھمان سند ص - ٧٣٧
  ١١٨، ص٢٠٠١نتشارات انقالب اسالمی، فوریھ خاطرات آیت هللا منتظری، ا- ٧٣٨
  ١١۶ص انقالب ایران در دو حرکت  مھندس مھدی بازرگان،  - ٧٣٩
  . ٩٣ـ  ٩۴صحیفھ نور، جلد دوم، ص  - ٧۴٠
مھندس فرامرز معتمد دزفولی، ، . دکتر غالمعلی صفاریان: سقوط دولت بازرگان بھ کوشش- ٧۴١
  .١٠۴، ص ١٣٨٣چاپ 

ی چگونگی قبضھ کردن قدرت در انقالب «ن مسئلھ نگاه کنید بھ برای کم و کیف ای - ٧۴٢  ّ                                  طرح سر       
  :در سایت» ۵٧

www.mohammadjafarim.com  
  .٢٤انقالب ایران در دو حرکت، مھندس بازرگان، ص - ٧٤٣ 
  .٢٦٠ھمین اثر، ص  - ٧٤٤  

http://www.bbc.com/persian/iran/2016/06
http://www.mohammadjafarim.com
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نھضت آزادی در پاریس در  مرکزی ی صدر یکی از اعضایاین مطلب را آقای فتح هللا بن  - ٧٤٥  
  . فاش ساختھ است ١٣٧٥برادر خود آقای بنی صدر در سال  گفتگوئی با 

  .  خاطرات سولیوان. ک.ر - ٧٤٦ 
، ج اول، ١٣٨٢بیست و پنج سال در ایران چھ گذشت، از داود علی بابائی، چاپ اول  - ٧٤٧ 

  .دولت موقت بھ نقل از شورای انقالب و  ١٥٥و  ١٥٤ص
  . ١٧٨انقالب ایران در دو حرکت، مھندس بازرگان،  ص  - ٧٤٨ 

  ٢٨٩٫شصت سال خدمت و مقاومت خاطرات مھندس مھدی بازرگان ج دوم ص  - ٧٤٩
  . ٢، ص ٤٥٤، شماره ٥٩دی ماه  ٣٠انقالب اسالمی، سھ شنبھ  - ٧٥٠
از سید » ...ر رفت کارت«، یادداشت روز ١١١٩۶، شماره ۵٩دی ماه  ٣٠کیھان، سھ شنبھ  - ٧۵١

  .دمحم خاتمی سرپرست کیھان
بھمن  ١٨کسانی کھ مایل بھ اطالع کامل از این نامھ ھستند بھ روزنامھ اطالعات پنجشنبھ - ٧۵٢  

   ١٠و  مراجعھ کنند٩ص ١۶٠۶٩شماره  ١٣۵٨
  .٩ص ١۶٠۶٩شماره  ١٣۵٨بھمن  ١٨اطالعات پنجشنبھ   - ٧۵٣ 
  .٩ص ١۶٠۶٩اره شم ١٣۵٨بھمن  ١٨اطالعات پنجشنبھ  - ٧۵۴ 
  .ھمان سند - ٧۵۵ 

  .نامھ امیر انتظام از زندان ٢ھمان سند، ص - ٧۵۶
 ٧۵٧ -  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8
%A9%D8%A7%D8%AA%D9%85%B1%D8%AF_%DA  

 ٧۵٨ -  
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/02/150201_u01-revolution-cottam  

 ٧۵٩ - https://www.jstor.org/stable/4311109?seq=1#page_scan_tab_contents  
 ٧٦٠ -    

 His role in the failed 1958 coup attempt by General Qarani was probably his 
most serious but unsuccessful covert operation toward the fulfillment of that 
goal (Gasiorowski, 1993; and 1997) His inability to contribute to the 
development of political pluralism in Iran, and his disillusionment with the 
CIA as institution that can do much good in that respect led to his resignation 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/02/150201_u01-revolution-cottam
https://www.jstor.org/stable/4311109?seq=1#page_scan_tab_contents
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from the CIA in 1958.  
http://www.iranicaonline.org/articles/cottam-richard-1 

  .٢٤١- ٢٤٤، ص  ٣احزاب سیاسى درایران، مجموعھ اسناد النھ جاسوسى درایران، شماره - ٧٦١ 
  .١٠ص  ١٦٠٦٩شماره  ١٣٥٨بھمن  ١٨اطالعات پنجشنبھ - ٧٧٦٢ 
  .٣٩- ۴٠و جانشینان انقالب، ص گروگان گیری ٧۶٣ 
   ١٣٨٧تیر ماه  ٢شھروند امروزمورخ یکشنبھ  - ٧۶۴  

544.aspx-http://shahrvandemroz.blogfa.com/post   
  .١٧۴خاطرات دکتر ابراھیم یزدی، جلد سوم، ص  - ٧۶۵ 
  Iran Global - Iranian futurist online magazine(وبال ایران گل ٠٩/١٣٨۶/٢۶- ٧۶۶ 

  .کنید ھمطالع ٢۶٢- ٢٧۶، ص »ده سال با اتحادیھ در آلمان«مشروح این مطلب را در گتاب 
   .ھمان سند- ٧۶٧ 
  .ھمان سند - ٧۶٨ 
  .ھمان سند - ٧۶٩ 
، ١٣٨٢  سقوط دولت بازرگان، دکتر غالمعلی صفاریانـ  مھندس فرامرز معتمد دزفولی، - ٧٧٠ 

   ٢٢/١١/١٣۶٠سخنرانی  مھندس بازرگان مورخ  پشت جلد بھ نقل از 
  . ١٨١مھشید امیر شاھی  ، ص : یکرنگی، شاپور بختیار، ترجمھ - ٧٧١ 
  . ١٩٠.مھشید امیر شاھی، ص  : یکرنگی، شاپور بختیار، ترجمھ - ٧٧٢ 
  .   ٩و  ٨و.۵و۴در مصاحبھ با ضیاء صدقی ھاروارد، نوار چھارم، ص  - ٧٧٣ 
 ٧٧۴ - Sullivan, Mission to Iran (New York and London: W.W.Norton 

1981).p. 240    
        ١٠، ص ٢٠٠١خاطرات آیت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی ، فوریھ   - ٧٧۵   
      ھمان سند - ٧٧۶ 
    .٢۶٠ ص ،ھمین اثر  - ٧٧٧ 
      ١٢، ص ١۶٠٣٧، شماره ١٣۵٨دیماه  ۶اطالعات، پنجشنبھ  - ٧٧٨  
بھمن نیز سخنان وی در مورد آمریکا بسیار مالیم لبھ تیز حملھ  ٢٢تا  ۵٧از اواخر آذر ماه - ٧٧٩ 

                                                 ً      اینکھ ھمھ باید کمک کنند تا شاه برود و این تقریبا   ھمان  متوجھ دمحم رضا شاه و رژیم اوست و 
پیغام آورده بود کھ  ی تاریخی است کھ آقای دمحم منتظری از طرف تیمسار قره نی برای آقای خمین

  .آمریکایی ھا می گویند در صورتیکھ آقای خمینی اسم ما را نبرد، ما شاه را خواھیم برد

http://www.iranicaonline.org/articles/cottam-richard-1
http://shahrvandemroz.blogfa.com/post
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  ٨- ٨۵گرونگیری و جانشینان انقالب، دمحم جعفری، ص - ٧٨٠  
، ص ١٣٨٨خاطرات آیت هللا مھدوی کنی،تدوین مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول   - ٧٨١ 

٢٢١- ٢١٨  
  ٧٨٢ - 
-https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/22310?.intl=uk&.lang=en

GB&.partner=none&.src=fp   
ھ دست اندرکاران نھضت بویژه نامھ سرگشاده بھ ھم«کامل این مقالھ را درسایت تحت عنوان  - ٧٨٣

  قابل دسترسی و مطالعھ است » آقایان میر حسین موسوی، مھدی کروبی و علیرضا بھشتی
www.mohammadjafarim.com  

  .بھ ھمان سند مراجعھ شود  - ٧٨۴ 
 ٧٨۵ -  
 https://www.radiozamaneh.com/418549  
  مشروح این مطلب را در سایت اینجانب بھ آدرس - ٧٨۶ 
  www.mohammadjafarim.com    

مطالعھ » دخالت دادن بیگانگان در امور داخلی کشور از مھمترین عوامل ماندگاری رژیم است«   
  .کنید

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/22310?.intl=uk&.lang=en
http://www.mohammadjafarim.com
https://www.radiozamaneh.com/418549
http://www.mohammadjafarim.com
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 "دفتر ویژه اطالعات"شمای سازمان بی سیم و"
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